
Første aktivitet
er på plads
Brug for flere
frivillige

HORSENS - Et banko-
spil i cafeen i aftes blev
det første arrange-
ment, som en nydannet
aktivitetsgruppe pa
Apark Centret fik af-
viklet.

Det næste er planlagt og
bliver en

søndagssammenkomstden 1. juni, ligesom
arbejdet med at fa valgt et
centerråd også er i gang.

Finn Jensen, der er flyt-
tet ind i en af Åpark Cen-
trets ældreboliger, og Inge
Rosendal, der bor pa
Sønderbro , har begge meldt
sig som frivillige.

De er med i gruppen om-
kring centerrådet , og Inge

Rosendal er desuden med i
aktivitetsgruppen.

Derudover har cafeen
tilknyttet en række frivilli-
ge. Mange af de frivillige
meldte sig, da centret
holdt åbent hus i en uge i
marts og bød på en række
arrangementer. Her blev
der også afleveret en lang
række ideer til kommende
aktiviteter.

Det frivillige arbejde
støttes af de to aktivitets-
medarbejdere, som Hor-
sens kommune har ansat
på Åpark Centret.

Frivilligt arbejde
- Vi kunne godt bruge

nogle flere, så hvis der er
nogen, der kunne tænke
sig at gore et frivilligt styk-
ke arbejde, kan de bare

melde sig. Pa den made
kommer der forhåbentlig
flere aktiviteter i gang, si-
ger Inge Rosendal.

Bade hun og Finn Jen-
sen meldte sig, fordi de
gerne selv vil holde sig ak-
tive.

Inge Rosendal har tidli-
gere været med i en

ældreklubi Gasvejskvarteret og
vidste derfor, hvor sjovt
det kan være.

Hun kommer næsten
hver dag i det nye dagcen-
ter og sidder med sine pa-
pirklip foran sig. Har nogle
af brugerne lyst til selv at
prøve, hjælper hun og vi-
ser til rette. Om onsdagen
holder dagcenteret lukket,
og lokalerne er i stedet
åbent for alle. (1v)

Inge Rosendal har bundet sig til at komme i aktivitetslokalerne hver onsdag, men hun
kan træffes næsten hver dag med sine papirklip. Sammen med Finn Jensen er hun med
i den gruppe, som forbereder valg til et kommende centerråd . (Foto: Martin Ravn)
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