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Værkstedet er for alle der ønsker at skabe et netværk og mødes i 
et fælleskab, hvor der er mulighed for at tale om alt, samt hygge 
om hinanden. 

Vi starter dagligt med let gymnastik og bevægelse efter alles 
niveauer. 

På holdene læser vi nyheder, drøfter verdenssituationen, laver 
fælles quiz , samt andet som I er med til at beslutte på dagen. 
Sommetider tager vi på tur i vores bus.  

Vi har også et lille modetogbane anlæg som vi er ved at opbygge 
fra bunden.

Samtidig er der rig mulighed for kreativitet af alskens lags. 

Multiværkstedet
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Mandag, tirsdag og torsdage på Københavnsvej
Kl. 10.00-13.30
Antal pladser: Holdbaseret
Pris: gratis. Medbring madpakke
Tilmelding: 1 uge før aktivitets start.



Positiv Livsstil 
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Onsdage i marts, april og maj
Kl. 10.00-13.30
Antal pladser: Holdbaseret
Pris: gratis. Medbring madpakke
Tilmelding: Forløb på 3 måneder.

Dette er et tilbud  til alle der ønsker at skabe et netværk 
og mødes i et fælleskab, hvor der er mulighed for at tale 
om alt, være kreative, samt hygge om hinanden. Her vil 
du få mulighed for at deltage i noget gymnastik og 
bevægelse. Vi kan lave hjernegymnastik i form af diverse 
spil. Vi kan f.eks. kigge på erindringskasser, debattere  
aktuelle emner og der vil også være muligheder for 
udflugter, som f.eks. Fisketure.



Vi har pakket en kuffert, fyldt med sanseoplevelser der 
kan stimulere dine sanser. Et af disse redskaber er en 
sansebold, som du kan blive masseret med imens du 
lytter til dejlig afslappende musik.  Du kan også vælge at 
få dejlig hovedbundsmassage eller få stimuleret 
lugtesansen med forskellige dufte, krydderier og friske 
krydderurter, som måske fremkalder minder fra et langt 
liv med haveaktiviteter og madlavning i køkkenet.

Sansekuffert
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Mandag den 6,13,20 og 27.marts
Kl. 10.00-12.00
Antal pladser:  3.deltagere,som får et individuelt tilbud
Aktiviteten: På Æblehaven
Tilmelding: 1 uge før aktivitets start.



Kom og lyt med, når vi læser højt af bl.a. noveller, 
romanuddrag og spændende artikler og deler 
glæden ved litteratur. Imens hygger vi med kaffe/te 
og småkager. 

Højtlæsning
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Mandag den 6,13,20 og 27.marts
Kl. 13.00-14.00. På Æblehaven
Antal pladser:  
Tilmelding: 1 uge før aktivitets start.



Kan du huske…?
Kan du mon huske lyden af en telefon med 
drejeskive eller hvordan man spillede om 
hønseringe i skolegården? Hvordan gik man 
klædt og hvilke nyheder var aktuelle?
Dét og meget andet skal vi snakke om, når vi 
sammen kigger på genstande fra 1950-1970’erne 
der måske kan vække minder og fortælles gode 
historier om.

Erindringskasser
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Onsdag den 1,8,15,22,29.marts
Kl. 12.30-14.00
Antal pladser:  
Aktiviteten: kan bookes en eller flere af dagene.
Tilmelding: 1 uge før aktivitets start.



Det er i dag et vejr Poul Schierbeck 1939 - Ludvig Holstein 1895 
”Det er i dag et vejr - et solskinsvejr! O, søde vår, så er du atter 
nær! Nu vil jeg glemme rent, at det var vinter, nu vil jeg gå og 
købe hyacinter og bringe dem til en, som jeg har kær”. 
Vi kommer omkring alle hjørnerne af Højskolesangbogen. 
Thomas som er musiker, vil følge holdet og spille dejlig musik 
på sin guitar.
Så kom og deltag ,når vi oplever sangens verden sammen.

Sang og guitar 
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Torsdag den , 2,9, 16 og 23.marts
Kl. 10.30-11.30
På Bernadottegården
Antal pladser: 
Pris:0
Tilmelding: 



På dette hold udfolder vi de kreative  evner, hvor der er 
mulighed for at klippe og klistre, male med akryl eller lave 
sjove bier, mariehøns og sommerfugle og blomster ved 
nålefiltring.

Kreativitet og Hygge
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Torsdag den 2,9,16 og 23.marts 
Kl. 12.30 - 14.00
Antal pladser: 6-8.deltagere
Pris: gratis
Tilmelding: En uge før aktivitet 

Aktiviteten foregår på Bernadottegården



Er du  glad for hunde, har du selv haft en eller har du måske 
lyst til at lære en og kende? Så kunne besøgshunden være 
noget for dig .
Hunden Daimi , med sin professionelle hundefører kan 
komme ud til dig eller til jer som en gruppe.  Daimi er en 
meget hengiven og social hund, som gerne vil kæles, tales og 
vise dig hvad hun kan. 

Besøgshunden DAIMI

9

Fredag den 3 og 31.marts
Kl. 11.00-13.00
Sted:  hos dig
Antal pladser: 

Pris: gratis 
Tilmelding: 1 uge før aktivitet starter. 



Tip Et Hit
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Tirsdag den 14.marts
Kl. 10.30 – 12.00
Antal pladser:
Pris: gratis
Tilmelding: 2 uger før aktivitet. 

TIP ET HIT er et populært underholdningskoncept, 
hvor publikum i alle aldre gætter med på kendte hits 
fra flere årtier. TIP ET HIT kan gennemføres både om 
eftermiddagen og om aftenen, så I kan kombinere 
underholdningen med kaffe eller middag. Med TIP 
ET HIT er I garanteret nogle hyggelige timer med en 
god stemning til jeres næste arrangement. Du kan 
også følge med på DK4,hvor de viser programmet.



Anchers Havecenter
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Tirsdag den 21.marts
Kl. 10.30 – 12.00
Antal pladser:
Pris: gratis
Tilmelding: En uge før aktivitet 

Kom med  når Seniorhøjskolen tager til Anchers 

Havecenter i Karslunde.  Stedet byder på et 

sanseligt  udflugtsmål for alle og du har også  

mulighed for at købe smukke planter og blomster, 

samt  andet bolig nips.  



Vi smager på forskellige øl og taler om de danske 
bryghuse, som fremstiller de forskellige øl. Vi udfordrer 
også hjernen med en øl quiz  og der vil være en præmie 
til vinderen.

Øl smagning fra 
Herslev Bryghus  
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Tirsdag den 28.marts
Kl. 12.30-14.00
Antal pladser:  ca.7
Pris: gratis 
Tilmelding:  En uge før aktivitet starter.



Kom på flødebollekursus og få en god og kreativ 
oplevelse. Kurset inkluderer, 10 håndlavede flødeboller – 5 
med marcipanbund og 5 med vaffelbund, som du får 
med hjem i Frellsen æsker. Vejledning i 
sprøjteposeteknik, chokoladetemperering og råvarer. 
Notepapir med info om chokolade og temperering mm. 
Lån af dyppegaffel, forklæde og andet køkkengrej.

Flødebollekursus på 
Frellsen
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Torsdag den 30.marts
Kl. 10.30-12.30
Sted:  I. M. Frellsen, Industrivej 14, 4000 Roskilde
Antal pladser:  ca.7, pladser, herfra 2 rollatorer. Er ikke kørestols 
egnet.
Pris: gratis 
Tilmelding: 2 uger før aktivitet starter. 



#ALLE TIDERS ROSKILDE

Den udekørende Seniorhøjskole

Roskilde Kommune
Seniorhøjskolen Æblehaven 74
4000 Roskilde
Hoved nummer: 46315593

Hjemmeside

:http://roskilde.dk/seniorh%C3%B8jskolen

Tilmelding til aktiviteterne:

Tilmeldingsfrist  via din Seniorhøjskole/plejecenter 1 uge 
før aktivitet. 
Personalet sender herefter en mail til 
Den Udekørende Seniorhøjskole hvor du bliver tilmeldt. 

Mail: 

Seniorhoejskolen@roskilde.dk

http://roskilde.dk/seniorh%C3%B8jskolen
mailto:Seniorhoejskolen@roskilde.dk

