Sofiegårdens Venner
Musikarrangement
Tirsdag den 8. maj 2018 kl. 14.00 i Multisalen, Sofiegården.
Peanuts underholder med musik.
I pausen kaffe/the og lagkage.Pris pr. pers. 50 kr. - Alle er velkomne.
Billetter sælges fra 12. april – 3. maj i mandage og torsdage kl. 11.00 – 13.00
Fur, onsdag den 30. maj.
Turen starter kl. 08.00 nede ved Vardevej. Forventet hjemkomst ca. kl. 18.00.
Busture med Carlsvognen.
Bustur med Jørgen Pram Gad som chauffør og guide. Ture kan aftales i ulige
uger – tur i maj: onsdag den 9. maj. Tilmelding i dagcenteret
Sommerpause: Folkedans i Multisalen v/ Vejle Aktivitetsklub
Bridgehold for begyndere og let øvede mandage fra 10.00 –12.00.
Gudstjeneste på Sofiegården,
torsdag den 31. maj 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
M.V.H. Præsterne 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
Som en ny aktivitet arbejder vi aktivt på at komme på Facebook med det
formål at udbrede kendskabet til vores Åbne Centertilbud. Vil du være med ?
Nørkle Cafe i Cafe Olga hver mandag fra kl. 13.30 – 15.30
Kom og hyg dig sammen med andre ”Nørklere”. Du kan strikke, hækle,
brodere, lave andet håndarbejde/nørkleri sammen med andre, der elsker at
nørkle. Vi kan inspirer hinanden, vise projekter til hinanden, lære af hinanden.
Du kan få hjælp, og måske endda lære at strikke eller hækle. Højtlæsning kan
starte op, når der er nogle der melder sig.
Ændringer af Cafe priser:
Vejle Kommunes meddeler, at prisen for en middag er kr. 65, - for biret kr.
17,50. Alle øvrige priser i Cafe Olga er uændret.

Du kan træffe dagcenteret: tlf.: Betina/ Lene på 32 05 52 eller mail
BEKGR@vejle.dk; 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 maj 2018:
Kom maj du søde mlde: Foråret er her og sommeren står for døren. Det er
en rigtig god anledning til at kigge forbi i Cafe Olga eller dagcenteret på
Sofiegården. Kom og vær med til at sprede forårsglæden og lad os mødes
over et måltid eller en kop kaffe, - ude eller inde. Alt efter vind og vejr.
lenth@vejle.dk,
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

”Folkebord” og Fælles spisning hver tirsdag fra kl. 11.30
Tak for opbakning og samarbejde til fællesarrangement med Ældresagen i
Danmark Spiser Sammen ugen. I Cafe Olga spiser vi sammen hver dag,
og hver tirsdag er der fælles spisning ved det Folkebord, som vi sammen
dækker op til – alt efter hvor mange vi er. Alle er velkomne – målet er, at
ingen skal spise alene når de ikke selv ønsker det.
Tøjbussen
Onsdag den 23. maj kl. 10.00 - 12.00.
Fleur, undertøj til damerne.
Torsdag den 7. juni kl. 10.00 - 12.00.
Vores plantekasser er klar til 1. maj. - Leje pr kasse fra 1. maj til 1.
oktober 50 kr. Tilmelding i Dagcentret og først til mølle-princippet.
Banko: fredag den 25. maj kl. 13.15.
Der spilles om gavekort til café Olga – alle kan være med.
”Torsdags bageriet” - torsdag den 3. - 17. - 24. og 31 maj. Fælles
Kaffebord, - sang, ”nørklerier” og godt selskab. Alle velkomne

Vil du med ud i foråret: dagcenteret går gerne med – både gå og køreture
”Cykel Kaj” kæmper med at få Trille Sofie kørende, og inviterer på tur så
snart vejret tillader. Trille Sofie er en to personers cykel, hvor du kan
træde pedalerne sammen med Kaj, som er frivillig i dagcenteret om
tirsdagen.

