Genåbningsaktiviteter i Maj og Juni 2021
Mandag
10.30-12.00
Naturtræning
fra centeret

Onsdag
10.30-13.30
Kultur og natur
fra centeret
I ulige uger

Torsdag
10.30-12.30
Fysiske spil i parken
v. centeret

(kun 1 ledig plads tilbage)
Frivillige tovholdere:
Jørn og Line

Frivillige tovholdere:
Ardry og Irene

Frivillige tovholdere:
Kurt, Irene, Carsten og Hanne

For brugere
• Tirsdags udflugter kl. 11-13: (se invitation)
D.25/5: Skovsøen- vi mødes v. Ishuset
D. 1/6:Kulturbotanisk have – vi mødes v. Rema, Ejbygade
D. 8/6:Stige Ø – vi mødes v. ishuset
D. 15/6: Hollufgård – vi mødes ved p-pladsen efter rundkørslen
• Pinsefrokost for torsdagsholdet d.27/5 – info følger
• Sommerfrokost for mandagsholdet d. 21/6 – info følger
For pårørende
• Ny rådgivningscafe for pårørende d. 10/6 kl. 18-20, med oplæg fra demenslinjen – se invitation
Andre spændende datoer:
• Det nationale demenskit lanceres og tages i brug af deltagere hos Demensfællesskabet Fyn i Odense,
hvor deltagerne mandag d. 10. maj kl. 10.30 vil gøre brug af det nationale demenssymbol under den
vanlige travetur. I dagens anledning vil symbolet blive testet af frivillige deltagere centralt i bymidten
af Odense.
Alle er velkommen til at deltage – kig endelig forbi og gå med på en hyggelig gåtur.
• Familiedag på vandet d.12/6 kl.11-14 Sejltur med Castor. Se invitation og husk tilmelding!
• Fælles sommerafslutning torsdag d. 17/6 kl. 10.30-13.00 på Skibhusgården m. naturvejleder og
friluftsaktiviteter – se invitation
Betaling af aktivitetskort ved genåbning: I forbindelse med genåbning af aktivitetstilbud, må vi bede om, at
aktivitetskortet betales via nyt mobilepay på 313770 mrk. Aktivitetskort.
Beløbet er justeret idet vi ikke kan udbyde de vanlige aktiviteter, derfor er beløbet for resten af 2021 kun
500 kr. pr. husstand.
Corvid-19: Det er stadig vigtigt at vi fortsat passer på hinanden, holder afstand og løbende lader os teste
idet flere tilknyttet centeret endnu ikke er vaccineret. Alle aktiviteter tager udgangspunkt i gældende
retningslinjer.
Til orientering: Demensfællesskabet holder lukket i skolernes sommerferie og har dermed lukket i perioden
d. 28/6 – 6/8 2021. På gensyn mandag d. 9/8
På vegne af aktivitetsudvalget og Anja Kajberg, Centerleder.

