Erindringer
i fællesskab
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Besøg en 1950’er lejlighed i Den Gamle By
Den Gamle By tilbyder museumsbesøg for jer, der netop
har fået demens tæt inde på livet. Har du selv fået en
demensdiagnose eller har en af dine nære pårørende fået
diagnosen, er dette tilbud måske noget for jer.
Museumsbesøgene foregår i Den Gamle By, i erindringslejlighederne, i historisk troværdige miljøer. Her kan I
deltage parvis (enten som ægtefæller, venner eller som
forældre/barn). Her skaber vi sammen nogle hyggelige
rammer, hvor er vil blive serveret kaffe og kage.
Det vil blive nogle timer „down memory lane”,
hvor der vil blive mulighed for at netværke med
ligestillede og sammen tale om de nye
udfordringer som hverdagen kan bringe.
Hvert museumsbesøg har eget tema:

Første museumsbesøg
Her mødes vi i en 1950’er lejlighed, hvor vi taler
om minder, og hvordan vi kan fremkalde disse.

Andet museumsbesøg
Her præsenteres værktøjer til at fastholde erindringer
og hvordan man forsat kan være et aktivt menneske.

Tredje museumsbesøg
Her afprøver vi erfaringerne fra museumsbesøg 1 og 2.

Fjerde museumsbesøg
Planlægger vi i fællesskab. Her gøres nye opdagelser
i Den Gamle By, og der fortælles om lokale tilbud fra
folkekirken ved en medvært fra folkekirken.
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Praktiske oplysninger
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Museumsbesøgene foregår kl. 15-17.
Hvert hold har plads til fire par.
Der er nem adgang for kørestols- og rollatorbrugere.
Museumsbesøgene vil ske efter de aktuelt gældende
Covid-19 regler.

Hold 1 afvikles på følgende tirsdage:
20. oktober., 3. november, 17. november og 1. december.

Hold 2 afvikles på følgende torsdage:
22. oktober, 5. november, 19. november og 3. december.

Hold 3 afvikles på følgende tirsdage:
27. oktober, 10. november, 24. november og 8. december.

Hold 4 afvikles på følgende torsdage:
29. oktober, 12. november, 26. november og 10. december.
Deltagelse i museumsbesøgene er gratis,
og entréen til museet er betalt.

Sidste frist for tilmelding: 10. oktober 2020

Kontakt og tilmelding
Lotte Kofod | lk@dengamleby.dk | Tlf.: 4185 0864

Projektet har modtaget støtte fra Slots- og Kulturstyrelsen
og sker i samarbejde mellem Den Gamle By,
Demenscentrum Aarhus og Folkekirkens
Uddannelses- og Videncenter.
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