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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 en lille modeltogbane anlæg som vi er ved at opbygge 
fra bunden. 

Samtidig er der rig mulighed for kreativitet af altingslags. 

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 mulighed 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 17. og 24.april
Kl. 10.00-12.00
Antal pladser:  3.deltagere,som får et individuelt tilbud
Tilmelding:  senest 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 17 og 24. april
Kl. 13.00-14.00. På Æblehaven
Antal pladser:  
Tilmelding: senest 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 12,19 og 26.april
Kl. 12.30-14.00
Antal pladser:  
Aktiviteten: kan bookes en eller flere af dagene.
Tilmelding:  senest 1 uge før aktivitets start.



Hygge, mangfoldighed og patina præger indretningen

og indstillingen.

Stedet elsker klassiske danske retter og tilbereder eller 
tilbyder dem ofte med øl fra eget bryghus: Bryghuset 
Røde Port.

I bistroen kan du nyde hjemmelavet mad og

hjemmebrygget øl.
På dagen vil vi nyde en dejlig frokostplatte.

Bistroen Røde Port
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Torsdag den 13.april
Kl. 12.00-14.00 
Antal pladser:  7
Pris: gratis
Tilmelding:  senest 2uger før.

Mødested: Holbækvej 106b. Der mulighed for kørsel med 
Dito.



Sagnlandet Lejre er et arkæologisk forsøgscenter med 
huse og miljøer fra stenalder, jernalder, vikingetid og 
1800-tallet. Det er et stemningsfuldt og spændende 
udflugtsmål for hele familien, hvor du kan opleve 
arbejdende værksteder, gamle husdyrracer og være med 
til en lang række arrangementer. Fortiden er levende i 
Sagnlandet.

Sagnlandet lejre
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Tirsdag den 18.april
Kl. 10.00-14.00
Antal pladser: 
Pris: entre gratis.  50kr. som dækker din frokost og 
drikkevarer
Tilmelding:  senest en uge før aktivitets start.



Vi skaber gode oplevelser og glæde med hinanden via  
skønne og genkendelig  sange og musik, som vi danser til 
i fælleskab. 
Som noget ekstra festligt kommer der musikere og spiller 
koncert for os.
Så på med danseskoene og  kom med og dans med os til 
live musik. Alle kan deltage.

Erindringsdans med live musik

9

Tirsdag den 25.april
Kl. 10.30 – 12.00
Antal pladser:
Pris: gratis
Tilmelding:  senest 1 uge før aktivitets start. 



Oplevelsescenter Nyvang
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Torsdag den 27.april
Kl. 10.00 – 14.00
Antal pladser: 7, ikke kørestols egnet
Pris:  entre gratis. 50kr. som går til mad og drikke.
Tilmelding:  senest en uge før aktivitets start 

I Andelslandsbyen Nyvang kan du opleve livet og 
hverdagen i den lille andelslandsby i midten af 1900-
tallet. Det er et anderledes og levende 
oplevelsescenter, hvor du kan røre, gøre, smage, 
prøve, dufte og lege dig gennem historien.

Vi oplever Nyvang omkring hovedbygningen, så du 
kan rolig tage med, hvis du ikke kan gå så lange 

afstande.



På dette hyggelige lille hold laver vi enten lettere 
madlavning eller bagning. Vi hygger sammen og 
spiser frokost i fællesskab. Hvis vi bager får du dine 
kager med hjem og hvis vi laver mad så nyder vi den 
sammen.

Madværksted  
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Fredag den 21.april
Kl. 10.30-13.30 På Holbækvej 106b
Antal pladser:  ca.5
Pris: 50kr.
Tilmelding: senest en uge før aktivitet starter.



Er du  glad for hunde, har du selv haft en eller har du måske 
lyst til at lære en at kende? Så kan 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 
med og vise dig, hvad hun kan. 

Besøgshunden DAIMI
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Fredag den 14 og 28.april
Kl. 10.30-11.30
Sted:  hos dig
Antal pladser: 

Pris: gratis 
Tilmelding:  senest 1 uge 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

