
Daghøjskole 

2017 

For ægtepar og samlevende. 

          

 
            

 
 

                               

 

 
      



Vejle Kommune, Demensenheden, tilbyder Jer at deltage i Daghøjskole. 

 

Formål: At inspirere par til fortsat at tage del i fælles og 
eventuelle nye aktiviteter. 

 

Målgruppen er ægtepar og samlevende – hvor den ene har en 
demenssygdom. 

  

         
 

 

 

Vi mødes 6 gange i foråret 2017 på følgende dage: 
 

Møde Ugedag Dato Tidspunkt 

1. Tirsdag d.21.marts Kl. 14.00 – 16.30 

2. Tirsdag  d.28. marts Kl. 14.00 – 16.30 

3. Tirsdag d. 4.april Kl. 14.00 – 16.30 

4. Tirsdag d.18.april Kl. 14.00 – 16.30 

5. Tirsdag d.25.april Kl. 14.00 – 16.30 

6. Tirsdag d.2.maj Kl. 14.00 – 16.30 

                        

 



    Program. 

       
       Tirsdag den 21.marts:   Introduktion med sang og musik.                                  

                                         Mødested: ”Markant” på Børkop Bibliotek, Aagade 6, Børkop. 

        Kaffe og kage 70,00 kr. pr. par. 

 

  Tirsdag den 28.marts:  Berørt af Kunsten arrangement:   

 Gode stunder med kunsten. Der er fællesskab og godt humør, når vi                  

på Kunstmuseet både skal se et kunstværk, synge en sang og lytte til  

musik. Selvfølgelig skal vi have en kop kaffe undervejs, inden vi selv 

skal være kreative. Bare rolig, der er guide med hele vejen - medbring 

godt humør. v/Trine Grøne, Inspektør. 

       Mødested: Vejle Kunstmuseum pris 100,00 kr. pr. par. 

     

       Tirsdag den 4.april:      Besøg og rundvisning på Give Egnens Museum, Donneruplundvej 2 

        Give. Entre, rundvisning, kaffe og lagkage 210,00 kr. pr. par. 

     

       Tirsdag den 18.april:    Inge Kristiansen, Aktivitetsmedarbejder på Gulkrog fortæller  

       sjove historier, sang og musik.  

       Mødested ”Roberthus”, Tybovej 2, Egtved. 

       Kaffe og kage 70,00 kr.pr. par. 

    

       Tirsdag den 25.april:    Besøg og rundvisning ”Kongernes Jelling”  

       Kaffe og kage 80,00 kr. pr. par. 

 

       Tirsdag den 2.maj:        Gå tur med naturvejleder Finn Lillethorup, der fortælle om  

                            skovens dyr og planter.  

     Mødested: Nørremark skoven ved Dyrehaven Helligkildevej  

       Kaffe og kage 80,00 kr. pr. par    

         

                     



                                      

 

                                           Øvrige oplysninger: 
 

 Der vil være 12 par i Daghøjskolen 

 Der vil være to fagpersoner til stede. 

 Brugerbetaling til kaffe og brød, entre -  variabel pris. 

 Tilmelding via din demenskonsulent eller til én af kontaktpersonerne. 

 Optagelse efter ”Først til mølle” princippet. 

 Ret til ændringer forbeholdes. 
 

 

 

 

 

          

 
 

           Kontaktpersoner på Daghøjskolen: 

 
             Demenskonsulent Bente Hastrup Jensen telefon: 21196992 

             Demenskonsulent Grethe Skovlund         telefon: 29477390 

 


