Hvad sker ellers i kommunen i løbet af Huskeugen?
I tillæg til de mange offentlige gratis aktiviteter og events, der afholdes i Huskeugen, vil der også
være lukkede arrangementer rundt omkring i kommunen. Her kan du læse om, hvordan forskellige
institutioner sætter fokus på demens, og hvordan plejecentrene forsøger at øge værdigheden og
livskvaliteten for borgere med demens.

Sundhedscentret
I løbet af Huskeugen vil Sundhedscentret afholde en masse kognitive lege og aktiviteter på deres
eksisterende hold med seniorborgere.

Toppen – netværkshus for yngre borgere med demens
I Huskeugen får Toppen besøg af lægen og billedkunstneren Lærke Egefjord, som i mange år har
arbejdet med borgere med demens, særligt i Århus Kommune. Lærke afholder en kreativ workshop
der hedder: ”Levende med demens – find styrken og livsglæden i kunsten og kreativiteten”.

Vangkvarteret
Vangkvarteret er også en del af Huskeugen. De får blandt andet besøg af en af kommunens
demensspecialister, der fortæller om sygdommen, og om hvordan kommunen kan være
behjælpelig, hvis en borger får konstateret demens.
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Plejecentrene
Alle plejecentre i Holbæk tager aktivt del i Huskeugen. Her kan du læse om plejecentrenes selvvalgte
aktiviteter.
Stenhusbakken i Holbæk centrum
•
•
•

Mandag d. 16/9, kl. 10.00: Besøg af tekstillauget fra Holbæk Museum. De viser tekstiler fra
dengang, hvor borgerne var unge, og afholder en workshop, hvor borgerne får mulighed for
at strikke og sy.
Tirsdag d. 17/9 og torsdag d. 19/9: Åbent hus, hvor det nye sanserum med sansestimulation
samt det nye pårørende-rum fremvises. Alle er velkomne – der serveres kaffe og kage – læs
mere i Huskeugens programoversigt
Fredag d. 20/9, kl. 10.00: Besøg af en dagpleje og musiker.

Plejecenter Samsøvej i Holbæk centrum
Under hele Huskeugen vil der være ”Matador”-tema på hele plejecentret, hvor alle afsnit af
Matador vises i centrets egen hjemmebiograf
•
•

Tirsdag den 17/9, kl. 10:30: Får besøg af sangeren og skuespilleren, Nicolaj Cornelius, der
præsenterer musikalske matador- minder
Onsdag den 18/9 kl. 10 og mandag den 23/9: Besøg af Gerlev Idrætshøjskole, der arrangerer
lege, aktiviteter og spil målrettet mennesker med demens. Derudover får personalet et
minikursus, så de fremover selv kan stå for aktiviteterne for plejecentrets borgere.

Tysingehave Pleje- og Dagcenter i Tølløse
•
•
•
•
•

Mandag d. 16/9, kl. 10.00: Erindringsdans for hele huset.
Tirsdag d. 17/9, kl. 10.00: Tekstillauget kigger forbi med tøj- og hobbygenstande fra
borgernes ungdom.
Onsdag d. 18/9, kl. 10.00 for dagcenter Vi pakker bedstemor og –fars kuffert til ferien. Kl.
11 gentages for plejecenterbeboerne.
Torsdag d. 19/9: vil vi om formiddagen mindes og tale om egnsretter. Vi holder høstfest i
hele huset med god middag til frokost
Fredag d. 20/9, kl. 10.00 for dagcenterborgere Vi hygger i reminiscensstuen, hvor der
skabes associationer til gamle dage. Kl. 11 gentages for plejecenterbeboerne.

Kastaniely Plejecenter i Svinninge
•

Onsdag d. 18/9, kl. 11.00: Erindringsdans – hvis formål er at skabe gode oplevelser, socialt
samvær og glæde

Side 2 af 3

Plejecenter Elmelunden i Jyderup
Under hele Huskeugen vil der være tema om 50’erne og 60’erne på hele plejecentret
•

Torsdag d. 19/9 serveres en særlig kage med ingredienser, der var populære i 50´erne og
60´erne

Fjordstjernen i Holbæk centrum
•

•
•

Onsdag d. 18/9, kl. 10.00: Besøg af tekstillauget fra Holbæk Museum. De viser tekstiler fra
dengang borgerne var unge og afholder en workshop, hvor borgerne får mulighed for at
strikke og sy.
Besøg af en børnehave
Cykelture i naturen
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