Aktivitetskalender for 2. halvår 2021
Vi håber at nedenstående vil skabe mange gode stunder og meningsfulde fællesskaber.
Du er velkommen til at deltage i aktiviteter hvis du har et gyldigt aktivitetskort.
Næste møde i aktivitetsudvalget er torsdag d. 18. november, hvor nye ønsker og præferencer
drøftes og planlægges. Man er dog meget velkommen til at komme med forslag løbende.
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
10.30-12.00
Frisk i naturen, vi
går tur eller spiller
spil i parken

Tirsdag
10.30-12.00
Bræt & brikker,
spillecafé og
kognitiv træning

Onsdag
10.30-13.30
Kultur & Natur,
på tur i byen eller med
centerets bus
(tilmelding nødvendig)

12.00-13.30
Læsegruppe

Torsdag
10.30 - 12.30
Åben cafe og kognitiv
træning på tablets og
interaktiv touchtavle

13.00 – 15.00
Petanque v. Gasa Bar
Lige uger i uge 34-48
(tilmelding nødvendig)

Øvrige tilbud:
•
•

Personlig rådgivning onsdage kl. 12.00-14.00 v. Anja
Rådgivning om teknologiske hjælpemidler onsdage kl. 10.00-14.00 v. Sissel

•
•

SyngSammen: D. 30/9, 28/10, 25/11, 16/12 kl. 13.00-14.30
Udedage i spejderhytten: D. 19/8, 16/9, 9/12 kl. 10.30-13.30

For pårørende:
•
•

Der er motion for pårørende ved Ældre Idrættens Hus, torsdag formiddage
Rådgivningscafé for alle pårørende med små relevante emner. Den sidste torsdag i
måneden, august-november på Skibhusvej 52 B2 kl. 18.00-20.00 v. Ardry og Ida
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For hele familien / husstanden:
August
Fredag d. 20.
Lørdag d. 21.
Tirsdag d. 24.
Onsdag d. 25.
September
Lørdag d. 4.
Lørdag d. 18.
Uge 38
Lørdag d. 25.
Oktober
Fre-lør d. 1.-2.
Torsdag d. 7.
Lørdag d. 9
Fredag d. 29.
November
Torsdag d. 4.
Torsdag d. 11.
Torsdag d. 18.
Lørdag d. 27.
December
Torsdag d. 9.

Åbnings reception kl. 12.00-16.00
Fællestur til Kongsdal Åben Have kl.13.30-16.00
Udflugt til Odense Fodboldgolf kl.10.30-13.30
Mindful musiklytning kl. 16.00-18.00
20 års Jubilæumsfest kl. 12.00-16.00
Pigtrådsrock Tilmelding overskredet.
Demensuge med spændende arrangementer
Landsindsamling kl. 10.30-15.00
TænkeTank
Foredrag med Lærke Egefjord kl. 19.00-21.00
Demensråd
Vinsmagning og tapas kl. 18.30-21.00
Infoaften og oplæg
Infoaften og oplæg
Infoaften og oplæg
Juletur i skoven og kaffebord på Næsby Hovedskoven kl.13.00-16.00
Foredrag med Malene Kjær Lassen kl. 18.00-20.00

Aktivitetskortet:
For nye familier der starter op i 2. halvår, koster et aktivitetskort 400 kr. pr. familie/ husstand, som
giver adgang til og støtter op om centerets forskellige aktiviteter. Aktivitetskortet betales via
mobile pay 313770 mrk. ”Aktivitetskort”
Centeret holder ferielukket:
Efterårsferie d. 18/10 – 22/10
Juleferie d. 17/12 2021 – 2/1 2022

Varme hilsner fra aktivitetsudvalget og centerleder Anja Kajberg
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