Udflugt til fortiden,

Vildmoseporten i Store

Vildmose, er en anderledes oplevelse for alle. Den gamle staldgård
er totalrenoveret og indrettet som besøgs- og oplevelsescenter.
Hele miljøet er i en let genkendelig 50'er stil, og mange ældre har
minder om netop det miljø, som stuehuset rummer.
Ved et besøg får mennesker med demens mulighed for at opleve
en tid forud for deres demens og derved glimtvis opleve øjeblikke,
hvor de kan huske noget, og netop derfor er det vigtigt, at der er
mulighed for at se, at høre, at lugte (især lugtesansen
fremkalder minder), at smage og at føle.

Vi har arbejdet med projektet siden 2012, og har fået
rigtig mange dejlige reaktioner fra demente - f.eks.:
• Den kringle smager ligesom den, jeg plejer at bage
• Sådan én (tørvespand) brugte vi i mit hjem, når
vi gravede tørv
• Er det ikke gammeldags dansemusik, vi hører?
• Jamen, er det ikke brænderøg, det lugter af?
• Må jeg mærke det fine broderi? Sådan noget
lavede jeg i mine unge dage
Således overrasker flere af de demente, som i det
daglige er yderst fåmælte, ved pludselig at sige
noget.

Et besøg der vækker sanserne...
Rundvisning i stuehuset, hvor der er
tændt op i brænde-komfuret, og madam
blå holdes varm. Hør gammeldags dansemusik, mærk på gammel køkkengrej og
gamle redskaber. Se smukke og gamle
kaffe- og spisestel i det gamle dækketøjsskab - og få kaffebord med boller og
kage rundt om det gamle spisebord.

Besøget er sponseret af
- og derfor er det gratis
for jer!

www.vildmoseporten. dk

Er det noget for jer? eller ønsker I at høre
nærmere, så kontakt
Eva & Frode Falborg
26377576 - 40193247
- eller bedre: skriv til os
på: eff@os.dk

Tilbage til
fortiden...

Her finder I os

X

Kommer I via motorvejen, drejes der
fra ved afkørsel 8 - mod Store
Vildmose og videre frem mod Aabybro.
Når I ser dette skilt på vej 515, er I
fremme ved målet.

Forudsætninger:

- at der er pårørende eller
personale nok til at hjælpe de
demente 5-7 personer.
- at man er klædt godt og varmt
på efter vejret på besøgsdagen.

O B S:

Med mere

end 50 besøg om året
er der travlt.
Ring/skriv snarest for
at reservere den tid
der passer jer bedst!
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- et tilbud
om udflugt for demente
og ældre borgere
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