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Ud i det blå med sommerpakken
Regeringens sommerpakke giver
mulighed for at arrangere aktiviteter for kommunens beboere på
plejehjem og botilbud.
Midlerne
Der er afsat 800 kroner til hver
beboer til formålet. Midlerne skal
anvendes inden årets udgang og
kun til aktiviteter, som ikke allerede er planlagt.
I dette katalog finder du inspiration til aktiviteter samt links til
diverse udflugtsmål og attraktioner. Det er et internt katalog,
og listerne er ikke udtømmende.
Del de gode erfaringer
Du sidder helt sikkert også med
en masse gode ideer. Del dem
og de gode erfaringer i den
TEAMSgruppe, du er inviteret
til, så andre også kan få glæde af
dem.
Det er det enkelte tilbuds ledelse,
som efter en konkret vurdering
tilrettelægger ture ud af huset.
Det sker efter en samlet vurdering af målgruppens behov, og tilbuddets ressourcer.
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Stadig stort fokus på hygiejne
Disse beboere er i højrisikogruppen, så hygiejne og sundhedsstyrelsens retningslinjer sætter
stadig rammerne for turene og
aktiviteterne. Det skal ske sundhedsmæssigt forsvarligt, når beboerne skal med ud i samfundet
igen.
Der skal tages højde for at kunne
inkludere alle beboere. Det kan
både være et samlet arrangement, enkeltvis eller i mindre
grupper.
Rigtig god fornøjelse med at finde
på gode og nærværende oplevelser sammen med beboerne.
God sommer og god tur!
Jan Nielsen
Direktør
Ældre- og Handicapforvaltningen
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På tur i
parken

Oplev Danmarks forskellige forlystelsesparker,
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Tag en tur ud at se på dyr i Aalborg.
Aalborg Zoo
Oplev Nordsøens dyreliv og gå på opdagelse blandt klumpfisk, sæler
og et væld af fisk.
Nordsøe Oceanarium
Kom ud og oplev de vilde dyr på en safari på Djursland.
Ree Park Safari
Oplev det skønne nord og se et reservat, hvor Danmarks største rovfugl holder til.
Ørnereservat
Sommerland
Tag på tur med picnickurven til et af landets sommerlande og få en tur
i karrusel eller rutsjebane.
Fårup Sommerland
Djurs Sommerland
Oplev den smukke og mangfoldige regnskov i Randers.
Randers Regnskov
Gå en tur blandt tusindvis af blomster og få en tur i en karrusel.
Jesperhus Blomsterpark
Cirkus
På cirkusgården i Løkken er der sommeren igennem mulighed for at
lave en særskilt forestilling for jer.
Du kan finde mere inspiration på deres Facebookside

Side 5

Museer
og kultur
Mange museer og kulturelle seværdigheder
har mulighed for at tilpasse aktiviteterne til
jeres specifikke behov.
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Oplev et moderne kunstmuseum – og et oplevelseshus, hvor alle kan
finde ny inspiration, og gå på opdagelse i kunst og kreativitet.
Kunsten
Tag på tur i smukke Lindholm høje og hør om vikingerne.
Lindholm Høje Museet
Tag på kirkevandring, og hør de spændende fortællinger på en lille
gåtur i skoven og se, hvad den lokale kirke nær jeres tilbud arrangerer.
Kirkevandringer
Oplev den gamle by i Aarhus og gå en tur i de brostensbelagte gader.
Den Gamle By

Side 7

Ud i
naturen

Er I vilde med at komme ud i naturen, findes der
mange forskellige muligheder; alt fra besøg på de
små øer, ud at se på blomster, parker og bondegårdsdyr eller en tur på hesteryg.
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Besøg en af de små øer i Danmark, tag picnickurven med og tag en
gratis færge for gående og cyklende.
Øerne i Danmark
Besøg en smuk have og få en rundvisning.
Anne Justs Have
Nellemans have i Sæby er drevet af frivillige. Besøg den smukke have
og spis madpakke i madpakkehus eller grill en pølse i bålhytten.
Nellemanns Have
Oplev Skallerup Klit på hesteryg på en rolig islandsk hest.
Skallerup Seaside Resort
Besøg en farmpark - Klap en kanin, fodr høns eller få en tur på traktoren.
Nymarksminde
Oplevelser i naturen
Sommer i den danske natur
Tag på et spændende gratis løb, hvor der samles skrald som bingo,
eller hvor der tages billeder, som deles i et fællesskab.
Skraldebanko-løb
Fotoløb
Kom ud at gå i et fællesskab med andre. Opret eller deltag i forskellige
gå fællesskaber under “bevæg dig for livet”.
Fællesskab med at gå
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Helt andre
rammer
Tag på en tur med med overnatning - kom ud af
de vante rammer. Hvis turen bookes uden for
sæsonen, er det ekstra billigt.
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Feriecentre
Lån et sommerhus en weekend uden for sæsonen og få adgang til fx
svømmehal, badmintonbaner, legeland og minigolf.
Skallerup Seaside Resort
Landal GreenPark
Dancenter Feriecentre
Sommerhuse
Lån sommerhus et roligt sted, hvor man er helt sig selv.
Sommerhusportalen
DanCenter sommerhuse
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Vild med
musik
Er I vilde med musik, og vil I gerne afprøve forskellige muligheder for at få
musikalske oplevelser (for handicapområdet kan det foregå i egne rammer,
mens
ældreområdet skal ud i andre ramSide 12
mer).

Indspil jeres egen sang og få den med hjem som et evigt minde.
Indspil en sang
Få besøg af et band fra handicapområdet med fantastiske navne som
Falsk alarm, Kajakkerne, De gyldne sild, Hul i hatten.
Kontakt Poul Ankjær 25469289
Få besøg af ARK-Band fra medlemshuset Ark for erhvervet hjerneskade.
Kontakt Ole Elsberg 20663736
Fællessang og fest
Den skaldede pædagog byder op til fællessang til festen eller på en
tur ud i det grønne.
Den skaldede pædagog
Aurora kvartet: Kvartet bestående af fire studerende
Rytmisk musik til klassiske satser.
Livsværk kor:
Livsværk er et rytmisk kor med base i Aalborg. Koret består af 25
sangere under ledelse af Liv Lund, som er studerende ved det jyske
Musikkonservatorium.
Hjemmeside og kontakt
Musikgruppe Favn - Kontakt FAVN på Facebook
FAVN: et vokalensemble bestående af 9 unge mennesker med
musikalsk uddannelse. Gruppen synger kendte rytmiske satser, som
man kender fra popkulturen.
En samling af forskellige bands og genrer til festlige lejligheder.
Book et band
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En-til-enoplevelser
For rigtig mange mennesker er det de
nære oplevelser, som betyder mest; at
der er tid til en samtale og til at rette
fokus på noget sammen.
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Kirkegårdsbesøg
Tag ud og sæt blomster på kirkegården
Indkøb
Tag ud at handle på et tidspunkt, hvor der ikke er så mange andre.
Hjemmebesøg ved pårørende
Brug tid sammen med dem, der betyder mest for borgeren.
Tag på ture i naturen
Planlæg en lille skovtur med fokus på nærvær og samtale.
Lån en sofacykel
Tag ud og se nærområdet. I kan cykle en tur sammen. Spørg de andre
ledere i Teams om udlån af cykel.
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Gamle
dage

Tag på oplevelse med i de gamle og
velkendte dage. Eller kendte oplevelser.
Side 16

Besøg en gård fra tidligere samt en udendørs udstilling. Stedet er drevet af frivillige, som sørger for kaffe og kage og de gode fortællinger.
En gård fra gamle dage
Få en fortælling om lokalområdet, fortalt med stor entusiasme. Her
kan også ses et hus samt værksteder tilhørende Egnssamlingen.
Lokalhistoriske arkiver
Besøg en landmand. Flere landmænd tilbyder at vise deres dyr og
stalde frem.
Besøg hos lokale landmænd
Samarbejd med en kirke. Flere kirker tilbyder rundvisning og
fortælling om kirkerne i lokalområderne. Mange kirker er også åbne
for at afholde særlige musik arrangementer.
Horsens Hammer
Vodskov Kirke
Samarbejd med det loakle bibliotek. De fleste biblioteker giver rundvisning og fortæller om de forskellige muligheder for brug af bibliotekernes udvalg. Man kan også booke en bogbus til at komme ud
lokalt.
Rundvisninger på de lokale biblioteker
Besøg Aabybro Mejeri og se deres nye maleri, eller bunker, og spis is
lige ned til Ryå. Har det interesse kan de måske vise deres fine
veteranbiler frem.
Ryå Is
Besøg en arbejdsplads. Det er især spændende, hvis nogle af
borgerne eller deres pårørende tidligere har haft tilknytning til stedet
og muligvis selv kan fortælle historier derfra. Arbejdspladser eller
erhverv kunne fx være:
Beredskabscentret
Musikkens Hus
Aalborg Portland
Få oplevelser i naturen. Naturen har en særlig evne til at sætte gang
i alle vores sanser og give nogle helt specielle oplevelser. Book en
naturvejleder mange kan tage højde for særlige forhold som kørestol
og mindre mobilitet.
Naturoplevelser med naturvejleder
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Kreative
oplevelser
Både for håndarbejdet og sindet.
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Sy, strik, lav ler, mal og andre kreative sysler både sammen og hver for
sig. Der er både kurser og enkeltstående arrangementer.
Både for håndarbejdet og sindet
Kom ind og mal dit eget porcelæn, mens du nyder en kop kaffe.
En særlig kreativ cafétur
Lær at lave flødeboller på et kursus, som kan foregå, hvor I ønsker det.
Lav flødeboller på kursus
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Kontakt en
forening
Kontakt en forening for samarbejde om
ture ud af huset.
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SeniorSport er en idrætsforening for aktive seniorer med mange forskellige tilbud på sportslige og kulturelle aktiviteter
Aalborg Seniorsport: aalborg@seniorsport.dk
Handicapidræt er for alle. Intet handicap er for stort eller for småt.
Der er idræt på alle niveauer og for alle aldersgrupper.
IH Aaalborg: kontakt@ihaalborg.dk
Team Tvilling er et sports/inklusions projekt, hvor de sammensætter
almindelige motionister, med folk der ikke selv kan løbe.
Team Tvilling: nordjylland@teamtvilling.dk
Aalborg Tandem Klub er en forening for blinde og svagtseende. Alderen på medlemmerne svinger fra 25 til 62 år, der alle søger frivillige
ledsagere, som vil med op på tandemcyklen, og få noget motion.
Aalborg Tandemklub: hveirum@gmail.com
Aalborg Sejlklub er en klub målrettet sejlads, kontakt dem gerne med
henblik på en aftale om en sejltur på kontor@aalborg-sejlklub.dk
I Aalborg Billardklub kan du prøve kræfter med alle former for billarddiscipliner. Du kan spille billard for sjov og på konkurrenceplan.
Aalborg Billiard Klub: mailkontakt@abk31.dk
Aalborg Minigolf er en oase kun 2,5 km fra centrum beliggende på
Skydebanevej 7 - lige overfor Vestre Fjordpark. Aalborg Minigolf Klub:
elen.n.gade@gmail.com
TRoA er en rollespilsforening, hvor aktiviteterne omfatter bordrollespil, figurspil, brætspil, airsoft, liverollespil og en lang række andre
relaterede aktiviteter. Troa: bestyrelsen@troa.dk
Aalborg skyttekreds tilbyder næsten alle anerkendte skydediscipliner,
som omfatter riffel og pistol, og har fine lokale og terrænfaciliteter.
Aalborg Skyttekreds: elbo@lykholt.dk
Inline club er en mulighed for at dyrke sportsgrenen inline rulleskøjteløb under sikre og forsvarlige forhold. Der tilbydes både basistræning og ture ud.
In Line Club Aalborg: kasserer@icaalborg.dk
Nordjyllands Inline Motionister (NIM) er en forening for rulleskøjteentusiaster i alderen 15 år og opefter. Kontakt: nimruller@gmail.com
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Hold en
fest
Gælder kun handicapområdet.
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Gælder kun handicapområdet
Der findes et væld af forskellige musikere, inddrag gerne borgere og
pårørende i, hvem der kunne være gode.
Få et band ud
Få forskellige festlige aktiviteter ud som hoppeborg, trampolinhop og
andet sjov lav en forlystelsespark på p-pladsen.
Forlystelsespark på p-plads
Lej en madvogn, det kunne være fx være pizza eller pølsevogn, som
kommer ud til arrangementet.
Lej en pølsevogn
Pynt op til havefesten med kulørte lamper, guirlander og balloner
Pynt til festen
Gå eller cykel til et land - hold en temafest- tysk, fransk eller italiensk
fest.
Hold styr på kilometerne igennem smarttelefoner eller lign og sæt jer
et mål. Det kan gøre på mange forskellige måder og kan til sidst fejres
med en fest, når målet er nået.
Temafest
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Transport til turene - store og
mindre busser
Østergaards Biler
98 28 20 00
Terndrup busser
Dybvad Taxa
3BUSTILBUD.DK

For at understøtte turismen på de små øer uden for sommerferien,
er det gratis at besøge de danske øer i juli som gående eller med
cykel.
I sensommeren er der ligeledes billigere færgeoverfarter, hvis I er
med bil. Har I handicapparkeringskort, er det helt gratis.
Læs mere om mulighederne på Transport og Boligministeriets
hjemmeside
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Spar 50 procent på billetten frem til
9. august 2020
Experimentarium
Den Blå Planet
Givskud Zoo
Odense Zoo
Zoo - KBH
Randers Regnskov
Jyllandspark Zoo
ARoS
Universe Science Park
Hjerl Hede
Egeskov
Den Gamle By - Aarhus
Ree Park
Nordsøen Ocenarium
Kattegatcentret
Moesgaard museum - Aarhus
Naturhistorisk museum - Aarhus
Fængslet - Horsens
Fregatten Jylland
Energi Museet - Bjerringbro
Danmarks Industrimuseum Horsens
Knuthenborg
ARKEN
Sporvejsmuseet
Nationalmuseet

Frilandsmuseet
Ny Carlsberg Glyptotek
Roskilde Museum
Vikingecenter Fyrkat
M/S Museet for Søfart
Lousiana
Sagnlandet Lejre
Danmarks Jernbane Museum
H.C Andersens Museum
Den fynske landsby
Ragnarock - Roskilde
Museum Jorn
Munkholm Zoo
Verdenskortet ved Klejtrup Sø
Aalborg Zoo
Skulpturparken
Museum for Papirkunst
Skærup Zoo
Hanstholm Bunkermuseum
Dybbøl Museum
Clay Museum
Koldinghus Museum
Glad Zoo
Glud Museum
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Juli 2020

