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Mens disse ord skrives, er det efterår på Saxild Strand. De 
brune og gule blade falder langsomt fra træerne og lægger 
sig som et smukt tæppe på jorden. Fasanerne, dådyrene, 
egernene og såmænd også en grævling er tilbage på vores 
grund, hvor de spiser lystigt af nedfaldne æbler og de sidste 
bær på buskene. Efteråret afløser en travl og på mange måder 
anderledes sommer på Saxild Strand, hvor tørken satte sine 
spor i form af et tørt brunt græstæppe samt buske og træer, 
der kæmpede for deres liv. Men det gamle badehotel stod 
uforandret med masser af liv og glade dage, så det endte med 
at blive en sommer hverken jeg eller det øvrige personale 
på Saxild Strand glemmer. Aldrig har vi hjulpet så mange 
gæster ud at bade i bugten, og aldrig har vi set så mange 
+60 årige slikke sol på stranden og på vores terrasser. Det 
var ganske enkelt en fornøjelse at gå på arbejde og opleve 
så megen glæde og livskraft!

Med dette katalog byder vi velkommen til endnu en sæson 
på Saxild Strand. Der er blevet plads til både nye typer af 
ophold, for eksempel ”Lev livet – hele livet” og ”Hjerte-
camp”, og til gamle kendinge, blandt andet de meget søgte 
”Sommerophold”. Uanset hvilket ophold du tilmelder dig, 
vil vi gøre alt hvad der står i vores magt for at give dig et 
fantastisk ophold.

Vi håber, du vil tage godt imod vores mange tilbud. 

Velkommen på Saxild Strand i 2019!

Henrik Woer, november 2018
Daglig leder, Saxild Strand

Kolofon: 
Redaktion: Henrik Woer (ans. redaktør), Grafisk design: Signe Espensen 
Foto: Saxild Strand, Henrik Woer, Inge Mathiesen & Maria Vernegren.
Der tages forbehold for fejl og mangler i priser og beskrivelser.
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SAXILD STRAND
SUNDHED VELVÆRE  NÆRVÆR  OPLEVELSER

LEV LIVET - HELE LIVET
Lev livet - hele livet er et hold, hvor alle er velkomne. Holdet vil for eksempel være noget 
for dig, der:
• trænger til at komme lidt væk fra hverdagens trummerum 
• har brug for rekreation efter et længere sygdomsforløb
• har lyst til at nyde den smukke natur ved Saxild Strand i selskab med mange andre seniorer
• har mistet en livsledsager eller en anden nærtstående og har brug for at møde nye menneske
• har brug for hjælp til at komme i gang med genoptræning efter en knæ- eller hofteoperation
 
Under dit ophold kan du selv vælge hvilke af vores tilbud du har lyst til at deltage i. I 2019, vil 
vi lægge særlig vægt på netværksskabende aktiviteter, aktiviteter der udfordrer din hjerne, 
aktiviteter der maner til eftertanke og aktiviteter der skaber glæde og godt humør. I løbet af 
ugen vil der være 2-3 kulturelle indslag. Undervejs i dit ophold har du mulighed for at få en 
individuel samtale med en af husets fysioterapeuter. Disse vil også arrangere fælles fysiske 
aktiviteter og introducere interesserede gæster til husets træningsfaciliteter. Der vil endvidere 
være mulighed for at tilkøbe massage.

Lev livet - hele livet afløser Kom til hægterne, der tidligere har været en fast del af Saxild 
Strands program. Lev livet -hele livet er ikke en kopi af disse hold. Du vil således opleve at ind-
holdet er fornyet, og at der er ændret væsentligt i den daglige rytme. 7 dage, 6 overnatninger. 
I prisen er inkluderet kost og logi, håndklæder og sengelinned.

Den første dag ankommer du mellem kl. 9.30 og 10.30. Den sidste dag slutter opholdet med 
brunch, og afrejse skal ske senest kl. 12.00.

HOLD 19-14 
Dato: 31/3-6/4

HOLD 19-19 
Dato: 5/5-11/5

HOLD 19-25  
Dato: 16/6-22/6

HOLD 19-33  
Dato: 11/8-17/8

HOLD 19-35 
Dato: 25/8-31/8

Pris: 3.000/5.700
For personer bosat uden for Aarhus Kommune: 4.000/7.700
En person bosat i Aarhus Kommune og en uden for: 6.700
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Hvad mener du gør Saxild Strand unik?
Den røde tråd, der går igen med smil, varme 
og tryghed, som er generel for opholdene. 
Det tror jeg ikke, at jeg har oplevet noget 
andet sted, jeg har været før. Der er en dejlig 
varme og glæde fra personalet, som smitter 
af på os kursister.
Kamma Åby
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PÅSKEOPHOLD
Påskeopholdet er for dig, der har brug for at søge ro og fred i nogle dage.

Mens du er på Saxild Strand, får du den ro, du har brug for, men du har også mulighed for at deltage i 
et uforpligtigende fællesskab sammen med husets øvrige gæster – hvis du har lyst til det.

Mens du er på Saxild Strand, får du også rig lejlighed til at få frisk luft, nyde den smukke natur, deltage 
i forskellige kulturelle aktiviteter, spise god mad, dyrke motion mm. Om aftenen vil personalet lave 
forskellige hyggelige arrangementer, f.eks. banko, turnering i “Danmarksmester” og bål.

Påskeopholdet er på 6 dage med 5 overnatninger. I prisen er inkluderet kost og logi, håndklæder og 
sengelinned.

Den første dag ankommer du mellem kl. 9.30 og 10.30. Den sidste dag slutter opholdet med brunch, 
og afrejse skal ske senest kl. 12.00.  

HOLD 19-16
Dato: 17/4-22/4

Pris: 3.275/6.235
For borgere bosat uden for Aarhus Kommune: 4.275/8.250
For en borger bosat i Aarhus Kommune og en udenfor: 7.250
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SAXILD STRAND
SUNDHED VELVÆRE  NÆRVÆR  OPLEVELSER

SOMMEROPHOLD
Traditionen tro afholder vi i sommeren 2019 en række korte ferieophold. Mens du er på Saxild 
Strand, får du mulighed for at få frisk luft, nyde den smukke natur, bade, deltage i forskellige kul-
turelle aktiviteter, spise god mad, m.m. De aktiviteter vi udbyder på sommeropholdene er f.eks. 
fællessang, foredrag, turneringer i Krolf, og aftenvandringer ved stranden. Hvis du har lyst til et 
havbad, men ikke føler dig helt tryg ved at bade på egen hånd, kan du få hjælp af husets personale.

Er vejret til det, vil det være muligt at indtage dagens måltider på terrassen med den smukke 
udsigt over Saxild Bugt. 

Vi gør opmærksom på, at der på sommeropholdene ikke tilbydes samtaler med fysioterapeu-
terne eller fysioterapeutisk træning, ligesom vi ikke kan garantere at der er mulighed for at 
tilkøbe massage.    

5 dage, 4 overnatninger. Første dag ankommer du mellem kl. 9.30 og 10.30, og sidste dag 
slutter opholdet efter frokost. Afrejse sker senest kl. 13.30. 

HOLD 19-27 
Dato: 1/7-5/7

HOLD 19-28 
Dato: 8/7-12/7

HOLD 19-29 
Dato: 15/7-19/7

HOLD 19-30 
Dato: 22/7-26/7

Pris: 2.475/4.560
For borgere bosat uden for Aarhus Kommune: 3.475/6.650
For en borger bosat i Aarhus Kommune og en udenfor: 5.650
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SAXILD STRAND
SUNDHED VELVÆRE  NÆRVÆR  OPLEVELSER

JULEOPHOLD 2019
Julen er hjerternes fest, og derfor vil vi gerne invitere dig til at holde jul på Saxild Strand.

Vi skal sammen holde en traditionel dansk jul med alt hvad det indebærer af mad, vin, gløgg 
og æbleskiver, julekager og juleunderholdning. For dem, der har lyst, er der mulighed for at 
deltage i en kort juleandagt på Saxild Strand.

Julesulet kan forbrændes i vores træningslokaler eller ved spadsereture langs stranden. Alle 
gæster medbringer to små gaver til årets pakkespil.

Juleopholdet arrangeres og gennemføres af Saxild Strands medarbejdere i samarbejde med 
frivillige. 

Første dag ankommer du mellem kl. 09.30 og 10.30, og sidste dag slutter opholdet efter 
frokost. Afrejse senest kl. 13.30. 6 dage, 5 overnatninger.

Vi gør opmærksom på, at juleopholdet kan kombineres med nytårsopholdet. 

HOLD 19-52
Dato: 23/12-28/12

Pris: 3.275/6.235
For borgere bosat uden for Aarhus Kommune: 4.275/8.250
For en borger bosat i Aarhus Kommune og en udenfor: 7.250
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SAXILD STRAND
SUNDHED VELVÆRE  NÆRVÆR  OPLEVELSER

NYTÅRSOPHOLD
Det bliver et nytår med fokus på samvær, samtale, nærvær og hygge, men også på fest og farver.
Selve nytårsaften holder vi helt traditionelt: Vi starter festen kl. 17.30 med bobler, lidt sødt 
og salt. Kl. 18 ser vi dronningens nytårstale, hvorefter vi begiver os ind i spisesalen, hvor 
der skal spises en tre-retters menu. Når rådhusklokkerne lyder kl. 24.00 drikker vi et glas 
champagne, ønsker hinanden godt nytår og synger, hvorefter der er fyrværkeri ved stranden.

Første dag ankommer du mellem kl. 16.00 og 17.00, og sidste dag slutter opholdet efter 
brunch. Afrejse senest kl. 12.00. 6 dage, 5 overnatninger.

Vi gør opmærksom på, at nytårsopholdet kan kombineres med juleopholdet. 

Hold 19-52
Dato: 23/12-28/12
 
Hold 19-52-1
Dato: 28/12-2/1-2020

Pris: 3.275/6.235
For borgere bosat uden for Aarhus Kommune: 4.275/8.250
For en borger bosat i Aarhus Kommune og en udenfor: 7.250
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SAXILD STRAND
SUNDHED VELVÆRE  NÆRVÆR  OPLEVELSER

ÆLDRESAGS- OG HØJSKOLEDAGE
I den første uge af juni holder vi igen højskoledage. Vi starter dagen med morgensamling og 
udendørs morgengymnastik. Derefter går vi hver til den aktivitet, vi har valgt.

Om formiddagen kan man vælge sig ind på flere forskellige ting: blomsterbinding, IT og litteratur.

Om eftermiddagen er der foredrag, naturoplevelser, aktiviteter og udendørsmotion – og naturlig-
vis mulighed for blot at være der, gå en tur, bade og slappe af, som man selv ønsker det. Om 
aftenen er der banko, sang og musik.

Vi afholder igen i år Saxild-olympiaden, som består af sjove, udfordrende, men også overkom-
melige fysiske udendørskonkurrencer.

Der er indskrivning den første dag kl. 15.30. Hjemrejse torsdag efter morgenmaden. Afrejse sker 
senest kl. 11. Hvordan kommer man til Saxild Strand? Enten sørger man selv for transport i bil, 
eller man kan tage bussen. Der vil efter aftale være mulighed for afhentning i bil ved bussen.

Tilmelding og betaling sker på Ældre Sagens kontor i Vester Allé 8, senest torsdag den 16. maj.

Udførligt program kan fås på Ældre Sagens kontor i Vester Allé 8.

LØRDAG DEN 1. - TORSDAG DEN 6. JUNI

Pris pr. delt. i dobbeltværelse inkl. linned og mad og kaffe/te: 2.300 kr. Enkeltværelsestillæg 500 kr. 
Sygeafbestillingsforsikring 230 kr. For deltagere, der ikke er hjemmehørende i Aarhus Kommune, er prisen 
pr. deltager i dobbeltværelse: 3.300 kr. Prisen er ekskl. drikkevarer, som skal købes på stedet. Tilmelding 
og betaling sker ved henvendelse til Ældre Sagens kontor i Vester Allé 8, senest torsdag den 24. maj
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Hvad er dit bedste minde fra 
Saxild Strand?
Det er svært at nævne bare ét minde, men 
der er alligevel en oplevelse fra en af de al-
lerførste gange, hvor min mand og jeg var på 
Saxild Strand. Der havde vi lidt flere kræfter 
og gik en tur i området og pludselig kom der 
en flok rådyr, som gik tværs over stien 3 m 
fra hvor vi stod. Det var sådan en fantastisk 
naturoplevelse, som man ikke som bymenne-
sker oplever.
Ena Jarland
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SOMMEROPHOLD FOR PERSONER MED DEMENSSYGDOMME
I samarbejde med Alzheimerforeningen Østjylland tilbyder Saxild Strand dette ophold særligt 
tilrettelagt for personer med demenssygdomme og deres pårørende. 

Sammen skal vi nyde den smukke natur ved Saxild Strand, høre om naturen og de mange for-
skellige planter man kan finde på Saxild Strands store grund. Vi skal også lytte til musik, danse og 
slappe af. Saxild Strands personale vil stå for den daglige morgentrænning og de mange hyggelige 
aktiviteter i løbet af opholdet. Desuden vil der være frivillige hjælpere fra Alzheimerforeningen 
tilstede. Der vil være lejlighed til at bade, så husk badetøjet.

Et detaljeret program for opholdet vil være klart medio maj, og vil kunne læses på 
www.saxild-strand.dk. Du kan også bestille det på 86554055.

Første dag møder du mellem kl. 09.30 og kl. 10.30, og sidste dag slutter opholdet efter brunch. 
Afrejse senest kl. 12.00.

Alle kan deltage i opholdet, men medlemmer af Alzheimerforeningen får 200 kr. i tilskud, som 
udbetales af foreningen ved opholdets start. Prisen er inkl. kost og logi, linned og håndklæder. 
4 dage, 3 overnatninger.
 

HOLD 19-24
Dato: 13/6-16/6

Pris: 1.975/3.650
For borgere bosat uden for Aarhus Kommune: 2.640/5.280
For en borger bosat i Aarhus Kommune og en udenfor: 4.315
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ADVENTSOPHOLD FOR PERSONER MED DEMENSSYGDOMME
I samarbejde med Alzheimerforeningen Østjylland tilbyder Saxild Strand dette adventsophold særligt 
tilrettelagt for personer med demenssygdomme og deres pårørende. 

Sammen skal vi lytte til og synge julens sange, bage kager, klippe/klistre m.m.

Et detaljeret program for opholdet vil være klart medio september, og vil kunne læses på 
www.saxild-strand.dk. Du kan også bestille det på 86554055.

Første dag møder du mellem kl. 09.30 og 10.30, og sidste dag slutter opholdet efter frokost. 
Afrejse senest kl. 14.00

Alle kan deltage i opholdet, men du skal være fysisk selvhjulpen for at deltage. 3 dage, 2 overnatninger.

Pris: 1.825/3.350
For borgere bosat uden for Aarhus Kommune: 2.325/4.350
For en borger bosat i Aarhus Kommune og en udenfor: 3.850

HOLD 19-48
Dato: 29/11-1/12
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SAXILD STRAND
SUNDHED VELVÆRE  NÆRVÆR  OPLEVELSER

LUNGECAMP
I et samarbejde mellem Lungeforeningen, Aarhus Lokalforening og Saxild Strand udbydes dette ophold, 
hvor du får mulighed for at blive klogere på dine lunger og deres funktion.

I løbet af de fem dage vil du få lejlighed til at møde en række fagfolk, der ved noget om lungerne, f.eks 
en læge og en fysioterapeut. Udover kloge ord til hjernen, vil der være gode øvelser for lungerne og 
daglig motion. Alt sammen “garneret” med hyggeligt samvær, lækker mad og forskellige kulturelle 
indslag. Endvidere er det naturligvis muligt at nyde den smukke natur omkring ejendommen. 

Er vejret til det, serveres kaffen på den skønne terrasse med udsigt over Saxild Bugt.

Du behøver ikke at være medlem af Lungeforeningen for at deltage. 

5 dage, 4 overnatninger. Første dag ankommer du mellem kl. 9.30 og 10.30, og sidste dag slutter 
opholdet efter frokost. Afrejse sker senest kl. 13.30.

I prisen er inkluderet ophold og kost, linned og håndklæder. Som udgangspunkt skal du være selv-
hjulpen for at deltage i opholdet.

HOLD 19-34
Dato: 18/8 til 22/8

Pris: 2.000/3.700
For borgere bosat uden for Aarhus Kommune: 3.000/5.700
For en borger bosat i Aarhus Kommune og en udenfor: 4.700
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SAXILD STRAND
SUNDHED VELVÆRE  NÆRVÆR  OPLEVELSER

HJERTECAMP
I samarbejde med Hjerteforeningen Aarhus afholdes der Hjertecamp for hjertepatienter, 
pårørende og andre interesserede. I løbet af dagene kan du høre foredrag med ansatte i 
Hjerteforeningens Rådgivning i Aarhus. Aktiviteterne vil i øvrigt veksle mellem inspiration-
sworkshops, hvor du kan afprøve forskellige fysiske aktiviteter under kyndig vejledning af 
Saxild Strands sundhedsfaglige personale, samt tilbud om motion i form af gåture ved vandet 
og i skoven sammen med Hjerteforeningens frivillige. Dertil vil være forskellige kulturelle 
aktiviteter, du vil f.eks. kunne møde hjerteforsker Diana M. Røpcke, som har skrevet bogen 
”Hjertet” i serien ”Tænkepauser” og Henning Böhms, der vil fortælle om en hjertepatients 
forsøg på en solo-jordomsejling. Selvfølgelig kan I også være med til at synge sange fra Hø-
jskolesangbogen. 

Der vil i løbet af opholdet på Saxild Strand være rig lejlighed til at udveksle erfaringer og 
sikkert få nye bekendte. Den første dag er der indkvartering mellem kl. 15.00 og 16.30. Dit 
ophold slutter søndag, når vi har spist frokost. Afrejse senest kl. 13.30.

Du behøver ikke være medlem af Hjerteforeningen for at deltage.

Bemærk: Hjerteforeningen i Aarhus giver et tilskud til opholdet til sine medlemmer. 
Mail med praktiske detaljer om dette udsendes til medlemmerne. 

HOLD 19-21
Dato: 23/5-26/5

Pris: 2.175/4.050
For borgere bosat uden for Aarhus Kommune: 2.700/5.100
For en borger bosat i Aarhus Kommune og en udenfor: 4.575
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OSTEOPOROSEHOLD
I samarbejde med Osteoporoseforeningen udbyder Saxild Strand dette ophold for osteoporose- 
patienter.
 
Her kan du sammen med andre osteoporoseramte høre foredrag om osteoporose, dyrke stavgang, 
lære lidt om den mad der forebygger sygdommen og meget mere. I løbet af opholdet vil der både 
være mulighed for at møde og tale med diætist, læge og fysioterapeut. Alle deltagere vil få mulighed 
for en personlig samtale med Saxild Strands fysioterapeut. Desuden vil der være særskilt træning kun 
for deltagerne i osteoporoseholdet.

Under opholdet er der kulturelle arrangementer du kan deltage i. Endvidere er det naturligvis muligt 
at nyde den smukke natur omkring ejendommen. Er vejret til det, serveres kaffen på den skønne ter-
rasse med udsigt over Saxild Bugt. Du skal ikke være medlem af Osteoporoseforeningen for at deltage.

Indskrivning den første dag mellem kl. 9.30 og 10.30. Den sidste dag slutter opholdet med brunch. 
Afrejse skal ske senest kl.12.00.

7 dage, 6 overnatninger.

HOLD 19-19-1
Dato: 5/5-11/5

Pris: 3.470/6.640
For borgere bosat uden for Aarhus Kommune: 4.470/8.640
For en borger bosat i Aarhus Kommune og en udenfor: 7.640
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OPFØLGNING PÅ OSTEOPOROSEOPHOLD
I samarbejde med Aarhus Kommune tilbydes deltagerne på Osteporoseholdet mulighed for 
at deltage i et opfølgningskursus over 28 lektioner i det centrale Aarhus. Kurset vil starte ugen 
efter osteoporoseopholdets afslutning. Sammen vil vi for eksempel dyrke osteoporosevenlige 
motionsformer, følge op på diætistens råd m.m.

Mere information kan findes på Saxild Strands hjemmeside primo april 2019. Kurset vil blive 
afviklet under folkeoplysningsloven, og du skal udfylde en handicaperklæring for at deltage. 

14 gange, 28 lektioner. 

556,- kr. for borgere i Aarhus Kommune.
696,- kr. for borgere bosat i andre kommuner end Aarhus.
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SUNDHED VELVÆRE  NÆRVÆR  OPLEVELSER

DANS DIG TIL LIVET (FOR KRÆFTSYGE KVINDER)
Saxild Strand udbyder for første gang dette unikke ophold tilrettelagt for kræftramte kvinder  med 
fokus på velvære og femininitet.

Idéen til dette ophold udspringer fra en surprise workshop i mavedans en sommer på Saxild Strand. 
Her deltog nogle kræftramte kvinder, og de fandt de bløde feminine bevægelser helende for kroppen, 
ligesom de følte, at de fik et pusterum med masser af latter og plads til at være kvinde.

I løbet af ugen vil deltagerne blive udfordret i den orientalske danseart til udenlandske toner, der 
sender tankerne til varmere himmelstrøg. I dansetimerne vil der være fokus på kropsbevidsthed og 
på at turde træde ud af sin comfort zone.

Foruden daglige dansetimer, tilbydes deltagerne foredrag og oplæg med fokus på mennesket bag 
sygdommen, mulighed for fotoshoot og stille stunder i den smukke natur omkring badehotellet. Der 
vil være mulighed for tilkøb af massage.

Det er vores håb, at deltagerne vil skabe gode relationer i et forum, hvor der er plads til sorg og glæde, 
men mest af alt få støtte til at løfte sig fra sygdomsforløbet.

Første dag starter med indkvartering mellem 9.30 og 10.30. Der er velkomst kl. 11, hvor der gives en 
introduktion til opholdet. Sidste dag slutter opholdet med frokost og et ”på gensyn”. Afrejse senest 
kl.13.30.

HOLD 19-18-1
Dato: 2/5-5/5

Pris: 2.200/4.100
For borgere bosat uden for Aarhus Kommune: 3.200/6.100
For en borger bosat i Aarhus Kommune og en udenfor: 5.100
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SUNDHED VELVÆRE  NÆRVÆR  OPLEVELSER

OPFØLGNING PÅ DANS DIG TIL LIVET
I samarbejde med Aarhus Kommune tilbydes deltagerne på Danseholdet mulighed for at 
deltage i et opfølgningskursus over 28 lektioner i det centrale Aarhus. Kurset vil starte ugen 
efter danseholdets afslutning. Sammen vil vi for eksempel dyrke danse motionsformer, følge 
op på diætistens råd m.m.

Mere information kan findes på Saxild Strands hjemmeside primo april 2019. Kurset vil blive 
afviklet under folkeoplysningsloven, og du skal udfylde en handicaperklæring for at deltage. 

14 gange, 28 lektioner. 

556,- kr. for borgere i Aarhus Kommune.
696,- kr. for borgere bosat i andre kommuner end Aarhus.

19



SAXILD STRAND
SUNDHED VELVÆRE  NÆRVÆR  OPLEVELSER

KLUB SAXILD STRAND
Sct. Hans
D. 23. juni afholder vi et åbent Sct. Hansarrangement på Saxild Strand. Arrangementet starter kl. 20.30 
med fællessang og tale, hvorefter vi tænder bålet. Herefter er Saxild Strand vært til en kop kaffe, og 
der kan købes øl/vand og pølser. Kl. 21.30 er der mulighed for at få en rundvisning på Saxild Strand, 
hvor du også vil se og høre mere om vores aktiviteter. Alle er velkomne!

23/6, kl. 20.30
Gratis/ingen tilmelding

Grundlovsdag
Som sædvanlig holder vi i samarbejde med Ældre Sagen i Aarhus Grundlovsfest på Saxild Strand. 
Årets talere er Odders borgmester Uffe Jensen (V) og formanden for Sundheds- og omsorgsudvalget i 
Aarhus kommune, Lone Hindø (A). Arrangementet starter kl. 14.00. Undervejs vil der være fællessang.
Saxild Strand er vært til en kop kaffe/te. Alle er velkomne!

5/6, kl. 14.00
Gratis/Ingen tilmelding

Høstfest
I år skal det være.. 
Hermed inviteres til høstfest for alle, der har været på Saxild Strand i 2018 eller 19, samt alle med-
lemmer af klub Saxild Strand. Vi indleder dagen med kaffe kl. 15.30, hvorefter der er en særudgave af 
chefens time. Kl. 18.00 serveres hovedret og dessert. Herefter spilles der op til dans med levende musik.
Der vil være mulighed for bustransport. Afgang fra Musikhuset kl. 14.15, Viby Torv kl. 14.30, Beder 
kl. 14.45 og Malling kl. 15.00. Bussen returnerer fra Saxild ca. kl. 22.00.

Pris: 295,- eksl. transport/395,- inkl transport

HOLD 19-34-1    TILMELDING SENEST D. 1/8-2019 
Dato: 30/8, kl. 15.30
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MULIGHEDER FOR AKTIVITER  
Vi har et kreativt rum, som du er velkommen til at benytte. De fleste materialer kan du bruge gratis. Vi har også en masse spil og bøger du kan låne. Du er velkommen til at bruge husets 
træningsfaciliteter. Vores træningsrum blev fornyet i 2017 med en lang række nye maskiner. Er du ikke vant til træningsmaskiner, kan vores sundhedsfaglige medarbejdere hjælpe dig. 
Fysioterapeuterne kan også instruere dig i øvelser, du selv kan lave på brikse eller træningsmåtter.

Vi tilbyder holdundervisning de fleste formiddage. Om sommeren vil det især foregå på terrassen ved spisestuen. Vi sigter mod at du får bevæget kroppen igennem og får træ- 
ning for balance, smidighed, koordination, kondition, udholdenhed og styrke. I nogle tilfælde træner vi for bækkenbund og ”mormor-arme”. Desuden tilbyder vi afspænding. Hvis du har 
mod på stavgang, har vi stave du kan låne. Vi har også krolf- og petanquebane, som du og husets øvrige gæster er velkomne til at bruge. Har I brug for hjælp til regler eller andet, så spørg 
endelig Saxild Strands personale eller frivillige. Vi arrangerer også ind imellem små turneringer. Ikke to dage på Saxild Strand er ens. Udbudte aktiviteter afhænger af gæsterne i huset, 
årstiden, temaerne m.m.

DAGLIGDAGEN 
Dagsrytme:
Generelt er dagen opdelt efter de faste måltider. Morgenmad kl. 8.00-9.00. Formiddagspause kl. 10.30-11.00 med kaffe/te og f.eks. frugt/brød. Frokost serveres kl. 12.00. Der er 
eftermiddagskaffe/te kl. 15.00-15.30, aftensmad kl. 18.00 og aftenkaffe/te cirka kl. 20.00. Efter morgenmaden er der morgensamling og gennemgang af dagens program. Om formid-
dagen er der generelt tilbud om fælles bevægelse, f.eks. gymnastik, stavgang, Chi Gong, gåture på hjertestien eller på Saxild Strands skønne grund. Eftermiddagene er hovedsageligt 
til egen fri disposition, men du vil ofte kunne deltage i en række aktiviteter arrangeret af husets samarbejdspartnere, ansatte og frivillige. Aftenen på Saxild Strand er primært afsat til 
aftenkaffe, kulturelle indslag, hygge og samvær. En aften kan f.eks. indeholde fællessang, foredrag, filmfremvisning, diverse brætspil, m.m.

Besøg af pårørende:
Familie og venner er velkomne til at besøge dig på Saxild Strand. Spørg vagten om priser på forplejning for disse besøg.    

Rundvisning, foredrag m.m.:
Der kan altid træffes aftale om besøg og rundvisning af grupper på Saxild Strand. Rundvisning bestilles ved at kontakte Saxild Strand telefonisk på 8655 4055. Ønsker I kaffe eller anden 
forplejning, er det vigtigt at I bestiller det nogle dage i forvejen.

Tøjvask: 
Har du brug for at vaske tøj under opholdet, er der vaskemaskine og tørretumbler du kan benytte. Hver vask koster 20 kr. 

IT Computer:
Der er gratis trådløs internetforbindelse på Saxild Strand. Du har mulighed for at printe og kopiere mod et mindre gebyr pr. ark. Til møder og foredrag stiller Saxild Strand gerne projektor 
til rådighed.  
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TILMELDING OG BETALING 

ANKOMST OG AFREJSE 

Telefonisk: 
Du kan tilmelde dig på telefon 87464500 eller 86554055. Du skal ikke visiteres for at tilmelde dig et ophold. Når du har tilmeldt dig, får du tilsendt betalingsoplysningerne med posten. 
Hvis du ønsker at betale elektronisk, får du tilsendt betalingsoplysningerne på mail. Først når betalingen er registreret på vores konto, er du tilmeldt.  

Elektronisk:
Du kan på www.saxild-strand.dk tilmelde dig et ophold elektronisk. Du kan vælge at betale med VISA/Dankort eller få tilsendt en kodelinje med vores betalingsoplysninger. Først når 
betalingen er registreret på vores konto, er du tilmeldt.

Afbud & aflysning:
Du kan melde afbud til et ophold indtil en uge før dets start og få din indbetaling retur. Administrationsgebyret på 100 kr. tilbagebetales dog ikke. Melder du afbud i ugen op til dit 
ophold på Saxild Strand, får du dit deltagergebyr tilbage minus et afbestillingsgebyr på 500 kr. 
Hvis du bliver syg under dit ophold på Saxild Strand, vil vi som hovedregel opfordre dig til at tage hjem. I så fald kan du få et tilgodebevis for resten af dit ophold.
Vi forbeholder os ret til at aflyse hold, hvor der er for få tilmeldte. I tilfælde af aflysning, tilbyder vi dig et erstatningsophold hurtigst muligt, eller du kan få dit tilmeldingsgebyr retur.

Hvordan kommer man til Saxild Strand?
Enten sørger man selv for transport i bil, eller man kan tage bussen. Vi anbefaler at du tager bus 100 eller letbanen til Odder station og derfra tager en taxa til Saxild Strand. Fra Odder 
station til Saxild Strand koster en taxa ca. 130 kr.

Ankomst:
Når du ankommer, byder vi dig velkommen, du får udleveret programmet for ugens aktiviteter, og vi viser dig dit værelse. Medmindre du beder om at dele værelse med en anden, 
får du eget værelse med bad og toilet.
Et sæt sengelinned og håndklæder er inkluderet i prisen for opholdet. Får du brug for mere sengetøj eller flere håndklæder under dit ophold kan dette tilkøbes. Se dagsprisen i recep-
tionen. I timerne omkring ankomst og indskrivning er der gratis kaffe og te til dig og eventuelle pårørende.
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Kiosk: 
I receptionen kan du købe øl, vand, vin, postkort, m.m. Medbragte drikkevarer må ikke indtages på fællesarealer eller i spisesalen.

Rygning: 
Rygning er kun tilladt på terrassen. Rygning på værelset er strengt forbudt. Hvis du alligevel ryger på værelse koster rengøringen 1.500 kr. der afregnes inden afrejse.
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Afrejse:
Medmindre andet er nævnt i programmet, skal dit værelse være ryddet senest kl. 10.00 på afrejsedagen. Se de enkelte ophold for seneste afrejsetidspunkt.   

Fysioterapi, fodpleje m.m.:
Har du behov for at blive behandlet af fysioterapeut eller zoneterapeut, hjælper Saxild Strand med at formidle kontakt. På alle ”Lev livet - hele livet” hold, er der mulighed for en gratis 
individuel samtale med vore fysioterapeuter.
På flere af vores hold vil det være muligt at tilkøbe ca. 45 minutters fysioterapeutisk massage. Spørg i receptionen ved ankomst.

Hjælp og hjælpemidler:  
Som udgangspunkt skal du være selvhjulpen, mens du er på Saxild Strand. I begrænset omfang kan vi for borgere bosat i Aarhus Kommune tilbyde gratis hjælp til lettere sygepleje, 
personlig pleje m.m. Dette skal dog aftales med Saxild Strand ved tilmelding. Gæster bosat uden for Aarhus Kommune, der har behov for hjælp, skal i god tid kontakte egen kommunes 
visitation for at træffe de nødvendige aftaler. Vi gør opmærksom på, at vi i 2019 ikke ringer rundt til alle gæster for at høre om eventuelle plejebehov. Det er derfor vigtigt, at du ved 
tilmelding fortæller om dine behov.
Har du brug for særlig hjælp/rengøring/tømning af toiletspand/ekstra sengelinned i forbindelse med et evt. inkontinensproblem, aftaler du dette ved tilmelding.
Vi gør opmærksom på, at Saxild Strand forbeholder sig ret til at afvise gæster, som vi ikke mener, vi vil kunne give den nødvendige hjælp eller service.

Læge:
Husk at medbringe sygesikringsbevis. Hvis du bliver syg under dit ophold på Saxild Strand, hjælper vi med at arrangere transport til akut lægebesøg/lægevagt, men transporten sker 
for din egen regning.  

Hjælp til udlevering af doseret medicin: 
Vi er gerne behjælpelige med udlevering af din daglige medicin. Medicinen skal enten være dosispakket eller doseret i doserings-æsker. Medicinoversigt skal medbringes hvis du 
ønsker vores hjælp til udlevering af medicin.

Rollator og kørestol:
Vi har både en rollator og en kørestol, der kan lånes under opholdet. Vi anbefaler dog, at du medringer egne hjælpemidler.

Morgenliste:
Vi fører ikke kontrol med vores gæster. Du kan komme og gå til de aktiviteter, du har lyst til at deltage i. Du kan stå op og gå i seng, når det passer dig. Vi vil dog alligevel gerne være 
sikre på, at alt er vel hos dig om morgenen. Derfor vil vi bede dig om at krydse dig af hver morgen på en ”morgenliste” i spisestuen. Hvis du ikke har krydset dig af inden kl. 9.00 om 
morgenen, og ikke har givet os besked på forhånd om, at du vil sove længe, banker vi på din dør for at sikre, at alt er som det skal være. Svarer du ikke, tilser vi dig ved at låse os ind 
med vores hovednøgle.
 
Maden:
På Saxild Strand laver vi gerne mad til vegetarer, glutenallergikere, folk med særlige allergier og diabetikere. Dette skal oplyses i god tid inden opholdet på Saxild Strand. Der tages 
ikke religiøse hensyn.
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SAXILD FLYTTER TIL BYEN!
Saxild flytter til byen er for alle, der har deltaget i et ophold på Saxild Strand, og som har lyst til at fortsætte 
det gode samvær og fællesskab med de andre gæster.

Det foregår i FO-byen, Café Nicolai, på den gamle Christiansgade skole. På hjørnet af Vester Allé 8 og 
Christiansgade 4.
 
Kom og vær med til aktiviteterne i 2019.

Vi ses på følgende datoer i 2019:
06/02. - 20/02. - 06/03. - 20/03. - 10/04. 
24/04. - 08/05. - 22/05. - 12/06. - 19/06. 
(Alle dage fra 13.30-15-30)

Sidste års overordnede tema var ”Det gamle Aarhus”. Temaet for 2019 vil blive fastlagt på den første 
mødegang.

Medlemsskab: kr. 150 pr år. Kaffe i Café Nicolai kr. 25 pr. gang. I prisen er inkluderet medlemskab af Klub 
Saxild Strand. 
 
Du kan høre mere og tilmelde dig til koordinator Lisbeth Nørlem på tlf. 51575940 eller via mail på 
ln@saxild-strand.dk

SAXILD STRAND ∙ CHRISTIAN PETERSENSVEJ 1 ∙ 8300 ODDER ∙  TELEFON 86554055 ∙ INFO@SAXILD-STRAND.DK ∙ WWW.SAXILD-STRAND. DK
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