Navn på forfatter(e)
Dato

Kirstine, Svea, Caroline, Kristian, Marianne, Camilla.
14. december 2018

Juletur til Storm20
Hvor
fysisk placering,
adgangsforhold

Cykeltur gennem Nørrebro med frokostpause i Tivoli Food Hall og
værkstedsaktivitet i Storm20.
Handicapvenlige toiletter, brede indgangspartier.

Hvem
(målgruppe,
begrænsninger,
antal deltagere)

Beboere fra Strødammen.
4-5 beboere, 5 formidlere, Charlotte Storm20 og Camilla.

Hvad
(Indhold)
Julehygge og sidste tur på Storm20 inden lukketid.
Cykeltur, på flot-pyntede cykler, gennem Nørrebro, hvor vi kigger
på alle juledekorationerne langs ruten.
Vi holder frokostpause i Tivoli Food Hall, hvor vi spiser
smørrebrød, inden vi besøger Storm20, hvor den står på
juledekorationer og fortællinger om jul i gamle dage.

Hvordan
(metoder og
principper)

Vi mødes på Lærkevej, hvor vi pynter- og henter cykler. Herefter
kører vi mod Strødammen hvor vi samler passagerne op.
Cykelruten er den samme som blev anvendt til turen ”Nørrebro før
og nu”.
Undervejs taler hver frivillig med den borger, de følges med, om
jul, traditioner og nogle synger en lille vise. – Dialogbaseret
formidling.
I værkstedet har Charlotte fra Storm20 forberedt forskellige
papirklip vi kan lave, kræmmerhus og julehjerter, med brug af
farvet papir, saks, limstift, og billeder af jul fra gamle dage.

Hvormed
(hjælpemidler
eller andet
materiel)

-Godt humør
-gode benmuskler
-varme tæpper, huer og vanter
-varme drikke
-lyskæder
-julestemning
-sakse
-julebilleder
-limstifter
-blyanter
-farvet papir

Hvornår
(tidsramme,
evt. optimal
tidspunkt)

Kl. 9.00 på Lærkevej: Svea, Camilla, Marianne og Kirstine
Kl. 10-11: Cykeltur fra Strødammen til Tivoli Food Hall.
Kl. 11-11.45: Frokost
11.45-12: Vi kører til Storm20.
Kl. 12.00 Kristan og Charlotte møder på Storm20 og er med til
værkstedsaktiviteten.
Kl. 13.00: Kirstine, Kristian, Camilla, Charlotte afgang fra storm 20
til strødammen med passagererne og derfra Lærkevej med cykler
(forventet sluttid: 14.30).
Caroline kigger forbi undervejs, men cykler ikke.

Hvorfor
(formål)

Lave en sidste aktivitet inden jul, der passer til højtiden.
At få deltagerne ud i den friske luft
Få deltagerne til at finpudse deres finmotoriske kompetencer på
værkstedet gennem fremstillingen af julepynt.
Evaluering:
God tur, der forløb forholdsvis gnidningsfrit. Det eneste problem
var, at borgerne ikke var klædt varmt nok på. Næste gang kunne
man evt. sende en påmindelse ud til borgene eller dagtilbuddet om
at tage ekstra tøj med.

Hvorhen
(mål)
Andet

Lave et produkt: julepynt.
Hygge sig i den søde juletid.

