
A K T I V I T E T E R  S O M  S K A B E R  
L I V S K V A L I T E T  

P Å  F J O R D S T J E R N E N  

Billedtekst, som beskriver bille-
de eller grafik. 

I Stjerneklubtilbuddet er  der mange 

muligheder for at få mange hyggelige 

og sjove timer sammen i et fællesskab 

med andre, som har de samme inte-

resser som dig. 

 

 

 

 

 

 

 

I Stjerneklubben vil der i juli måned 

grundet ferie, være aktiviteter i       

mindre  omfang. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STJERNEKLUBBEN 
 

 

Isefjords Allé 25-27 

4300 Holbæk 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du er meget velkommen til at komme og be-

søge os, for at se om Fjordstjernen er noget 

for dig. 

Har du spørgsmål eller gerne vil besøge os, så  

kan du  ringe på 59411588 eller 44127729. 

Du kan også sende en mail til : 

aktiviteter@fjordstjernen.dk 

 

 

 

 

 



Hvis du har lyst til at blive en del af      

Stjerneklubbens spændende aktiviteter, så 

kontakt Fjordstjernens socialkonsulent:  

Helle Borg tlf.: 20584301 eller   

mail: hebo@fjordstjernen.dk  

Helle kan hjælpe med en ansøgning 

til din kommune, så du kan blive en del af et     

fællesskab fyldt med livskvalitet.  

Helle vil hjælpe dig, til du får bevilget den 

nødvendige støtte, så du får den bedste  

oplevelse med Stjerneklubbens spændende 

aktiviteter. 

Når du bliver medlem af Stjerneklubben vil 

dine udgifter, for at være medlem i       

Stjerneklubben være et månedligt 

kontingent på kr. 152,00, samt        

udgifter til forplejning/drikke ved    

aktiviteter med spisning. 

 

Stjerneklubben har mange spændende    

aktiviteter, og du har selvfølgelig også selv 

indflydelse på, hvilke aktiviteter vi skal lave 

og hvilke du vil deltage i. Det kan f.eks.   

være: 

 

• Kreativitet i form af male, strikke, klippe, 

tegne, højtlæsning og snak herom.  

 

• Spil - indendørs petanque, kortspil, pusle-

spil, billard, vendespil, kryds og tværs, 

sudoku, Wii osv. 

 

• Fisketure 

 

• Musik og sang hver fredag 

 

• Fredagsbar 

 

• Månedsgudstjeneste 

 

• Små ture ud af huset i mindre grupper.  

 

• Bevægelse i form af dans/gymnastik  

 

• Wellness /neglelak/håndmassage og fod-

bad 

• Banko/quizzer 

• Herreloge/dameloge 

• Fælles planlægningsmøde med brugerne 

Du kan læse mere på vores hjemmeside se på linket: 

 https://fjordstjernen.dk/stjerneklubben/ 

Stjerneklubben er for alle borgere bå-

de Fjordstjernens beboere og 

andre borgere.  

       Brugerne i Stjerneklubben 

er borgere med funktionsnedsættelser, 

som handicap, demens, hjerneskade 

m.v. 

Stjerneklubben kan være med til at   

give dig følelsen af et fællesskab og 

glæde i selskab med de øvrige borgere 

i Stjerneklubben.  

 

https://fjordstjernen.dk/stjerneklubben/

