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Kultur mod ensomhed - Aktivitetskatalog

Kære plejecentre, aktivitetscentre og botilbud
 
Julen er hjerternes fest, hvor vi samles med dem, vi holder af og holder traditionerne i hævd. 

I år er det meste anderledes på grund af COVID-19. Vi er underlagt restriktioner, som begrænser besøg 
og aktiviteter. Derfor skal vi tænke anderledes og kreativt og finde nye måder at bevare traditionerne og 
julehyggen på.

I dette aktivitetskatalog kan I finde de kulturelle arrangementstilbud, som I kan benytte jer af i de kom-
mende uger op mod jul. Vi medsender også et katalog over aktiviteter i 2021.  Alle aktiviteterne er gratis 
for jer. I kataloget kan I se beskrivelser at de enkelte aktiviteter, kontaktinfo og de mulige dage hvor I kan 
benytte jer af tilbuddene. 

Bookning af aktiviteter

Aktiviteterne kan igangsættes, så snart der er indgået aftaler med arrangørerne.

Seneste frist for booking af aktiviteter er fredag den 11. december.

Husk:

•	 I skal selv tage direkte kontakt til arrangørerne og lave aftale om besøg hos jer.

•	 I kataloget findes der mange forskellige aktiviteter til forskellige målgrupper. Hvis man er i 
tvivl om hvorvidt en given aktivitet passer ind hos jer, eller i øvrigt har spørgsmål til aktivite-
ten, er I meget velkomne til at tage direkte kontakt til den enkelte arrangør. 

•	 Det er jeres ansvar at gældende restriktioner overholdes, så aktiviteterne gennemføres trygt 
og sikkert for alle parter.
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Hjørring musiske skole 

Kontakt Lina Franke vedr. arrangementer fra Hjørring Musiske skole: 

Mail: lina.franke.hedegaard@hjoerring.dk 

Tlf: 26217889 

1. Rytmeleg med stomp instrumenter 

Aktivitet: Jakob Lundbye, medbringer diverse stomp instrumenter som de beboerne og han vil hygge 
sig med.

Varighed: ca. 1 time 

Mulige datoer: 

15/12 omkring kl. 15:30 

16/12 omkring kl. 12:30 

2. DIGTE og arbejde med RYTMER 

Aktivitet: Sammen tager vi på en gåtur i en nærliggende park eller naturområde. Hvad SER, LUGTER, 
MÆRKER vi? 

Kan vi give det ord - eller beskrive det i en sætning? 

Tilbage på skolen sammenfletter vi ord og sætninger til et digt, som vi derefter undersøger for mulige 
rytmer. 

Undervisere Signe Wang Carlsen og Lina Frankę Hedegaard

Varighed: 

ca. 3 timer 

Mulige datoer: 

uge 51 2020 

3. Juleklip

Aktivitet: Lave lækkert julepynt i karton med guldtråds detaljer. 

Alle materialer medbringes. 

Varighed: ca. 2 timer 

Mulige datoer: 12. -15. - 16. - 17. & 19. december. 
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4. Mail-art 

Aktivitet: 

Lave små kunstværker på kuverter og kort. Ideen er, at sende de små fine kunstværker til dem vi tæn-
ker på, men måske ikke kan være sammen med. 

Alle materialer medbringes. 

Underviser: Lina Franke Hedegaard 

Varighed: ca. 2 timer 

Mulige datoer: Lørdage i december 2020 

5. Yoga for begyndere 

Aktivitet: 

Blid og nem begynder-yoga og vejrtrækningsøvelser.

Varighed: 

30-45 min 

Mulige datoer: 

Mandage og tirsdage i tidsrummet kl 8-11.30, fredage hele dagen 

6. Yoga/blid bevægelse på en stol 

Aktivitet: 

Deltagerne sidder på stole og ledes blidt igennem forskellige yoga-øvelser/blide bevægelser, guidet af 
Kristina Hanson. 

Varighed: Ca. 30-45 min 

Mulige datoer: Kan starte tirsdag den 8 december, ellers mandage og tirsdage mellem kl 9-11.30, fre-
dage hele dagen mulig.
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7. Tegning/perspektiv 

Aktivitet: Gennem små tegneøvelser fordyber vi os i perspektiv tegning. Afslutter med at komponere 
en egen tegning ved brug af perspektiv. 

Alle materialer medbringes. 

Underviser: Lina Franke Hedegaard 

Varighed: ca. 2 timer 

Mulige datoer: Lørdage i december 2020

 8. Eventyr og Julesang

Aktivitet:

Fællessang med eventyr sammen med Annette Bo Nielsen og Deborah Ann Josephson. 

Varighed: 1 time

Datoer: tirsdag d. 15/12 hele formiddagen indtil kl. 13.00.
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9. Fællessang med Kaj Bertelsen og Mats Lindblad, harmonika og guitar. 

Aktivitet: Syng julen ind med Kaj og Mats. 

Populære syng-med sange og kendte og elskede julesange. 

Sanghæfter kan medbringes. 

Udendørs eller indendørs. 

Varighed: ca. 1 time 

Mulige datoer: 

8/12: 17:30- 

9/12: 12-15 

10/12: 16:30- 

11/12: hele dagen 

13/12: hele dagen 

14/12: 15:30- 

15/12: 17:30- 

18/12: hele dagen 

19/12: 8-15 

20/12: hele dagen 

21/12: 9-11 

22/12: måske 

10. Fællessang med klaver 

Aktivitet: Først lidt fysik opvarmning af deltagerne, derefter alsang med sange fra den sangbog som 
findes på stedet. Sangen ledes af Kristina Hanson. Claus Zielke akkompagnerer på klaver (og giver må-
ske et lille nummer når vi andre hviler stemmen) 

Varighed: ca. 1 time 

Mulige datoer: mandag og tirsdag formiddage. 
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11. Erindringssang

Aktivitet: Niels Bjerre på violin og Lene Rom Frederiksen, klaver og sang tilbyder en times underhold-
ning hvor vi vil spille let genkendelig musik fra ”Kilden”, Giro 413, ældre dansemusik og musik fra film 
og teater. 

Musik der kan opfriske de gamle minder og historier fra ungdommen. Gennem gamle og halvgamle 
sange og evergreens, tilsat lidt salonmusik vil vi føre publikum igennem en lille musikalsk rejse. Et frik-
varter med mulighed for at lytte og/eller synge med. 

Vi spiller og synger også gerne sange fra jeres egne sanghæfter/sangbøger, så der er mulighed for fæl-
lessang og er også lydhøre overfor jeres egne idéer og ønsker. 

Varighed: ca. 1 time 

Mulige datoer: 

7/12 frem til kl. 11. 

8/12: indtil kl. 11 

9/12: 13.15-14.30 og aften efter 19.30 

10/12: 10.30-12 og efter 19 

11/12: 10.30-12 og efter kl. 19. 

14/12: frem til kl. 11. 

15/12: indtil kl. 11 

16/12: 13.15-14.30 og aften efter 19.30 

17/12: 10.30-12 og efter 19 

18/12: 10.30-12 og efter kl. 19. 

Samt dagene mellem jul og nytår. 

12. Syng julen ind 

Aktivitet: Fællessang med beboerne med organist Anton Schmidt-Jakobsen. 

Varighed: 3 timer, som fordeles på flere grupper/afdelinger 

Mulige datoer: 

Inden jul/nytår 
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Kunstbygningen i Vrå
Aktiviteterne fra Kunstbygningen i Vrå kan finde sted mellem d. 20-23 dec.,  samt mellem jul og nytår. 

Kontakt:

Mathias Kristensen 

info@kunstbygningenvraa.dk 

tlf. 28 73 76 95.

1. Fortælling om kunst og udvalgte værker 
Aktivitet: Denne aktivitet er fordelt over 3gange –så der er noget ”fast” af se frem til. Vi kommer til 
beboelsesstedet og har medbragt et værk eller to. Vi fortæller om kunst generelt og om de medbragte 
værker. Der indbydes til dialog om værkerne.

 Varighed: 3gangeá 1 time, 3 timer i alt

2. Fortælling om kunst –som videoserie.
Aktivitet: Vi producereren videoserie på 6 afsnit (á ca. 15 min.) med fortælling om kunst og udvalgte 
værker. I videoen stilles spørgsmål til publikum, som de kan diskutere. Videofil med hele serien sendes 
til beboelsesstederne og kan afspilles når som helst og gang efter gang.

3. Fortælling om kunst og workshop. 
Aktivitet: Vi kommer til beboelsesstedet og har medbragt et værk eller to. Vi fortæller om kunst gene-
relt og om de medbragte værker. Der laves en workshop, hvor deltagerne har mulighed for selv at male 
eller tegne - Vi stiller materialer til rådighed (papir, lærred, pensler, maling, blyant, kul, evt. model)

Varighed: ca.2,5 timer

4. Fortælling om den kendte maler Svend Engelund
Aktivitet: Vi kommer til beboelsesstedet og fortæller om maleren Svend Engelund. Vi fortæller om 
hans værker og har nogle værker med.

Varighed: 1-1,5 time
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Made in Tversted 

1. Lyden af en Trøje 

 

Aktivitet: 

Hvordan lyder en trøje? Kan den spilles som musik? Hvordan strikker man jazz?

Albert Reinholdt Østergaard har trods sin unge alder allerede opnået at spille med store navne som Ed 
Thigpen, Bob Mintzer, Eliel Lazo og Hugo Rasmussen. Han har boet og studeret på Cuba, været på tur 
og indspillet i flere dele af verden, herunder Brasilien, Italien, Spanien, de baltiske lande og selvfølgelig 
Danmark rundt. Han har været ind og ud af konservatoriet et par gange, og har levet som selvstændig 
musiker fra en alder af blot 21 år, og har allerede en international karriere. Albert spiller næsten altid 
med folk fra hele verden.

Men sjovest er at, han samtidig af landets yngste mandlige strikkedesignere og arbejder sammen med 
Marianne Isager om at lave en bog med opskrifter på trøjer, hvor hver trøje får en komposition. Bogen 
er inspireret af den tid, Albert boede på Cuba og hele bogen er gennemsyret af den cubanske vildskab, 
de friske farver og de rystende rytmer landet byder på!

Oplev Albert fortælle om sit liv som strikker og spille sine egne og gamle kendte melodier på sin kon-
trabas i et afdæmpet og roligt arrangement, hvor fokus blot er på at lytte og blive underholdt.

Varighed: 30-45 min

Mulige datoer: 19/12-23/12 og 26/12-29/12

Kontaktinfo:

Albert Reinholdt Østergaard

+45 30649590

jazzernice@gmail.com
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Nordjysk Pigekor

1. Nordjysk pigekor synger julen ind

Aktivitet: Nordjysk Pigekor tilbyder at synge julesange fra den danske Sangskat. Pigekoret synger i 25-
30 minutter og stiller op i mindre kor-grupper på max. 10 korsangere for at kunne overholde de gæl-
dende Coronarestriktioner. 
Der er mulighed for at pigekoret synger enten inde eller udenfor, alt afhængig af, hvad det enkelte bo-
fællesskab eller plejecenter måtte ønske og har plads til ift. de gældende Coronarestriktioner.  

Varighed: 25-30 min i tidsrummet 16.00-18.00

Mulige datoer: 

9. december 
11. december 
21. December 
22. december

Kontaktinfo:  Christina Kjærulff på: 61276688. 
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Vendsyssel Teater

1. Teater med (h)jul på… 

Aktivitet: Julegaven til plejecentre, hjem og bosteder i Hjørring Kommune fra Vendsyssel Teater: 
20-minutters juleunderholdning, hvor tre kendte skuespillere, læser julefortællinger, synger hyggelige 
julesange og kendte revyviser akkompagneret af pianist og revydirektør, Henrik ”Baloo” Andersen. 

Varighed: 20 minutter 

Mulige datoer: 15., 16., 17. og 18. december.  (formiddag eller eftermiddag dog senest kl. 16.00) 

Kontaktinfo: Ditte Bladt-Hansen, ditte@vendsyssel-teater.dk, 28 89 21 41 


