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FOR DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE 
 

Vær med i et meningsfuldt fællesskab hvor sange og glæde skaber 

samvær. Sange er meget stærke mindevækkere og gennem sange vil 

familiære bånd blive styrket, til glæde for både de demente og deres 

pårørende. Der vil blive udvalgt sange på forhånd, men deltagerne 

vil også få mulighed for at vælge sange, både gamle og nye, årtidens 

sange, hots og hits fra mange årtier. Projektet er et samarbejde 

mellem de tre plejecentre, Møllehjørnet, Kildegården og 

Dagmargåden samt Kulturskolen. Både beboere og pårørende er 

velkomne til at deltage i koret på et andet plejecenter end der, hvor 

de har deres tilhørsforhold.   

 

 Vi synger hver 
torsdag kl 16 – 17  

 

Alle kan deltage, 
og man må gerne 
være med også 

selvom man ikke 
kan være der hver 

gang.  

 

Det er ganske 
gratis, og det 
kræver ingen 

tilmelding.  

 

I bliver guidet 
igennem sangene 
af en professionel 

sanger og en 
pianist 

 

 

Ønsker du som pårørende mere 

information kan du kontakte 

Annie Gutzke Rasmussen, 

Møllehjørnet,  på 

annie.gutzke.rasmussen@skand

erborg.dk 

Eller Julie Heebøll, 

Kulturskolen,  på 

julie.heeboell@skanderborg,dk 

 

 

 
 
 

Plejecenter Møllehjørnet 

Dagmargården 

Kildegården  



 
Vigtige datoer 

Torsdag d 7 marts Kildegården 

Torsdag d. 14 marts Møllehjørnet 

Torsdag d. 21 marts Dagmargården 

Torsdag d. 28 marts Kildegården 

Torsdag d. 4 april Møllehjørnet 

Torsdag d. 11 april Dagmargården 

Skærtorsdag, ingen kor  

Torsdag d. 25 april Kildegården 

Torsdag d. 2 maj Møllehjørnet 

Torsdag d. 9 maj Dagmargården 

Torsdag d. 16 maj Kildegården 

Torsdag d. 23 maj Møllehjørnet 

Kr Himmelfartsdag, ingen kor  

Torsdag d 6 juni Dagmargården 

Torsdag d. 14 juni Kildegården 

Torsdag d. 20 juni Møllehjørnet 

Torsdag d. 27 juni Dagmargården 

Ferie uge 27 – 32, ingen kor  

Torsdag d. 15 august Kildegården 

Torsdag d. 22 august Møllehjørnet 

Torsdag d. 29 august Dagmargården 

Torsdag d. 5 september Kildegården 

Torsdag d. 12 september Møllehjørnet 

Torsdag d. 19 september Dagmargården 

Torsdag d. 26 september Kildegården 

Torsdag d. 3 oktober Møllehjørnet 

Torsdag d. 10 oktober Dagmargården 

 
 


