Sofiegårdens Venner.
Oktoberfest
Tirsdag den 23. oktober kl. 12.00 i Multisalen, Sofiegården.
Menu: Oksesteg med tilbehør, Nougatfromage, Kaffe/The med sødt
Pris 150 kr. - Øl, vin og vand kan købes
Erling Nielsen spiller under middagen m.m.
Billetter sælges fra torsdag den 24. september til mandag den 15. oktober.
Bankospil: Der spilles banko i december. - Mere herom senere.
Træffetid mandage og torsdage kl. 11.00 – 13.00 - Bestyrelsen.
Busture med Carlsvognen, - med Jørgen Pram Gad som chauffør og guide.
Planlagre ture onsdag den 10. oktober kl. 10.00 og onsdag den 24. oktober kl.
10.00 - Tilmelding og information om turen i dagcenteret
Banko: fredag den 12. og 26. oktober kl. 13.15
Der spilles om gavekort til café Olga – alle kan være med.
Folkedans i Multisalen på Sofiegården
v/ Vejle Aktivitetsklub – dans hver onsdag fra 13.30 – 15.30. Nye dansere
er altid velkomne. Nærmere oplysninger v/formad Erik Knudsen 30252184.
Bridgehold for begyndere og let øvede. Holdet er lukket, men afløsere
søges. Krav til afløser er, at det er kendskab til bridge som let øvet. Med
venlig hilsen, Ole Andersen, tlf. 23203441. mail ole@storm-andersen.dk
Gudstjeneste på Sofiegården,
torsdag den 25. oktober kl. 14.30 i Multisalen
Du indbydes til en kort gudstjeneste med efterfølgende kaffebord og
fornøjeligt samvær den sidste torsdag i måneden. Alle er velkomne.
Beboerne på Sofiegården tilbydes ledsagelse – kontakt dagcenteret for aftale
Venlig hilsen Præsterne ved Sct. Johannes kirke, Vestbyen i Vejle
Influenzavaccination i Multisalen:
Sofiegården. Sofievej 2-4. 7100. Vejle
Torsdag d. 4. oktober
Kl. 09:30 – 12:00
Net caféen i Cafe Olga: Computerne kan frit benyttes.
Vejledning tirsdage i ulige uger og onsdage i lige uger fra 10.30-14.00
Hjemmeside: www.sofiegaarden.vejle.dk
Nørkle Cafe: der er tid til at være inden døre, og vi har gjort klar til indesysler i
form af strik, syning og diverse hobby arbejder. Alt med vejledning efter aftale
og et udvalg af diverse materiale er fundet frem og kan købes. Hver mandag
fra kl. ca. 13 inviteres til fælles ”nørkleri” i Cafe Olga.

Sofiegården, Sofievej 2 – 4, 7100 Vejle

Telefon: 76 44 52 00
Cafe Olga: 76 81 78 30
Dagcenteret: tlf.:
Betina Gregersen/ Lene Thiemer Hedegaard på
tlf. 23 32 05 52 eller Karin Liltorp: tlf.: 21 48 75 14
mail: Betina Gregersen: bekgr@vejle.dk; - Lene Thiemer Hedegaard:
lenth@vejle.dk, Karin Liltorp: kalil@vejle.dk

www.sofiegaarden.vejle.dk

Oktober 2018:
Café Olga og dagcenteret har åbent
alle hverdage fra kl. 9 til kl. 16. Derudover er der er åbent søndage i
ulige uger fra kl. 10.30 – 14.30 varm mad fra kl. 11.30 – kl. 13.00
”Folkebord” og fælles spisning hver tirsdag fra kl. 11.30
Dagcenteret er initiativtager til opsætning af langbord til fællesspisning hver
tirsdag fra kl. 11.30. Deltagerne køber den ønskede menu i cafeen til
almindelige priser og den gode stemning er vi fælles om. Mød frit op – tag
en ven/ bekendt med.
”Folkeholdet mod ensomhed, Vejle”. Det er ganske vist, - den nye
forening har nu både bestyrelse og medlemmer. Ved pandekagespisnings
arrangement den 11. september blev det besluttet, at kontingent frem til
forårets generalforsamling er 25 kr., og så er det generalforsamlingen der
tager stilling det fremtidige niveau. Foreningens kasserer Jørgen P. Gad
tager imod nye medlemmer, men du kan altid tegne medlemskab om
tirsdagen. Her kan du også få nærmere oplysninger, - de trykte vedtægter
og nyt om kommende initiativer.
Torsdags Cafe- torsdag den 4. - 11. - 18. oktober. Her er fri kaffe med
brød – en sang, - en fortælling, en snak og godt selskab. Prisen er 25 kr. –
alt inkl. Den 25. oktober bakker vi op om gudstjenesten og fælles kaffebord
efter gudstjenesten. Alle er velkomne.
Historiefortælling.
Onsdag den 24. oktober kl. 9.30 – 11.00 i café Olga.
Vigand Rasmussen og Nina Damsgaard kommer og fortæller om Vestbyen
og laver en vandretur af Vardevej, hvor Nina fortæller om butikker og
mennesker, som hun kan huske fra et langt liv i Vestbyen. Vigand fortæller
om Svanholmsgade og Nina fortæller om gadens beboere gennem tiden.
Fortællingen afsluttes med et rids af Vestbyen anno 2018.
Pris for arrangement: 25 kr. inkl. kaffe og kringle.

