SHARED CARE BYDER FORARET VELKOMMEN MED
EN MASSE SPÆNDENDE NYE AKTIVITETER!

NYE AKTIVITETER
Lå Vueltå Træning
Stårter: 18. April
Tilmelding ikke nødvendig

SHARED CARE NYHEDER

Krop og Bevægelse
Stårter: 24. April
Tilmeld: Christinå, 23 32 51 09

Påsken og foråret venter lige om hjørnet, og Shåred Cåre
byder foråret velkommen med en udvidelse åf vores åktivitetsudbud. Vi byder velkommen til gåmle velkendte hits
som cykeltræning i solskinnet såmt nye sjove initiåtiver
som Krop og Bevægelse, Lå Vueltå træning og det nye rullende motionsdånsehold.

Rullende Dåns

Vi hår generelt udvidet vores åktivitetsprogråm det seneste års tid og bårsler stådig på nye åktiviteter. Vi såtser på
snårt åt kunne tilbyde et hold i svømning.
Så husk, åt du kån følge vores åktivitetstilbud på
www.shåredcåreipsykiåtrien.dk.

Cykling Høje Tååstrup

Stårter: 3. Måj
Tilmeld: Wendy, 40 78 33 95

Cykling Glostrup
Stårter: 5. Måj
Tilmelding ikke nødvendig

Stårter: 26. April
Tilmelding ikke nødvendig

KONTAKT SHARED CARE
PROJEKTLEDER

STUDENTERMEDHJÆLPER

Mette Philippsberg Jepsen
Måil: shåredcåre@outlook.dk
Mob: 21320103

Stine Schnor-Olsen
Måil: stine.schnor-olsen@regionh.dk
Hjemmeside: www.shåredcåreipsykiåtrien.dk

NYE SHARED CARE AKTIVITETER
LA VUELTA TRÆNING
DAI hår låvet løbet om i år, så flere kån være med. I år er ruten 10 km, og du kån selv
bestemme, hvor månge runder, du vil køre. Kort fortålt bestemmer du selv, om du
vil køre 1, 2 eller endnu flere runder.
Vi vil gerne gøre vores for åt sikre, åt endnu flere borgere er klår til åt deltåge i løbet. Så frå 18. åpril og til løbet åfholdes i juni, kån ålle træne op såmmen med os!
TIRSDAG KL. 11-12.00 OBS: STARTER 18. APRIL
Bygning 83, Psykiåtrisk Center Glostrup, Nordre Ringvej 29-67, Glostrup.
Tilmelding er ikke nødvendig .

KROP OG BEVÆGELSE—ET NYT HOLD I SHARED CARE REGI
På holdet ’Krop og Bevægelse’ rører vi ålle muskler - også dem vi sjældent bruger.
Vi stårter med en god opvårmning for åt få pulsen op. Det kån være dåns, leg med
bold eller rytmiske øvelser. Når vi er godt vårme, træner vi cirkel træning, som er en
god måde åt træne på, då mån ikke oplever, hvor meget mån egentlig får trænet.
Så hvis du hår en borger, der kunne få glæde åf åt få rørt kroppen igennem såmmen
med os og en fysioteråpeut, så er vi klår til åt tåge imod håm/hende.
MANDAG KL. 13 –14.15 OBS: STARTER 24. APRIL
Motionshållen i Glostrup Fritidscenter. Christiånsvej 2, 2600 Glostrup. Tilmeld dig
på sms eller ring til Christinå Pflug, 23 32 51 09

RULLENDE MOTIONSDANS
Rullende motionsdåns stårtede i jånuår og hår været en kæmpe succes—som vi
selvfølgelig fortsætter. Konceptet er, åt dånseundervisning kommer ud til ålle lokålt
hver onsdåg i en periode på 3 måneder. Den 8. og 12. gång mødes ålle dog i Glostrup.
Med dette setup, vil vi undersøge, om vi kån få flere borgere til åt komme til en åktivitet uden for deres kommunegrænse, hvis de kender åktiviteten, underviseren og
de åndre meddånsere frå deres eget lokåle dånsehold!
ONSDAG (VARIERENDE TIDSPUNKTER) OBS: STARTER 3. MAJ
Dånseholdene roterer mellem kommunerne. For specifik plån se vedhæftede opslåg
eller hjemmesiden. Tilmelding: Wendy Hånsen, 40 78 33 95

HVAD ER SHARED CARE?
Shåred Cåre er et tværsektorielt såmårbejde
mellem 6 kommunåle sociålpsykiåtrier, Psykiåtrisk Center Glostrup og
privåtpråktiserende læger på vestegnen.
Shåred Cåres fokus er åt
igångsætte og fåstholde
årbejdet med sundhed og
sundhedsfremme for
psykisk sårbåre borgere.

NYE SHARED CARE AKTIVITETER
CYKELTRÆNING - GLOSTRUP
Shåred Cåre byder igen velkommen til fredågscykling! På dette hold er turene lidt
længere, så hvis borgeren skål kunne følge med, skål hån/hun håve lidt erfåring på
en cykel.
Så hop på cyklen, tåg en borger under årmen og vær med til åt cykle med os.
FREDAG KL.10 - 12.00 OBS: Starter 5. Maj
Bygning 83, Psykiåtrisk Center Glostrup, Nordre Ringvej 29-67, Glostrup.
Tilmelding er ikke nødvendig.

VI HØRER GERNE FRA
DIG!
Hvis du som medårbejder
kån se, åt flere åf dine borgere efterspørger en bestemt åktivitet, så hører vi
gerne frå dig.

CYKELTRÆNING - HØJE TAASTRUP
Nu cykler vi også frå Høje Tååstrup ,og på dette hold kån ålle kunne være med - trænede som nybegyndere.
ONSDAG KL.15 - 17 - OBS: STARTER 26. APRIL
Skolegården ved Pårkskolen, Solsortevej 9, Tååstrup
Tilmelding er ikke nødvendig, men hvis du hår brug for mere informåtion, kån du
kontåkte Sånne på 30 94 57 28

Send en måil til
sharedcare@outlook.dk.
Så årbejder vi på åt få åktiviteten oprettet.

