Der vil være egenbetaling ved forskellige aktiviteter / arrangementer
i dagcentret.
Det kan være bankospil, køretur
i bussen, udflugter eller musikarrangementer.
Vi kan kun modtage kontanter
og betalingen sker til dagcenterpersonalet.

Demensdagcenter Søkilden
Personalet som du møder i dagcenteret er
Dorthe Fugl Rasmussen og Karin Kristensen.
Åbningstider
Mandag til torsdag: kl. 9.00-15.00
Fredag: kl. 9.00-13.30
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Betaling i
dagcentret

ÆRØ KOMMUNE

ÆLDRE- OG SUNDHEDSOMRÅDET

Vi holder lukket i to uger i sommerferien.
Ugerne kan variere lidt fra år til år. Derudover
er der lukket mellem jul og nytår.
Kontakt
Demensdagcenter Søkilden,
Sygehusvejen 22, 5970 Ærøskøbing,
Telefon: 63 52 55 43
Mail
aos-demensdagcenter@aeroekommune.dk

Fester
Vi holder i løbet af året flere fester.
Her er du velkommen til at invitere
en pårørende med. Prisen er pr.
person kr. 125,00

	
Download pjecen fra vores
hjemmeside: www.aeroekommune.dk
	TIP: Find pjecen ved brug af SØG-OG-FINDDET-boksen. Skriv: Til dig, der starter i
Demensdagcenter Søkilden (og tryk Enter).

Praktiske
Til dig, der starter i oplysninger
Demensdagcenter Søkilden

Velkommen til Demensdagcenter Søkilden

Praktiske oplysninger

I Demensdagcenter Søkilden kommer der

Aktiviteterne foregår både ude og inde. Vi

Kørsel

mellem 6 og 12 dagcentergæster pr. dag.

har en dejlig terrasse med udsigt til vandet,

Du kan visiteres til gratis kørsel til dagcentret.

en have med højbede, og en stor grøn plæne

Forplejning, formiddagskaffe

Du bliver visiteret individuelt til at komme i
Demensdagcenter Søkilden, og her aftaler vi,
hvor mange dage du har behov for at komme.
Aktiviteterne vi laver sammen med dig, vil så
vidt muligt blive tilrettelagt efter dine interesser
og formåen. Vi arbejder med aktiviteter, der
udfordrer dine kognitive funktioner, f.eks.:

ned mod vandet.
Inden du starter
Inden du starter i demensdagcentret, vil du
blive inviteret til en hyggelig samtale med

Der betales et mindre beløb for formiddagskaffe. Dagcentret indberetter til køkkenet
hvor mange gange du har været den foregående måned. Kaffepengene trækkes via

personalet fra dagcentret. Vi vil gerne lære

pensionen.

dig lidt at kende, så vi kan modtage dig på

Forplejning, middagsmad

bedste vis i dagcenteret.

Der kan købes varmt mad inkl. eftermiddags-

» Samtaler om barndom og voksenliv.

Samtalen kan foregå hjemme hos dig eller

» Praktiske gøremål såsom madlavning,

kaffe. Prisen er kr. 59,00. Dette betales via

hos os i dagcenteret, og pårørende er meget

træk i pensionen. Opkrævningen foretages

velkomne til at deltage.

2 måneder bagud så maden fra januar

bagning, lettere håndværks- og
haveopgaver m.m.

» Spil som kræver opmærksomhed,
genkendelse og reaktion.

» Sang og musik, som skal hjælpe dig med
at huske, bruge ord og få humøret op.

» Træning med redskaber, gymnastik, gåture
og vi cykler mange ture på vores duocykler.
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betales i marts.
Ønsker du ikke den varme mad er du
velkommen til, at medbringe en madpakke.
Fødselsdag
Når du har fødselsdag bager vi lidt godt til
eftermiddagskaffen. Vi bager enten roulade,
lagkage eller æblekage. Fødselsdagen bliver
holdt umiddelbart efter din fødselsdag.

Afbud eller spørgsmål
Ved afbud må du meget gerne ringe hurtigst
muligt til dagcentret på telefon 63 52 55 43,
mellem kl. 8.30-9.00. Hvis du er visiteret til
kørsel, sørger vi for at afmelde kørslen.
Har du eller dine pårørende spørgsmål er I
velkomne til at kontakte os. Alle hverdage fra
kl. 9-15.00 på telefon 63 52 55 43 eller på mail
aos-demensdagcenter@aeroekommune.dk

