
VELKOMMEN TIL  
HÆRVEJENS DAGCENTER

PROGRAM:
Gældende fra 4. april til 30. september 2022

Et tilbud om aktiviteter til pensionister i Viborg By



Stedet hvor der hver dag foregår forskellige aktiviteter.

Vi lægger vægt på det sociale samvær mellem mennesker, hvor 
forskelligheden kan inspirere og medvirke til at skabe en hyg-
gelig og tryg atmosfære. Venskaber og relationer opstår, når 
vi mødes over kaffen, motionen, sangen, stemningen i haven 
m.m. 

I vores afdeling tager vi udgangspunkt i jeres behov, ressourcer 
og interesser. Derfor tænker vi ind, hvordan vi bedst muligt kan 
medvirke til at styrke dig i at anvende dine ressourcer. Vi ønsker 
at vedligeholde og forbedre din mulighed for at tage vare på 
dig selv.  

Vi tilpasser aktiviteterne, så du kan udnytte dine ressourcer og 
føle dig tilpas udfordret.

Derfor tager vi en snak med dig som ønsker at deltage i aktivi-
teterne.  Vi har fokus på aktivt medborgerskab, hvilket betyder 
at vi alle hjælper hinanden. 

Vi tilbyder både halvdags og heldags tilbud med mulighed for 
at spise til middag og få et hvil.

Der er mulighed for i grupperne, at købe kaffe og brød om for-
middag og eftermiddag. Der er ligeledes mulighed for at købe 
mad i Cafeen om middagen.

Velkommen til Aktivitet & Udvikling i Hærvejens Dagcenter



Camilla Thomsen

Else Marie Carlsen

Sarah Frausing

Marianne Konnerup

Else Marie Jacobsen

Ninna Bækdal Andersen

Aktivitetsmedarbejdere tilknyttet Dagcentret:

Betty Ladefoged

Ditte Benveniste

Edith Dahl

Gitte Lykke Mikkelsen

Heidi Susanna Jensen

Lene Svensson

Marianne K. Larsen

Mona Sigvardsen

Mona Mogensen

Rita Bertel

Medarbejdere tilknyttet Brobyggerne:



MANDAG

Kl. 09.30 – 11.30 

Bevægelsesspil:
I denne gruppe vil du få mulighed for at træne og udfordre dig 
selv gennem forskellige fysiske spil. Du vil gennem disse aktivite-
ter styrke kroppen, samtidig med du har det sjovt. 

Kl. 09.30 – 11.30 

Strikkegruppe:
I denne gruppe vil du have mulighed for at arbejde med dine egne 
hækle og strikke projekter eller til velgørende formål.  Vi vil vejle-
de og støtte dig i nuværende eller nye projekter, så håndværket 
tilpasses med udgangspunkt i dine ressourcer.

Kl. 09.30 – 11.30 

Samvær ”Grib Nuet”:
I denne gruppe er samvær og relationer i fokus. Vi vil tage ud-
gangspunkt i dine oplevelser og interesser, hvor vi gennem dialog, 
spil og snak skaber et fællesskab.

Kl. 09.30 – 15.00

Kolonihaven:
Vi starter dagen i kolonihaven med fælles morgenkaffe og plan-
lægning af dagens aktiviteter.  Årstiderne er med til at bestemme 
hvilke aktiviteter vi tager fat på fx: Såning, høst, syltning. I haven 
har du mulighed for at få dine ideer i spil, og udvikle egne evner. 
Vi tilbereder og indtager middagsmaden i fællesskab.



MANDAG

Kl.13.30 – 15.30 

Vedligeholdelsestræning:
I denne gruppe vil du får muligheden for gennem træning at ved-
ligeholde eller forbedre dit funktionsniveau. Det er også på dette 
hold du kan fortsætte dit eget træningsforløb fra terapeuterne. Vi 
bruger forskellige redskaber og maskiner. Vi lover du bliver udfor-
dret uanset niveau.

Kl.13.30 – 15.30

Keramik og håndværk:
I denne gruppe får du gennem keramikken styrket dine kreative 
evner samt fin- og grovmotorik. Vi tager udgangs-
punkt i den enkelte og det er ingen forudsætning 
at have kendskab til fremstilling af keramik i 
forvejen. Vi vil nogle gange kombinere ler 
arbejdet med andet håndværk.

Kl.13.30 – 15.30

Mandegruppe:
I denne gruppe er alle mænd velkomne. Vil vi gennem spil, quiz og 
samtale skabe et rum, hvor du får muligheden for være en del af 
et interessefællesskab, og få nye bekendtskaber.



Kl. 09.30 – 11.30

Kurveflet:
I denne gruppe vil vi have fokus på samvær gennem fælles inte-
resse for kurveflet. Vi fletter i peddigrør og tilpasser niveauet ud 
fra dine ressourcer.

Kl. 09.30 – 11.30

Åben café:
Her har du mulighed for at komme og få en god snak med nogle 
du kender og der er også mulighed for at lære nye at kende. Der er 
mulighed for at købe kaffe med brød.

Kl. 09.30 – 11.30

Madgruppe:
Har du lyst til at lave sund mad i fællesskab med andre, så er 
denne gruppe måske noget for dig. Vi starter hver gang med lidt 
sundt og en kop kaffe. Borgerne vælger på skift menu ud fra et 
udvalg af opskrifter. En menu består af en hovedret med tilhøren-
de grønt. Opgaverne fordeles, så alle får vedligeholdt eget funkti-
onsniveau. Sammen nyder vi måltidet.

Kl. 09.30 – 11.30

Kolonihaven:
Denne gruppe henvender sig til dig der kan lide at opholde dig i 
naturen. Vi laver forskellige aktiviteter der er relateret til arbejdet 
i en kolonihave. Vi bruger årstiderne i vores planlægning af akti-
viteterne som eks. Såning, høst, syltning m.m. efter jeres ønsker. 
Om formiddagen starter vi med kaffe og brød samt planlægger 
resten af formiddagen.

TIRSDAG



Kl. 13.30 – 15.30

Kolonihaven:
Denne gruppe henvender sig til dig der kan lide at opholde dig i 
naturen. Vi laver forskellige aktiviteter, der er relateret til arbejdet 
i en kolonihave. Vi bruger årstiderne i vores planlægning af akti-
viteterne som eks. Såning, høst, syltning m.m. efter jeres ønsker. 
Om eftermiddagen planlægger vi resten af dagen og får kaffe og 
kage midtvejs.

Kl. 13.30 – 15.30

Tur- og naturgruppe:
I denne gruppe planlægger vi i fællesskab en måned ad gangen. 
Det gør vi den sidste tirsdag i hver måned. Vi mødes altid i Hærve-
jens Dagcenter. I ulige uger kører vi ud i naturen (Pris 25 kr. til bus) 
og i de lige uger laver vi udeaktiviteter i Hærvejen. Det er vigtigt 
at iføre sig passende tøj efter vejret. Vi kører jer hjem, hvis vi ikke 
kan nå tilbage til kl. 15.30. Vi slutter altid dagen af med fælles 
kaffe. 

Kl. 13.30 – 15.30

Tæppecurling/Boccia:
I denne gruppe har vi fokus på samvær og spil.  
Vi vil veksle mellem Tæppecurling og 
Boccia. Du kan spille både siddende og 
stående.

TIRSDAG



Kl. 09.30 – 11.30:

Kreativt Værksted:
Her vælger du i samarbejde med personalet forskellige hånd-
arbejds- og håndværksmæssige projekter efter dine behov og 
interesser. Her er mulighed for samvær og fordybelse.

Kl. 09.30 – 11.30:

Gartnergruppen:
I denne gruppe arbejder vi med blomster og 
grønt både ude og inde. Vi planter krydderurter, 
planter blomster om og pynter op. Vi vil desuden 
inddrage grill og bålsted til måltider. En gruppe, 
hvor vi får stimuleret sanserne, fysikken og fælles-
skabet.

Kl. 13.30 – 15.30

Fællessang:
Denne eftermiddag dyrker vi fællesskabet. Vi nyder at lytte til god 
musik og synge til de gamle kendte sange. Sange som kan sætte 
gang i mange minder og følelser. Her er der tid til snak, kaffe og 
samvær.

ONSDSAG



Kl. 09.30 – 11.30

Stolemotion:
På dette hold arbejder vi kroppen igennem. Vi arbejder med styr-
ke, åndedræt, puls, balance og udspænding. Vi afpasser øvelserne 
til den enkelte. Holdet er både siddende og stående og foregår til 
musik.

Kl. 09.30 – 11.30

Kreativt Værksted:
Her vælger du i samarbejde med personalet kreative aktiviteter, 
der kan styrkes i fællesskab. Her er der tid til fordybelse, snak og 
samvær med andre borgere og til at tilegne sig nye færdigheder.

Kl. 13.30 – 15.30

Massage:
Er du blevet rørt i dag? Her har du mulighed for at få fodmassage, 
håndmassage, ansigtsmassage og afslapning. Alt foregår i rolige 
omgivelser med mulighed for en snak ind imellem.

Kl. 13.30 – 15.30

Træning for krop og sjæl:
I denne Gruppe arbejder vi med ro og vejrtrækning, 
rytme og bevægelse til musik. Der vil være forskellige 
øvelser der kan styrke balancen samt stående øvelser. 
Vi vil ind imellem gøre brug af forskellige træningsred-
skaber.

TORSDAG



Kl. 09.30 – 11.30:

Kreativt Værksted:
Her vælger du i samarbejde med personalet forskellige hånd-
arbejds- og håndværksmæssige projekter efter dine behov og 
interesser. Her er mulighed for samvær og fordybelse. 

Kl. 09.30 – 11.30:

Åben Café:
Her har du mulighed for at komme og få en god snak med nogle 
du kender og der er også mulighed for at lære nye at kende. Der er 
mulighed for at købe kaffe med brød.

Kl. 09.30 – 15.00 

Kolonihaven:
Vi starter dagen i kolonihaven med fælles morgenkaffe og plan-
lægning af dagens aktiviteter.  Aktiviteterne kan være: Pasning 
af haven, kreative aktiviteter, hvor du har mulighed for at få dine 
ideer i spil samt tilberedning af middagsmad som vi spiser i fæl-
lesskab. I haven kan du også nyde den friske luft, nuet og samvæ-
ret med andre.

Kl. 13.00 – 15.30

Go’ Weekend:
I denne gruppe har du mulighed for en hyggelig eftermiddag med 
socialt samvær. Indholdet kan være oplæsning, quiz, spil, musik 
eller ”En fortælling om eget liv.”

FREDAG



BROBYGGERNE

Forebygger ensomhed og fremmer trivsel blandt ældre. 

Vi tilbyder at besøge dig i en periode. Formålet med vore besøg er at 
fremme trivsel og tage hånd om ensomheden.

Brobyggerteamet:
Camilla Thomsen
Else Marie Carlsen

Sarah Frausing

Marianne Konnerup
Else Marie Jacobsen

Ninna Bækdal Andersen

LA
D OS SAMMEN TAGE HÅND OM ENSOMHEDEN

Tlf. 87 87 65 60

Kender du Ensomheden, se med her: 
https://www.youtube.com/watch?v=qcEf4AYqFQQ

https://www.youtube.com/watch?v=qcEf4AYqFQQ
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Hærvejens 
dagcenter 

Adresse:    
Hærvejens Dagcenter  
Marsk Stigs Vej 4. st.
8800 Viborg

Ved spørgsmål skriv eller ring:
Tlf.: 87 87 66 60
Mail: haervejensdagcenter@viborg.dk

Mød os her:
www.aktiviteten.viborg.dk
Facebook: Aktivitet og Udvikling, Viborg

PRAKTISK INFO

Transport:
Efter aftale med aktivitetspersonalet kan der evt. ydes transport. 
Der købes klippekort med 20 enkeltture til 400 kr.  
Betaling for klippekort sker via girokort eller Betalingsservice. 
Der er indkørsel til kl. 9.30 og 13.00 samt hjemkørsel kl. 12.30 og 15.30.

VED AFBUD RING: 87 87 66 60

mailto:haervejensdagcenter%40viborg.dk?subject=

