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"Hvilke aktiviteter 

er interessante for mænd?" 
Se mere på side 3  
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---   Aktiviteter for mænd?  --- 
 
Der er mange af mandlige pensionister og efterlønnere, som gerne vil 
deltage i aktiviteter på Hamlet. Så hvilke aktiviteter synes du er 
velegnede for netop mænd? 
 
Du kan enten udfylde blanketten herunder eller formularen på 
hjemmesiden: www.ac-hamlet.dk ⇒ Aktiviteter ⇒ Foreslå aktiviteter 
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http://www.ac-hamlet.dk/


---   Hvad er Facebook egentlig godt til?   --- 
 

I sidste nummer - 2. kvartal 2018 kan du læse om Hamlets egen 
Facebookgruppe, hvor du kan følge med i, hvad der sker: 
den hedder:  

“Aktivitetscentrethamlet Helsingør” 
 

Hvad kan jeg? 
Indrømmet, der er meget ligegyldigt pjank på Facebook … men hvad hvis 
du for eksempel kunne 
 

● Se billeder fra Helsingør før og nu? 
● Blive opmærksom på pensionistlivets fordele? 
● Læse artikler om at få hjælp til alderdommens udfordringer? 
● Komme i kontakt med folk eller klubber med dine interesser? 
● Lære mere om … ? 

 

Du kan starte en Facebook konto og udelukkende bruge den til at følge 
med i grupper som f.eks. Hamlets egen. Du kan altid få sat din konto, så 
du undgår alt det, som er unødvendigt for netop dig. Vil du vide mere? 
Spørg efter IT Kurserne, som kører tirsdage og torsdage. 
 

Hvordan kommer jeg til det interessante? 
Hvis du gåbner Hamlets hjemmeside ac-hamlet.dk og fortsætter til 
menupunktet  Om Hamlet  og videre  Interesseret i Mere?   så kan du 
komme direkte til blandt andre disse tre Facebookgrupper: 
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---   Sommerfesten 2018   --- 
 
Tusind tak til alle jer, som igen har knoklet og givet os alle en fantastisk 
Sommerfest. Alle har nydt festen med skøn frokost sammen med Bamses 
Venner Jam. Jeg tænker, at du ligesom jeg oplevede en fuldstændig tro 
og munter gengivelse af vores allesammens Bamse. 
 
Her har du nogle af de mange reaktioner, som gæsterne ved 
Sommerfesten har givet. De fire her er klippet fra Facebook. 
 

 
 
Og på de næste sider har du et udpluk af de 44 billeder, som du kan finde 
på Facebook og på www.ac-hamlet.dk. Nyd alle de skønne mennesker og 
deres herlige smil!  
 
På Facebook:  
Find gruppen Aktivitetscentrethamlet Helsingør og blad ned til den 29. 
juni 2018 og find billederne. 
 

På www.ac-hamlet.dk: 
Find hjemmesiden www.ac-hamlet.dk og klik på menuen 
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---   Sommerfesten 2018   --- 
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---   Turen til Bornholm  --- 
 
Vores formand Kirsten Olsen fortæller her om, hvordan hun oplevede 
turen og det samvær, som I havde på hele turen. Jeg stillede Kirsten 
spørgsmål og her kan du læse hendes svar. 
 

 
 
Niels: Hvor boede I? 
 
Kirsten: Vi boede i Sandvig alle fire dage, og vi var faktisk hele øen rundt 
på ture. Vi har  været i Gudhjem, Nexø og Svaneke, ned langs med 
østkysten, i Rønne og helt oppe i Hammershus . 
 
Vi havde pragtfuldt vejr alle dagene og nogle fantastiske mennesker, som 
var med på turen med godt humør - hele vejen rundt lige fra vi stod op til 
vi sagde godnat til hinanden  
 
Niels: Hvad oplevede I på turen? 
 
Kirsten: Vi har oplevet en masse. Vi har lært om granit - for eksempel om 
alle de brosten som er blevet lagt rundt omkring i Danmark i gamle dage. 
Vi besøgte et stenbrud, som ligger et par kilometer fra Hammershus, hvor 
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der var en mand, der viste os, hvordan man huggede granit dengang. 
 
I munden havde han en snus, som han tyggede, mens han slog ned i 
stenen. Så fik han hugget et lille hul i stenen, og han spyttede snusen ned 
i hullet. Så slog han på den med mejslen, og stenen gik midt over. Vi 
kunne se, at snusen havde lavet en lige linje hele vejen igennem stenen. 
 

 
 
Det må have været hårdt arbejde og der var jo intet arbejdstilsyn, og jeg 
tænker, at arbejderne ikke blev gamle på grund af alt det slid med 
stenene. 
 
Der ligger to søer - Opal og Hammer - ved siden af stenhuggeriet, hvor 
der er nogle unge mennesker, der har spændt en line oppe fra den 
øverste klippe over til den anden skrænt hvor de så morede sig med at 
køre ned og springe ud i vandet. Det syntes vi var ret sjovt at se på. 
 
Niels: I var i Ekkodalen. Hvordan oplevede I det? 
 
Kirsten: (griner lidt) Jeg synes s’gu ikke der kom meget ekko! De andre 
fik mig til at sige ligesom en høne, og det morede vi os ret meget over. 
Det var et meget svagt ekko, som kom ud af det. 
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Niels: Fik I spist røgede sild? 
 
Kirsten:  I Gudhjem var vi på et røgeri og spise, og det var sindsygt 
lækkert med alle de fisk, og vores øjne kunne jo en del mere end maven. 
 
Niels: Du har taget nogle vidunderlige billeder inde fra en rundkirke..? 
 
Kirsten: Ja kirken har altid været noget specielt at se for mig. Rundkirken 
Østerlars er ret speciel, for kirkegængerne sidder jo rundt om den tykke, 
runde midtersøjle, og ikke alle kan se hinanden. 
 

 
 

Der er nogle utroligt flotte kalkmalerier i Østerlars. I vores kirker i 
Helsingør er der jo få eller ingen kalkmalerier, for de er jo blevet kalket 
over i tidens løb. 
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Niels: Hvad med fodbold VM? 
 
Kirsten: Ja, så fik vi jo ikke set fodbold, For hende, der har hotellet, 
havde jo planlagt, at vi skulle feste den søndag. Hun kunne jo ikke vide, at 
der ville være en fodboldkamp den dag, så vi sad alle sammen med 
mobilos. 
 
Men det var en dejlig fest. Ham, der sad og spillede til middagen, var dybt 
overrasket over, at vi sang med på alle de sange, han spillede. 
 
Jeg synes, at det har været en fantastisk tur, og det, jeg sætter mest pris 
på, er det dejlige fællesskab, som vi har allesammen. Alle har hjulpet til, 
når der har været noget. Nelly på 96 var lidt nervøs for turen til 
stenbruddet, men de andre hjalp hende sikkert og rolig gennem både 
stenbruddet og resten af den vidunderlig tur, som vi havde på Bornholm. 
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.---   Nyt fra Centerrådet   --- 
 

Medlemskort 
Alle medlemmernes medlemskort bliver gennemgået, 
for at sikre alle brugere betaler kontingent. Alle 
medlemmer, der har fået skiftet medlemskort, 
opfordres til at hente deres nye medlemskort i 
Informationen. 

 

 

 

 

Køb af billetter til arrangementerne 
Hvis du er forhindret i at møde op for at købe billet til 
et arrangement, kan du få en anden til at købe en 
billet ved at medbringe dit medlemskort. Du kan 
købe for 2 brugere udover din egen. 

 

Åbent Hus 
Åbent Hus var en stor succes, vi havde 
mange besøgende, og folk udefra var meget 
positive. Vi har Åbent Hus hvert andet år. 
Her er to af gæsterne, som synger sammen 
med Sangkoret i Rundingen  

 
 

 
Benny og Ole 

Sangkoret 
Sangkoret har fået nye sangbøger, og det var hårdt 
tiltrængt. Sangkoret tager ud på plejehjemmene og 
underholder. Vi er meget stolte og glade for at de 
deler deres glæde over sang og musik med andre 
på den måde, de er virkelig blevet gode under Ole 
Hansens ledelse, Formand for Sangkoret er Benny 
Olsen. Tak til Sangkoret. 
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---   Nyt fra Centerrådet   --- 
 

Linedance 
Linedance har fået 3 nye ventilatorer, det var 
også tiltrængt, da der meget varmt i 
Værestedet, Gymnastikholdene har også 
glæde af dem.  

 
 

 
 
 

 

Kiosken 
Der er holdt møde om, at Kiosken ønsker flere 
til at hjælpe, så man ikke skal være der hele 
tiden. Så nu er der 5 damer til at passe 
Kiosken. De nye damer vil blive sat ind i 
arbejdsgangen, så de efterhånden kan 
overtage, så vagterne ikke er så tit.  
 

Tak til Lisa og Inger for det flotte arbejde de 
gør for Hamlet. 

 

Sommertid 
Vi håber at vi får en god sommer, at vi i år 
kan komme ud og grille og hygge i 
Gårdhaven. Vi holder øje med vejrudsigten, 
og siger til i god tid, før vi skal grille. 
Centerrådet ønsker alle på Hamlet en dejlig 
og solskinsfyldt sommer, uanset om man er 
her på Hamlet eller hjemme i haven med 
familien.  
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Husk at et smil, er den korteste afstand mellem 2 mennesker. 
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---   Kom til vores arrangementer  --- 
 
 

I september kan du opleve 
 

 

 

Bingo  
i Rundingen! 

 

Kom og få et par hyggelige timer! 
 Du får gratis kaffe og kage 

 
Onsdag d.12. september kl. kl. 12.30 

 
 

Hamlets fødselsdag - THE FAT PACK 

Fredag d. 21 september kl. 12.30 i Rundingen 

 

The Fat Pack optræder med sjove og skønne sange fra både den danske 

og den engelske sangskat og ikke mindst fra revyerne i Espergærde. 
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---   Frivilligt job?   --- 
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---   Lidt Sommerunderholdning  --- 
 

 
Brev fra SKAT

 

Kære skatteyder, 

 

Vi er nu begyndt at indkræve skat for SEX og vi vil derfor blot 

informere dig om at du får penge tilbage i år. 

 

Med venlig hilsen SKAT 

 

Hvad børn siger: 

 

Jonas, 8 år 

Det sker, at den, man gifter sig med, er den forkerte, at det bare er 
synsbedrag. Men så kan man bare skille sig og finde en ny og 
bedre! 
 
Holger, 8 år 
I gamle dage sagde man "Jeg elsker dig" til folk. Nu behøver man 
heldigvis ikke at anstrenge sig så forfærdelig meget længere. Jeg 
tror, det er nok at sige: "Kom her!" 
 
Mia, 7 år 
Hvordan er det at være forelsket? Det er ligesom at have 
fødselsdag i maven.
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---   Lidt Sommerunderholdning  --- 

 

 

Vi har fået lov til at låne kryds og tværser fra  
Du kan finde løsningen på:  

www.ac-hamlet.dk ⇒ CenterNyt ⇒ Kryds og Tværs. 
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---   Medlemmer af Centerrådet og Udvalg  ---  

 
Aktivitetscentret Hamlet er brugerstyret og ledet af Centerrådet. 
Dagligdagen klarer vi med forskellige udvalg og mange frivillige 
 
Alle Hamlets medlemmer har mulighed for at gøre deres indflydelse 
gældende ved at henvende sig til disse udvalg og fremkomme med gode 
idéer og give en hånd med som frivillig. 
 
 
Centerrådet 
Kirsten Olsen Formand 
Mogens Bøeg-Jensen Næstformand
Bente Virkelyst Medlem 
Kamma Hemmingsen Medlem 
Lars Larsen Medlem 
Kirsten Simonsen Medlem 
Henriette Bach Medlem 
Kirsten Korndal Medlem 
 
Aktivitetsudvalget 
Kirsten Simonsen Formand 
Henriette Bach Medlem 
Lars Larsen Medlem 
  
P.R. Udvalget 
Kamma Hemmingsen  Formand 
Kirsten Olsen  Medlem 
Niels Krarup Jessen  Medlem 
 
  

Arrangementsudvalg 1 
Bente Virkelyst Formand 
Inge Hansen Medlem 
Jytte Jacobsen Medlem 
Jens Peder Jensen Medlem 
Kirsten Olsen Medlem 
 
Arrangementsudvalg 2 
Poul Nielsen Formand  
Willy Burmeister Medlem 
Mogens Bøeg-Jensen Medlem 
Frano Pejinovic Medlem 
Ole Jensen Medlem 
Henning Jensen Medlem 
Bendt Jacobsen Medlem 
 

Regnskab 
Inge-Lise Poulsen og Bjarne Brønsvig står for centrets regnskab.  
Du kan bedst træffe dem tirsdag og torsdag på telefon 49 28 37 96 
 
Ulla Busk står for kioskens regnskab  
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---   Informationen ved indgangen ---  
 
Informationen: mandag - torsdag 10:00 - 13:00     fredag 10:00 - 12:00 
Du kan ringe til Informationen på telefon 49 28 38 48 
 
Adressse: Kronborgvej 1B, 3000 Helsingør 
 

 
 
Her kan du få oplysninger om centrets aktiviteter og arrangementer. 
Du kan hente medlemsbladet CenterNyt og Hamlets Aktivitetsprogram. 
Desuden kan du købe billetter til Hamlets arrangementer. 
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---   Vagtplaner ---  

 
 

Vagtplan i Informationen 

Mandag Rita Nielsen 

Tirsdag Bodil Iversen 

Onsdag Suzanne Enemark 

Torsdag Bente Virkelyst 

Fredag Mogens Bøeg Jensen 

Rita Nielsen er formand for Informationen 

 

Vagthavende i Aktivitetscenteret 
Medlemmerne af Centerrådet har vagten: 

Mandag Lukker Bente Virkelyst 

Tirsdag Lukker Kamma Hemmingsen 

Onsdag Lukker Lars Larsen 

Torsdag Lukker Kirsten Korndahl 

Fredag Lukker Kirsten Simonsen 

De vagthavende sørger for rundvisning for 
interesserede og nye medlemmer.  

 
Du kan træffe dem på telefon 49 28 38 48 
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---   Oplysninger om Hamlet   --- 
 
Centret er åbent for medlemmer: mandag – fredag kl. 9.00 – 15.15 
  
Informationen er åben mandag–torsdag kl. 10 - 13 og fredag 10 - 12 
Her kan du få oplysninger om centrets aktiviteter og arrangementer. 
Nye brugere bliver budt velkomne og vist rundt af vagthavende center- 
rådsmedlem. Her kan du også købe billetter til Hamlets arrangementer. 
  

Dagcentret ledes af et Centerråd og er brugerstyret 
Aktivitetscentret Hamlet hører under Helsingør Kommune, men dag –  
centret er brugerstyret. Centerrådets e-mail: 
centerraadhamlet@gmail.com 
Formand Kirsten Olsen træffes man – fre. 10 –14.  tlf. 25 31 38 38 
 

Mange aktiviteter på Hamlet 
Aktivitetsprogrammet beskriver alle vores aktiviteter her på Hamlet. 
Du kan få Aktivitetsprogrammet og høre mere herom i Informationen. 
Aktivitetscentret Hamlet’s hjemmeside: ac-hamlet.dk 
 
Medlemsbladet CENTERNYT udkommer kvartalsvis. 
Du kan hente medlemsbladet på Hamlet i Informationen. Aflever gerne 
tekst og fotos til bladet – senest d. 10. i december, marts, juni og 
september. E-mail til: centerraadhamlet@gmail.com eller læg det i den 
røde postkasse i Værestedet. Ansvarshavende redaktør er formand 
Kirsten Olsen 49 28 38 46 og Niels Krarup Jessen skriver indholdet. 
 

Caféen drives af Det Danske Madhus tlf. 48 28 37 03 
Caféen er åbent hverdage kl. 8 – 14. 
Weekender kl. 8 – 9 (morgenmad) og igen kl. 11 – 13.45 
Du kan købe varm mad og smørrebrød m.m., som du kan ta' med hjem. 
Eller spis gerne din  egen medbragte mad i Caféen. 
 

Ændring af adresse og telefonnumre 
Hvis du skifter adresse eller telefonnummer, skal  du henvende dig i 
Informationen, eller ringe på telefon 49 28 38 48 
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---   Kalender 3. kvartal  --- 
 
 

 
 
 
 

September 

Mandag  den 3. 10:00 – 11:00 Rundingen - Sjov dans 

Mandag  den 3. 11:00 – 11:30 Rundingen - Siddedans 

Tirsdag  den 4. 10:00 – 11:15 Lokale 13 - IT undervisning 

Torsdag  den 6. 10:00 – 11:15 Lokale 13 - IT undervisning 

Torsdag  den 6. 13:00 – 14:45 Rundingen - Seniordans 

Onsdag den 12. 12:30 Bingo i Rundingen 

Fredag den 21. 12:30 
Rundingen Hamlets fødselsdag 
The Fat Pack underholder 

Onsdag den 26. 12:30 Rundingen - Medlemsmøde 
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