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Så nærmer julen sig med hastige skridt. Julearrangementerne banker på, og her har I 
en oversigt over julearrangementer og aktiviteter året ud. Personalet i bo-enhederne 
sørger for, at de beboere, som er interesserede i at deltage i de forskellige aktiviteter, 
bliver meldt til.  

Pårørende skal selv tilmelde sig til julefrokost d. 29/11 samt til at spise risengrød til 
middag, juleaften d. 24/12 og nytårsaften d. 31/12. Disse tilmeldinger samt direkte 
betaling via kontanter eller mobile pay skal ske til køkkenet i Stjernecaféen hverdage 
mellem kl. 8.00-11.00. Se deadlines i oversigten.  

Information om julearrangementerne vil også komme op på de store tavler i forhallen 
på Violskrænten & Grønnegården. 

Er du frivillig og har lyst til at hjælpe til juleaften, er du meget velkommen til at 
kontakte Heidi, ergoterapeut. 

Det har været et begivenhedsrigt efterår rent aktivitetsmæssigt. Vi har fået opfyldt flere 
af de ønsker, som kom frem på bruger-pårørenderådsmødet i 2021. Det gælder blandt 
andet ”minde-busture” i lokalområdet. Strand-, skov-, café-, park- og byture. Bankospil 
med hjælp. Foredrag med præst. Flere forskellige musikalske eftermiddage. 
Kunstprojekt mellem beboere, børnehavebørn og kunstneren Ole Melin. Køkkenet er 
blevet åbnet i bo-enhed G på Grønnegården, og der har været arrangeret filmaftener og 
eftermiddage. 

Herudover har der også været sommerfest, soppebadebassin i de varme sommerdage, 
og udstilling med høstredskaber. Vi har fået lavet fast kontakt til dagplejen, så de skaber 
glæde hver onsdag i bo-enhederne. I sommerperioden har der været havegruppe og 
påskeharen kom også til påske og lagde æg ude i haven, som beboerne skulle finde 



Det er mange gode minder at samle på. Nogle af dem kan også ses på vores 
hjemmesiden under nyheder, hvor vi har fået lavet flere billedecollager af aktiviteterne. 
www.violskraenten.dk. 

Resten af året bliver der også, som det fremgår af aktivitetsoversigten, mulighed for 
beboerne at deltage i gode stjernestunder sammen.  

Vi ser frem til at dele det nye år 2023 med jer alle!  

 

Vi ønsker dig og din familie en rigtig glædelig jul samt et godt nytår.  

 

Medarbejdere og ledelse. 

 

 

  

http://www.violskraenten.dk/


Oversigt over planlagte aktiviteter i november & december 2022 

Faste Klippekortsaktiviteter:  
• Siddegymnastik for hus 1 og 2 (Violskrænten) tirsdage kl. 10.30-11.00 

• Besøg af dagplejen på skift mellem bo-enhederne kl. 10.00 

• Køreture på skift mellem bo-enhederne onsdage kl. 10.00-11.30 

• Individuel træning for tilmeldte beboere i motionsrummet tirsdage. 
• Kreative hænder onsdage, kl. 10.00-11.30 

• Gudstjeneste en onsdag i måneden kl. 10.00. 

• Siddegymnastik for hus 3 (Grønnegården) torsdage kl. 10.30-11.00 

• Årstidscafé torsdage kl. 13.30-15.00 
• Fredagsbar, hver anden fredage kl. 14.00-16.00 

Aktiviteter med de frivillige:  

• Mandagssang, mandage kl. 10.00-11.00.  
• Bankospil for selvhjulpne, tirsdag d. 6/12  kl. 14-16.30 

• Søndagscafé med harmonikaklubben for selvhjulpne, søndag den 27/11 kl. 14.00-16.00. 

Særlige arrangementer og juleaktiviteter: 
• ”Besøg Havneknejpen” – vi sætter fokus på vand, havn og strand i hele uge 44 – særskilt 

opslag kommer ud. 

• Bamse sange i Stjernecaféen med Hula Hula Duo, torsdag d. 10/11 kl. 14.00-14.30 
Grønnegården og kl. 15.00-15.30 Violskrænten. 

• Juleteaterforestilling i Dr. Ferieby for tilmeldte, tirsdag d. 22/11 

• Julepyntning af forhal og Stjernecaféen til kreative hænder, onsdag d. 23/11 kl. 10.00-11.30. 
• Julefrokost for beboere og pårørende, tirsdag d. 29/11 kl. 12.00. Pris pårørende og beboere, 

der ikke er på kostordning: 150 kr. Sidste tilmeldingsfrist: torsdag den 17/11. 

• Julebasar på Violskrænten for alle beboere fredag d. 2/12 kl. 14-17. 

• Overlevering af Fredslyset til mandagssang, mandag d. 5/12 kl. 10 
• Luciaoptog mandag d. 12/12 til mandagssang kl. 10.00 og herefter rundt i bo-enhederne. 

• Juletræspyntning med dagplejebørnene i Stjernecaféen, onsdag d. 14/12 kl. 10.00 

• Julemusik m. Bjarne, Gunnar og Lilian i Stjernecaféen, tirsdag d. 20/12 kl. 14-16.30. 

• Julegudstjeneste onsdag d. 21/12 kl. 10.00 

• FDF’s juleorkester kommer og spiller julen ind en søndag i december – nærmere info følger. 
• Risengrød til middag for beboere og pårørende den 24/12 kl. 12.00 ude i bo-enhederne. Pris 

pårørende og beboere, der ikke er på kostordning: 60 kr. Sidste tilmeldingsfrist: fredag den 
25/11. 

• Juleaften for beboere og pårørende den 24/12 kl. 17.30 ude i bo-enhederne. Pris pårørende 
og beboere, der ikke er på kostordning: 250 kr. Sidste tilmeldingsfrist: fredag den 25/11. 
Ved tilmelding bliver du som pårørende spurgt om, hvad du kan hjælpe med. 

• Nytårsaften for beboere den 31/12 kl. 17.30 ude i bo-enhederne. Pris pårørende og beboere, 
der ikke er på kostordning: 150 kr. Sidste tilmeldingsfrist: fredag den 16/12. Ved tilmelding 
bliver du som pårørende spurgt om, hvad du kan hjælpe med. 

Herudover kommer julebilen måske forbi plejecenteret en aften i december og der arrangeres 
køretur til julelys i Dolmer nærmer info følger. 


