
T I L K Ø B  A F  A K T I V I T E T E R  
E L L E R  A N D R E  Y D E L S E R  

2 0 1 9  

Billedtekst, som beskriver bille-
de eller grafik. 

 

VILKÅR 

• Abonnementet kan opsiges med 3 måneders  

varsel inden den 1. hver måned.  

• Der kan flytte stjerner indenfor  månederne — 

dog maks. 5 stjerner pr. måned. 

• Opkræves pr. måned sammen med servicepak-

ken. 

• Tilmeldingen med start den 1. hver måned. 

• Anvendelse af stjerneabonnementet skal afleve-

res skriftligt senest den 15. måneden på dertil 

udformet afkrydsnings skema i Fjordstjernens 

postkasse ved receptionen, ved hjemmesiden 

eller sendes til tilkøb@fjordstjernen.dk  

• Kontaktpersonerne er behjælpelige og ansvarlige 

for at udfylde afkrydsningsskemaet sammen med 

beboeren og inddrage pårørende efter behov. 

• Ved aflysning fra Fjordstjernen skal Fjordstjernen 

tilbyde den samme ydelse hurtigst muligt. Dette i 

samarbejde med beboeren. Hvis dette ikke er 

muligt, skal beløbet for ydelsen refunderes. 

• Ved aflysning/ændringer fra beboerens side ydes 

ingen erstatning. 

• Alle ydelser foregår som udgangspunkt i normal 

arbejdstid. Fjordstjernen planlægger.  

• Alle ydelser i gruppe/hold leveres som fællesakti-

viteter. Fjordstjernen vurderer individuelt og kon-

kret, om det er muligt at deltage i en gruppeakti-

vitet ift. hvilket støttebehov beboer har. 

• Sang/musik mandage og fredage, besøgshund og 

gudstjeneste er gratis. 

STJERNE 
ABONNEMENT 

 

Isefjords Allé 25-27 

4300 Holbæk 

 

 

 

Har du spørgsmål til stjerneabonnementet så henvend dig til 

din kontaktperson eller centerlederen. 

 

Du kan også sende en mail til  

aktiviteter@fjordstjernen.dk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der er muligt at købe individuelle aktiviteter som              

tilkøbsydelser.  

Henvendelse til din kontaktperson eller centerlederen.  

Du kan også sende en mail til                                                  

tilkøb@fjordstjernen.dk                         



INDIVIDUELLE  

AKTIVITETER 

 

5 stjerner pr. time. 

Tilpasset træning  m. træningsassistenter  

Wellness (spa)   

Samvær — f. eks. gåtur, indkøb, besøg, hygge 

eller anden selvvalgt aktivitet  

 

8 stjerner pr. time. 

Massage, NADA og anden behandling 

 

 

FÆLLESAKTIVITETER 
 

1/2 stjerne pr. gang. 

Bankoklub (inkl. en plade—ekstra kan tilkøbes) 

Gåklub   

Spilleklub  

Filmklub  

Quiz klub  

1 stjerne pr. gang 

Stolehold 

Mandehørmsfitness (hold) 

Damefitness (hold) 

2 stjerner pr. gang 

Wellnessklub— (maks. 4 på holdet) 

Mandeklub * 

Dameklub * 

Torsdagsbar (maks. 3 genstande) 

 

* Medlemmerne af klubben medinddrages i plan-

lægningen af aktiviteterne. Kørsel indenfor 30 km 

er inkluderet. Indgang og forplejning betales af 

beboeren ved evt. udflugter. 

* Ved kørsel af kørestolsbruger skal der være nak-

kestøtte på kørestol eller mulighed for at flytte 

over til sæde af egen kraft. 

PRIS 2019 

 

 

Mini: 5 stjerner — 265 kr. 

Maks: 10 stjerner — 530 kr. 

Luksus: 22 stjerner — 1060 kr. 

 

 

 

 

      Alle beboere kan, som en del af  

Velfærdsmilliardens klippekorts-ordning,  få  

 et Maks-stjerneabonnement uden beregning i  

2019. 

Hvis Luksusabonnementet ønskes så opkræves forskellen.  

KØB AF STJERNEABONNEMENT 


