Caspershus

Åbne
Kultur- aftener
-Frivilliggruppen.

Et positivt fællesskab, hvor kulturoplevelser bliver
endnu bedre, når de deles med andre.

Caspershus som kulturelt mødested.
- et frivilligprojekt

Hører du til den ældre generation, og kunne du have lyst til at dele en
hverdagsaften i selskab med andre?
Caspershus inviterer dig indenfor til kulturoplevelser, og du er velkommen til at
tage din nabo eller en bekendt med.

Er du pårørende til en beboer eller gæst på Caspershus?
Så deltag gerne sammen med din pårørende, når du er på besøg. På Caspershus
ønsker vi med initiativet at bringe ældre mennesker sammen og skabe mulighed
for fælles kulturelle oplevelser.

Tid sted og pris.
Arrangementerne afholdes ca. 1 gang om måneden fra kl. 19.00 til 21.00 på
Caspershus. Kultur aftenerne arrangeres af en frivillig gruppe tilknyttet
Caspershus. Pris pr. person kr. 20,00.

Programindhold.
Der bydes på forskellige underholdende indslag som foredrag, billede
fremvisning, fællessang, og dans mm. Som en del af arrangementet serveres en
kop kaffe eller en øl/sodavand.

Kulturelle aktiviteter er identitetsbevarende,
vækker livsglæde og skaber sociale relationer, alt
sammen vigtige faktorer i et værdigt og
meningsfyldt liv – også når vi bliver ældre!

Folderen her
kan ses på vores hjemmeside eller fås på administrationskontoret på Caspershus
til 9842 4355.

Evt. spørgsmål
kan rettes til Dorthe Dettmann ledende ergoterapeut på Caspershus 9842 4355.

Har du overskud til at hjælpe
med at gøre disse arrangementer til en succes, så hører vi gerne fra dig!
Hjælp kan være kaffebrygning, samtale og nærvær, hjælp ved servering, hjælpe
beboere som har behov for det til og fra arrangementet, bagning og lignende.

Projektet
Bag projektet står Samvirkende Menighedsplejer og Caspershus, som
samarbejder omkring ”Plejecenteret som kulturelt mødested – et
frivillighedsprojekt”.

Samvirkende Menighedsplejer skriver:
Samvirkende Menighedsplejer er en folkekirkelig landsorganisation for
menighedspleje i Danmark. Menighedspleje er det kirkelige sociale arbejde, der
udføres lokalt i sognene. Vi baserer vores arbejde på et kristent menneskesyn og
respekt for det enkelte menneskes eget værd. Vort formål er at inspirere til og
støtte udvikling af netværksarbejde og omsorg for mennesker i alle aldre.
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