Aktivitetskalender for november og december 2021
Vi håber at nedenstående vil skabe mange gode stunder og meningsfulde fællesskaber.

Alle invitationer ligger på hjemmesiden under aktiviteter og fås på papir hos Demensfællesskabet
Fyn. Hvis du tilmelder dig nyhedsbrevet på hjemmesiden får du invitationerne direkte i din
mailboks.
Faste ugentlige aktiviteter for deltagere med demens:
Mandag
10.00-12.00
Frisk i naturen
Vi går tur eller
spiller spil i parken

Tirsdag
10.00-12.00
Drop ind
Alle er
velkommen

Onsdag
10.00-13.30
Kultur & Natur.
Sidste to ture i 2021 er:
3/11 og d. 24/11

Torsdag
10.30 - 12.30
Kognitiv træning
Vi træner på tablets og
interaktiv touch-tavle

12.30-13.30
Læsegruppe
Gruppeleder
vælger og læser
udvalgt litteratur
højt, hvorefter
der lægges op til
en snak/drøftelse.

Kl.10,30-13,30
Motion og samvær i
ældreidrættens hus.
Vi mødes i
Demensfællesskabet og
kører samlet i bus til
ældreidrættens hus.
Deltagerbetaling
afregnes derude.

Kl. 10,00-12,00
Motion og samvær for
ægtepar i ældreidrættens
hus.
Vi mødes i
Demensfællesskabet og
kører samlet i bus til
ældreidrættens hus.
Deltagerbetalingen
afregnes derude.

Du skal kunne gå og stå
uden hjælpemidler for at
deltage

Du skal kunne gå og stå uden
hjælpemidler for at deltage.

Pris for kørsel: 10 kr

Pris for kørsel: 10 kr.

Øvrige tilbud:


Velfærdsteknologisk bibliotek har åben hver onsdag kl. 10.00-14.00 Her kan du møde
Sissel Madsen som også gerne giver rådgivning omkring teknologiske hjælpemidler



SyngSammen: D. 25/11, 16/12 kl. 13.00-14.30
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For pårørende:


Rådgivningscafé for pårørende
Den sidste torsdag i måneden, august-november på Skibhusvej 52 B2 kl. 18.00-20.00, hvor
vi hver gang tager et relevant emne op.

For hele familien / husstanden:
November
Torsdag d. 11.
Kl 14-17
Torsdag d. 25.
Kl. 18-20
December
Fredag d. 3
13,30-16,30
Torsdag d. 9.
Kl. 18-20
Onsdag d. 15.
Kl. 17,30-19,30

Informationsmøde ( se særskilt invitation)
Højtiden og dilemmaer

Dialogmøde for nuværende, kommende brugere og frivillige
Foredrag med Malene Kjær Lassen (se særskilt invitation)
Fællesspisning.
Pris for maden 90 kr. Drikkevarer kan købes

Demensfællesskabet holder juleferie d. 17/12 2021 – 2/1 2022
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