Ved akut behov for at kontakte os under aktiviteten,
bedes I ringe på 53 64 60 91.
For mere information og tilmelding
Kontakt:
Centerleder Anja Kajberg.
Tlf. 66194091
Mail: kallerupvej58@gmail.com
Tøv ikke med tilmelding – der er begrænsede
pladser og det er efter princippet om ”først til
mølle…”

*****klip********klip**********klip******** klip*********klip*****

Tilmelding
Navn:_____________________________________________
Kører selv:_________________________________________
Ekstra pladser i vores bil:_____________________________
Ønsker at deltage i fælleskørsel:________________________
Hvem må vi kontakte ved behov:_______________________

Invitation til projekt:
Nordisk friluftsliv
krydret med
demens

Opstart:
Tirsdag d. 8. september 2020 kl. 9.00
Pris for deltagelse:
Gratis
Tilmelding:
Senest d. 31. august hos Anja efter ”først til mølle…”
Tilmelding til fælleskørsel:
Senest d.31. august
Påklædning:
Praktisk ift. Vejrforholdene
Covid-19:
Mundbind ved fælleskørsel.
Håndsprit.
Forplejning:
Der vil være forplejning, men medbring egen drikkedunk med
navn på.
Krav:
Alle kan deltage, men ved behov for personlig støtte 1-1,
kontakt Anja.
Projektet foregår på:
Vends Motorik og Naturskole
Dyrgaard
Gl. Assensvej 46
5580 Nørre Aaby

Vi har fra sundhedsstyrelsen fået bevilliget midler til dette
projekt, som henvender sig til brugere af Demensfællesskabet
og deres pårørende, og er et samarbejde imellem
Demensfællesskabet og Vends Motorik-og naturskole.
Aktiviteterne tager udgangspunkt i Nordisk friluftslivs
principper om mæt, tør og varm. Dagene tilrettelægges til
vores gruppe, så alle kan være med og får en god oplevelse.
De foregår i den omgivende natur med værksted, køkkenhave,
frugtlund, og med forskellige bondegårdsdyr.
Det er muligt at deltage i aktiviteterne sammen med sin
pårørende eller hver for sig.
Projektet foregår over 10 uger, hver tirsdag fra 9-15, første
gang tirsdag d. 8. september 2020. Sidste gang d. 24.
november. Der er ferie i uge 42.
Der arrangeres fælles transport dels med centerets bus, og
dels med private biler. Giv gerne tilbagemelding om I kan
have flere med i bilen. Der er afgang fra Kallerupvej kl. 9.00.
Ved fælles kørsel skal alle overholde sundhedsstyrelsens
covid-19 anbefalinger og deltagere bedes huske egen
håndsprit og mundbind. Mundbindet skal benyttes under
transport.

