Sofiegårdens Venner
Fastelavnsfest.
Tirsdag den 27. februar kl. 12.00.
Der serveres en 2-retters menu.
Musikunderholdning ved Erling Nielsen.
Pris 150 kr.
Billetter sælges fra den 5. – 19. februar i åbningstiden.
Træffetid mandage og torsdage kl. 11.00 – 13.00
Bestyrelsen.

Busture med Carlsvognen.
Bustur med Jørgen Pram Gad som chauffør og guide.
Planlagte ture i februar: onsdag den 14. og onsdag den 28. februar
Tilmelding i dagcenteret
Folkedans i Multisalen på Sofiegården
v/ Vejle Aktivitetsklub
Onsdage fra kl. 13.30 – 15.30 – nye dansere er velkomne.
Bridgehold for begyndere og let øvede mandage fra 10.00 –12.00.
Holdet er lukket, men afløsere søges.
Krav til afløser er, at det er kendskab til Bridge som let øvet.
Med venlig hilsen, Ole Andersen, tlf. 23 203441 mail: ole@storm-andersen.dk

Gudstjeneste på Sofiegården,
torsdag den 22. februar kl. 14.30 i Multisalen
Du indbydes til en kort gudstjeneste med efterfølgende kaffebord og
fornøjeligt samvær den sidste torsdag i måneden. Alle er velkomne. Beboerne
på Sofiegården tilbydes ledsagelse – kontakt dagcenteret for aftale
Venlig hilsen Leif Arffmann og Lisbeth Frøkjær Smed
Præster ved Sct. Johannes kirke, Vestbyen i Vejle
Net caféen i Cafe Olga:
Computerne kan frit benyttes.
Vejledning tirsdage fra 10.30-14.00
Hjemmeside: www.sofiegaarden.vejle.dk
Kontakt Dagcentret:
Lene Thiemer Hedegaard tlf.:23 32 05 52, mail: lenth@vejle.dk
Karin Liltorp: tlf.:21 48 75 14, mail: kalil@vejle.dk

Sofiegården
Sofievej 2 – 4, 7100 Vejle
Telefon: 76 44 52 00
www.sofiegaarden.vejle.dk

Det sker i februar 2018:
Café Olga og dagcenteret har åbent alle hverdage fra kl. 9 til kl. 16.
Derudover er der er åbent søndage i ulige uger fra kl. 10.30 – 14.30
Forlænget åbningstid aftales. Frisklavet varm mad fra kl. 11.30 – kl. 13.00

Fastelavn og vinterferie
Uge 7 er det skolernes vinterferie, og traditionen tro betyder det, at
mange holder ferie, passer børnebørn eller har besøg. På
Sofiegården er der åbent hele ugen, og der vil være små
overraskelser ugen igennem. På den måde får helt vores egen
”ferie” stemning, og vi vil forsøge at lokke med køkkenet, så der er
fastelavnsboller at købe.
”Folkebord” og Fælles spisning hver tirsdag fra kl. 11.30
Som opfølgning af Danmark Spiser Sammen” dækker dagcenteret op til
Fællesspisning hver tirsdag fra kl. 11.30 med dagens menuer til
almindelige cafe priser. Giv din opbakning ved at møde op og ved at tage
en ven eller bekendt med.
Ny forening – vil du være med!
”Folkeholdet”, - mod ensomhed, Vejle
Stiftende generalforsamling i Cafe Olga
Tirsdag den 20. februar kl. 13.15.

Banko: fredag den 9. og fredag den 23. februar kl. 13.15.
Der spilles om gavekort til café Olga – alle kan være med.
I marts spiller vi igen 2 fredage i måneden, så sæt kryds i kalenderen
allerede nu: 9 marts og 23. marts.

”Torsdags bageriet” - torsdag den 8. – 15. og 22. februar.

