Sommerprogram 2019 - Seniorhuset Korsagergård
Telefon 4364 6029
Frokost tirsdage under sommeråbent:
Torben henter smørrebrød tirsdage under sommeråbent,
du skal huske at skrive dig på tilmeldingslisten ugen inden. Tilmeldingslisten hænger på opslagstavlen.

BORDTENNIS
Der er bordtennis i salen hele sommeren på alle tirsdage

Frokost onsdage under sommeråbent:
Brugerne laver frokost onsdage under sommeråbent, i følgende uger: 27, 28,29,30,31,32
Det er de brugere, der laver frokost, som beslutter hvad
der er på menuen, prisen for at deltage vil være afhængigt
af hvad der er på menuen, du skal huske at skrive dig på
tilmeldingslisten ugen inden, hvor det vil fremgå, hvad der
er på menuen. pris og hvornår afregning finder sted. Der
hænger en liste på opslagstavlen, hvoraf det fremgår,
hvem der laver frokost.

VIL DU LÆRE AT SPINDE ?
Hvis du gerne vil lære at spinde, tilbyder Lissi A, at undervise for
yderlige information og aftaler kontakt venligst Lissi A i Seniorhuset

VIL DU MED UD AT GÅ EN TUR
Du har mulighed for at deltage i ”Gå med en tur”, gå holdet går tur i
det fri og nyder at få rørt bentøjet sammen med en gang hyggesnak
undervejs.
Vi mødes kl. 11.00 i Seniorhuset ved indgangen, du kan få nærmere information ved at ringe til Irene på. 27282429, vi aftaler turens
længde på dagen. Vi går på følgende dage:
Onsdage den: 26. juni - 3. juli - 10. juli - 17. juli - 24. juli

TAG DIN EGEN MAD MED.
Du er også velkommen til selv at tage din egen mad med
hjemmefra.

31.juli og 7. august
Vi glæder os til at se jer alle.

VIL DU MED PÅ CYKELTURE
Tirsdage cykler vi en tur på vestegnen, hvis vejret er godt. Mød op på Korsagergård med din
Cykel kl. 9.30 og tag med, vi regner med at være tilbage på Korsagergård til frokost – eller deromkring. Korsagergård råder over 3 cykler, det
er muligt at låne cyklerne med cykelhjelm.

Sommerprogram 2019 - Seniorhuset Korsagergård

Telefon 4364 6029
Seniorhuset Korsagergård holder sommeråbent
2 gange om ugen - tirsdag og onsdag i perioden
25. juni til 7. august Kl. 10 - 15. Hvad det betyder for dig
kan du læse om her.
Personale
Der er en medarbejder til stede, medarbejderen vil hovedsageligt tage sig af administrative opgaver samt hjælpe
de brugere, som kunne have behov for hjælp og støtte.
Indbetalinger, køb af madbilletter, materialeafregning
Kassen er lukket i sommerperioden, der anvendes ikke
madbilletter i sommerperioden, materialer afregnes ved
sæsonstart. Materialekort/købekort blanket står i en holder ved kassen.
Aktivitet
Udover de aktiviteter der fremgår her, vil der være mange
aktiviteter, som opstår spontant, som du kun vil blive en
del af, hvis du møder op og er med til at tage initiativ til, at
de opstår, hvilket også er en stor del af det at holde sommeråbent.
Drikkevarer
Der er mulighed for at købe øl, vand og vin hos Torben.
( køleskab på 1. sal )
overskuddet for salget bidrager til aktiviteter i Seniorhuset.
Kaffe
Der er en gratis kop kaffe til dig - kaffen sponsoreres af øl
og vand kassen. Du skal selv være med til at brygge kaffen og rydde op.
Faciliteter
Hele huset er åbent - og kan benyttes, hvis flere ønsker at
benytte de samme faciliteter samtidigt, indgår de respektive brugere aftale om en hensigtsmæssig og retfærdig
fordeling.

Fejring af sommeråbent i Seniorhuset
tirsdag den 25. Juni.
Madholdet serverer deres ”signatur” frikadeller og
kartoffelsalat, herefter kaffe og lidt sødt. Øl og
vand kassen sponsorer en øl eller vand. Arrangementet foregår ude – på terrassen ved orangeriet.
”Musiktimen” spiller op med god og stemningsfuld
musik – under hele arrangementet.
Vil du være med, skal du købe en billet i kassen
til kr. 25,00, sidste dag for salg af billetter er den
18. juni. Det er desværre ikke muligt at købe billetter på dagen.

KØRSELSORDNING TIL SOMMER I SENIORHUSET

Hvis du er tilknyttet Seniorhusets kørselsordning,
kan du ligesom udenfor sommerferieperioden blive kørt til og fra Seniorhuset Korsagergård. Du
skal på dagen du ønsker at benytte ordningen
kontakte personalet på telefon 4364 6029 mellem
kl. 9.00 og 9.15, du kan også bestille kørsel på
forhånd, hvis du ved hvilke dage du vil benytte
ordningen.
Ankomst til Seniorhuset ca. kl. 10.00
Hjemtransport ca. kl. 12.00 og kl. 15.00

