
Den Boligsociale Fond 
 

Er en landsdækkende frivillig social forening, der via sit positive  hel-

hedssyn på et socialt og humanistisk grundlag,  udfører socialt arbej-

de med fokus  på 

 ressourcer og muligheder. 

Udgangspunktet er: Ingen kan alt—alle kan noget! 

Foreningen lægger vægt på at inddrage og  

anvende deltagernes egne ressourcer og på at  

involvere mennesker med egne erfaring som frivillige 

 i arbejdet.  

Gennem en kombination af professionelt og  

frivilligt arbejde er der konstant fokus på  

metodeudvikling på det sociale område med særligt  

blik på lokalsamfundets muligheder. 

Læs mere på: www.boligsocial.dk 

Find os på Facebook: Den Boligsociale Fond Lolland/Falster 

 



4 November – Vi maler og er kreative  

Vi har indkøbt lærreder og maling og skal begive os ud i at male bille-

der.  Vi får en instruktør på, som kan lære os nogle spændende teknik-

ker.  

Mødetid: 13-15.00 Mødested: Nakskov frivilligcenter, Hoskiærsvej 

17, 1 sal , Dette er for: demensramte og deres pårørende 

19 November – Meditation og besøg af demenskonsulent  

Vi starter ud med af lære nogle simple afslapningsøvelser og får der-

efter besøg af en demenskonsulent, som svare på alt I kunne have på 

hjertet.  

Tid: 15-17 Mødested: Maribo frivilligcenter, sdr. Boulevard 82A, 

Dette er for: pårørende 

9 december – Juleklip med juleknas  

Vi skal klippe forskelligt julepynt og spise julekager og knas. Alt i mens 

vi lytter til alle de gode julesange. 

Tid: 13.30-15.00 Mødested: Nakskov Frivilligcenter, Hoskiærsvej 17, 

1 sal. Dette er for: demensramte og deres pårørende 

 

Spørgsmål og tilmelding sker til Alice Beinthin på SMS/telefon: 

26828711 eller på mail: ab@boligsocial.dk  

 

Der er 10 pladser på hvert aktivitet, og man tilmelder sig blot de      

aktiviteter som man ønsker at deltage i. Det er efter først til mølle 

princippet. Man kan godt tilmelde sig mere end en aktivitet af gangen.  

 

Aktiviteter efteråret 2020 

Sundhedsstyrelsen har prioriteret at give midler til pårørende og de-

mensramte, i denne svære Corona tid. Vi har derfor  kunne planlægge 

nogle hyggelige oplevelser hen over efteråret.  

 

3 september: Gåtur ved maribosøerne og besøg i Maribo Domkirke  

Denne aktivitet er fyldt op, men hvis der er interesse, laver vi en tur 

mere) 

16 september : Gåtur ved Nakskov fjord med efterfølgende frokost  

Vi skal nyde den lokale natur og derefter ud at spise en dejlig  frokost 

på Café Bita 

Tid: 11.00-13.30 Mødested: P-pladsen ved Rema 1000 Dette er for: 

pårørende 

7 oktober: Besøg på Nakskov sukkermuseum  

Vi besøger det lokale sukkermuseum, hvor vi skal opleve de flotte ud-

stillinger og små film museet tilbyder. Derefter får vi kaffe og kage på 

risteriet.  

Tid: 13.30-15.30 Mødested: Nakskov sukkermuseum, løjtoftevej 22, 

4900  dette er for: demensramte og deres pårørende 

22 oktober – På tur til frilandsmuseet m. kaffe og kage  

Vi besøger de gamle huse og de flotte dampmaskiner derefter slutter 

vi med lidt kage og kaffe 

Tid: 13.00-15.00 Mødested: Frilandsmuseet, Meinches vej 5, 4930 


