OK-Festival
”Husker du”

19. - 23. september
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Indledning

Ugens samlede program

I uge 38 afholdes der over hele landet “demensuge” med fokus på demenssygdommes betydning for de, der har sygdommen og for de pårørende.
Her i Egå har vi valgt at lave en festival i hele ugen med overskriften
“Husker du”.
Vores normale ugeprogram vil være brudt op – og der vil være forskellige aktiviteter. Alt er noget, der vækker minder, giver oplysning, giver
glæde og stimulerer alle sanser.

Mandag den 19. september
Kl. 10.30:

Sange der vækker minder i Caféen

Kl. 15.00:

Billeder og fortælling fra det gamle Århus i Caféen

Tirsdag den 20. september
Kl. 10.30:

”Danse-café” i Caféen

Gennem hele uge serverer køkkenet ”mad der vækker minder”

Onsdag den 21. september
Kl. 11.00:

OK-tur

Torsdag den 22. september
Kl. 11.00:

Klovnebesøg i Caféen

Fredag den 23. september
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Kl. 10.00:

Hestevogns-ture

Kl. 15.00:

Hygge i Caféen med party m/bobler, musik
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Program

Program

Hestevognsture fredag den 23. september kl. 10 - 12
Kom hen til Caféen, hvor vi hygger os med en kop kaffe, mens vi venter
på tur med hestevognen.
Der er plads til én beboere ad gangen.

Sange der vækker minder
mandag den 19. september kl. 10.30 i Caféen
Kom og syng med på nogle af de go’e gamle slagere, vi alle kender.
Vi ser også nogle klip på det store TV.

Der er også mulighed for kørestolsbrugere.
Det er rolige små heste, og hestevognen er lav. Man sidder lige ved
siden af kusken Thorbjørn og har frit udsyn over en dejlig hest ved
navn Misse.

Billeder og fortællinger fra det gamle Århus
mandag den 19. september kl. 15.00 i Caféen
Vi dykker ned i Århus Bys stadsarkiv. Her finder vi små filmklip og fortællinger v/stadsarkivar Søren Bitsch Christensen. Bl.a. skal vi se og
høre lidt om Århus Å, Møllestien, Åboulevarden, Viby og om nogle af de
historiske bygninger i Århus.
Kaffen drikker vi hjemmefra.

Hygge i Caféen fredag den 23. september kl. 15.00
Vi afrunder vores festival for i år med lidt festligt samvær.
Vi synger en sang eller to, ser et par gode musikklip på det store TV og
hygger os.
Der serveres et glas og lidt snack – tag gerne pænt tøj på, hvis du har
lyst.
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”Danse-café” tirsdag den 20. september
kl. 10.30 i Caféen

OK-tur onsdag den 21. september kl. 11.00 i Caféen

Vi dækker op i Caféen med de rødternede duge - og så er der dans og
hygge.

Vi mødes i Caféen og går ture – korte eller længere,- alt efter ben og
humør.
Hjemme igen er der grillpølser og is.

Omsorgsmusikanten Susanne Dahl kommer kørende helt fra Spjald og
spiller op til dans. Susanne hjælper os også med dansen. Hun har stor
erfaring med at tilrettelægge dans også for kørestolsbrugere og gangbesværede. Alle kan være med,- stående, gående eller siddende.
Kom også selvom du ikke ønsker at danse – der serveres en festlig drink
og lidt snack.

Klovnerier torsdag den 22. september kl. 11.00 i Caféen
Kom og få et godt grin med klovnene Viola og Todaisy. De er helt sikkert
go’e for en sang eller flere.

Arrangement for pårørende (beboere er velkomne)
torsdag den 22. september kl. 15.30 - 17.30
Foredrag ved psykolog Susanne Boel “Hvad gør demens ved os?”
Læs mere om foredraget i beboerbladet for september.
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