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Efterår 

Efteråret er en smuk årstid, når bladene falder hist og pist med 
de smukke farver i solens lys, gul, rød, og brun gør skov og 

haver til en særlig oplevelse. 

Dagene bliver kortere og nætterne længere og derfor skal 
skovens mange farver nydes inden vinteren kommer med frost 

og rim, ja endog med sin hvide sne 

Aktivitetsplanen for hver uge i september, oktober og november 
blive hængt op i afdelingerne hver mandag. 

Nu melder efteråret sin ankomst, men vi kan stadigvæk nyde solens 
stråler i atriumgården og gårdhaverne.  

Vi har stadigvæk de faste aktiviteter hver uge, så som stole-
gymnastik og besøgshunden Liva.  

Kaj og besøgshunden Liva kommer om mandagen kl. 10:30. Hvor 
vi starter med at gå en tur i Dalen, derefter i Vangen og slutter med 
en kop kaffe i Lyets spisestue, når vi har besøgt alle som har lyst til 
at snakke med Liva. Alle er velkommen til at komme ved ca. 11.00 
tiden til en snak og en kop kaffe i Lyets spisestue.  
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Vi får også besøg af Dorthe og hendes besøgshund, Theo, de 
kommer ca. hver 14 dag om eftermiddagen og går rundt på alle 3 
afdelinger.  

 

 

 

 

  

 

  

 

   

 

 

 

Derudover vil der blive tilbudt forskellige aktiviteter hver uge, og i 
øjeblikket går vi f.eks. ture, og nyder sensommeren. Der vil også 
blive tilbudt busture ud i skoven, så vi kan se skovens blade skifte 
farve, samtidig kommer vores dygtige cykelpiloter og invitere på en 
cykeltur. Alle bus- og cykelture vil blive aftalt individuelt, så alle der 
har lyst kan komme med på tur.  

 

Vi skal også lave æblekage her i september og det helt fra bunden. 
Det vil sige at æblerne skal skrælles, koges og til sidst serveres 
med knuste makroner og flødeskum.     



. 
 

Gudstjenester bliver holdt en gang om måneden. De næste 
gudstjenester vil være onsdag den 21. september, onsdag den 19. 
oktober og onsdag den 16. november. Det er sognepræst Sigurd fra 
Sct. Maria kirke der afholder gudstjenesten.   

Der vil stadigvæk blive afholdt individuelle samtaler, banko og 
forskellige spil, som f.eks. yatzy, kortspil, billard eller bowling.  

Når det bliver koldere udenfor, bliver det mere relevant at se gamle 
danske film m.m.  

Tænker også vi skal i gang med at bage kanelsnegle, småkager og 
hvad vi ellers kan finde på af lækkert til kaffen.  

Vi skal have madmøder igen med køkkenet, hvor vi kan snakker om 
de næste måneders menuer, så alle kan få indflydelse på hvad der 
bliver serveret. 

 

Mange hilsner fra 

Berit - aktivitetsmedarbejder 

 
 

  


