NOGLE AF ÅRETS AKTIVITETER:
JANUAR

FEBRUAR

MARTS

Holder vi
Nytårskur for
beboere,
pårørende og
frivillige. Vi
serverer
kransekage
og et glas
vin og
ønsker
hinanden
godt nytår.

Byder på
Fastelavn
med
Solstrålen. Vi
spiser
fastelavnsbol
ler og slår
katten af
tønden.

Holder vi
påskefrokost
for beboerne
og en
påskefrokost
for vores
dagcenter- /
daghjemsbru
gere.

APRIL
Fejrer vi
Henriksdals
fødselsdag
med flag og
lagkage.

MAJ
Afholder vi
havedag og
afslutter med
grillmad.

JUNI
Bliver der
afholdt grill/
Sankthans
fest.

JULI

AUGUST

Får vi besøg
af Sankt
Georgs
Gilderne til
en
eftermiddag
med sang og
musik.

Tager vi på
årets skovtur
med
Solstrålen.

SEPTEMBER
Tager vi på
årets
beboerferie.

FORMIDDAG

OKTOBER
Fejrer vi
Solstrålens
fødselsdag

FROKOST

NOVEMBER

DECEMBER

Afholder vi
jule/
loppemarked

Holder vi
traditionel
gammeldags
julefrokost
for alle
afdelingerne
og for vores
dagcenter /
daghjemsbru
gere.

EFTERMIDDAG

MANDAG

MANDAG:
Hver mandag formiddag er der tilbud om at gøre gymnastik. Det er 1 time, hvor vi får rørt musklerne.
De, der ikke vil deltage, laver andre aktiviteter. Der spises frokost ca. kl. 11:30, hvor der serveres
dagens menu. Efter frokost har nogle behov for hvile, mens andre fortsætter med dagens gøremål. Om
eftermiddagen drikker vi kaffe / te med dagens kage og får en hyggesludder, inden bussen kører
brugerne hjem..

TIRSDAG

TIRSDAG
Hver tirsdag formiddag er der tilbud om at spille bowling, petangue eller risposekast. De, der ikke vil
deltage, laver andre aktiviteter. Der spises frokost ca. kl. 11:30, hvor der serveres dagens menu. Efter
frokost har nogle behov for hvile, mens andre fortsætter med dagens gøremål. Om eftermiddagen
drikker vi kaffe / te med dagens kage og får en hyggesludder, inden bussen kører brugerne hjem.

ONSDAG

ONSDAG
Hver onsdag formiddag er der linedance. De, der ikke vil deltage, får sig en hyggesludder, andre får
læst avisen højt, og det plejer at udmønte nogle gode samtaler. Der spises frokost ca. kl. 11:30, hvor
der serveres dagens menu. Efter frokost har nogle behov for hvile, mens andre fortsætter med dagens
gøremål. Om eftermiddagen drikker vi kaffe / te med dagens, inden bussen kører brugerne hjem..

TORSDAG

TORSDAG
Hver torsdag formiddag er der tilbud om at spille BINGO, OG der er gevinst på 1 række, 2 rækker og
fuld plade. De, der ikke vil deltage, for sig en hyggesludder. Der spises frokost ca. kl. 11:30, hvor der
serveres dagens menu. Efter frokost har nogle behov for hvile, mens andre spiller kort, lægger puslespil
eller får sig en hyggesludder. Om eftermiddagen drikker vi kaffe / te med dagens kage og taler om
dagens oplevelser, inden bussen kører brugerne hjem.

FREDAG

FREDAG
Hver fredag formiddag får husets beboere serveret brunch med en lille skarp til halsen, en god måde at
starte weekenden på. Om eftermiddagen hygger daghjemsbrugerne sig med personalet. Hvis vejret
tillader det, går vi på Café eller laver anden form for aktivitet.

Aktivitetens personale er
meget fleksible, og der er stor
set ingen grænser for, hvad de
vil forsøge at få igangsat, for
at den enkelte bruger skal føle
sig velkommen, anerkendt og
få det mest optimale ud af
dagligdagen.
BARE SPØRG!

FRIVILLIGE


SOLSTRÅLEN
Støtteforeningen Solstrålen er en frivillig forening for beboerne på Plejecentret
Henriksdal.
Solstrålen arrangerer hver måned en eller anden aktivitet for beboerne. Det
kan f.eks. være caféaftener, hvor der spilles banko, holdes foredrag, der
optrædes m.m.
Der arrangeres endvidere en årlig skovtur og en hyggelig grillaften. Alt
sammen aktiviteter, der bidrager til at beboerne får en indholdsrig oplevelse.
BLIV MEDLEM
Solstrålen vil gerne fremtidssikre foreningen, og der er altid brug for nye
medlemmer. Et medlemskab koster kr. 100,- pr år og kr. 50,- for
pensionister.



Ud over de planlagt aktiviteter, har Henriksdal også et rigtig godt
samarbejde med Ældre Sagen. Huset gør brug af Ældre Sagens
besøgsven ordning. I øjeblikket er der tilknyttet 13 frivillige som
besøgs- eller gå tur venner, som udfører arbejde til gavn for
Henriksdals brugere.
Ældre Sagens frivillige er et stort aktiv for huset.

SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK

Sct. Georgs Gilderne er en sammenslutning af nuværende og tidligere spejdere,
der har sat sig som mål at virkeliggøre ordene: Én gang spejder – altid spejder.
Den blev stiftet i København den 24. april 1933. Sct. Georgs Gilderne er en
international bevægelse opstået i og udgået fra Danmark.
Formålet er:




at virke som samlingssteder, hvor forbindelsen med spejderbevægelse,
gamle og nye kammerater kan vedligeholdes.
at understøtte den enkeltes stræben efter at leve som en ansvarsbevidst,
hjælpsom og nyttig borger.
at udbrede spejderidealerne og virke for deres praktiske anvendelse i
samfundslivet.

En gang om året – om sommeren - kommer repræsentanter fra
Sct. Georgs Gilderne og serveres kaffe og kage ved Aktiviteten.
Der hygges og der synges nogle sange.

En gang om året - lige før jul - kommer repræsentanter fra Sct.
Georgs Gilderne med flammen, som tænder ”Husets”
fredslys/julelys på gangen ved Aktiviteten.
Derefter fortælles der om historien bag Fredslyset, og der
synges nogle sange.

I forbindelse med projekt: KEND DIN BY har Henriksdal 2 gange om året besøg af
en af kommunens børnehaver, hvor børnene bliver vist rundt i Huset, og de bliver
fortalt, hvordan det er at bo på et plejecenter.
Børnene er meget nysgerrige og stiller en masse relevante spørgsmål. Det er
nogle rigtige hyggelige formiddage, som sluttes af med, at der saftevand og kage i
Aktiviteten.
ARRANGEMENTET ER TIL STOR GLÆDE FOR SÅVEL
DE ÆLDRE SOM DE SMÅ.

Børn om ældre mennesker:
Et plejehjem er et sted, hvor man opbevarer gamle mennesker og truer dem til at dele
værelse med nogen de ikke kan lide. De får mediciner og frikadeller, og hver lørdag får
de formkage med rosiner.
- Lena 5 år
På plejehjemmet sidder tænderne løse. Alle tager tænderne ud om aftenen og lægger
dem på plads om morgenen. Og så er der morgenbøn bagefter.
- Camilla 6 år
Ældreomsorg er noget, de gamle må vænne sig til, hvad enten de kan lide det eller ej.
- Anna 8 år
Ældreomsorg er at dele sine sorger med de ældre.
- Hans Anton 7 år
Bedstemødre har meget store BH'er. De er så store, at jeg kan få numsen og to knæ ind i
den ene skål. I den anden kan min bror sidde.
- Kaja 7 år
Det bedste jeg kan lide ved morfar er, at han er sig selv og ikke lader, som om han er et
eller andet normalt menneske.
- Per-Ole 6 år

Gamle mænd kan ikke stive tissemanden så meget af. Hvis det alligevel lykkedes, så
synker den sammen med et suk.
- Ronny 7 år
Hvis de gamle kunne få børn, ville det ikke være så godt. Plejehjemmene er overfyldte
nok allerede, så tænk, hvis der også kom masser af børnebørn og oldebørn der.
- Johannes 8 år

DER ER TØJ- SKO- OG SMYKKESALG I
HENRIKSDALS FORHAL STORT SET HVER MÅNED.


MÅNEDLIGE FÆLLES SPISNINGER
FOR BEBOERE OG PÅRØRENDE



Ca. en gang om måneden spiser beboere og pårørende
sammen fra kl. 17:30 til 19:30.
Pårørende betaler et beskedent beløb for 2 retter mad samt 1
øl eller vand.
Aftenen sluttes af med kaffe / te og lidt sødt.

GUDSTJENESTER

Der afholdes
månedlige
gudstjenester
i Caféen

Børn om gud:
Det er Gud der ejer Solen. Han slår den fra om natten for at spare på strømmen.
- Nicole 5 år
At være engel er typisk kvindearbejde.
- Anna 9 år
I Paradiset bruger de nogle grønne duske i stedet for underbukser.
- Therese 7 år
Jeg tror, det var en, der hed Mogens, som lavede de ti bud.
- Marianne 7 år
De børn, der skal døbes, skal have en lang kjole på, selv om de er drenge. De er for små
til at grine af det.
- Johnny 5 år
Præster skal bl.a. være med til fødsel og dåb og konspiration og begravelse.
- Christoffer 8 år
Når klokken er 12 vender alle sig mod Mekka og bider i kvasterne på tæppet.
- Raymond 7 år

ALT DETTE ER MED TIL AT SKABE LIV OG LIVSGLÆDE
OG GØRE DEN TREDJE ALDER MENINGSFULD.

