Lundgården og Regnbuen er dagtilbud for voksne
udviklingshæmmede personer.
Vi holder åbent på hverdage mandag – torsdag kl. 8-15.30 og fredag
kl. 8-13.30.

VIL DU VÆRE FRIVILLIG
HOS OS?

I Bofællesskaberne Grundtvigsvej 78 + 86 bor 22 voksne
udviklingshæmmede personer. I nr. 78 bor de ældre beboere og i nr.
86 bor yngre og helt unge beboere.

Lundgården

Bostøtteteamet leverer støtte til voksne udviklingshæmmede
personer og personer med erhvervet hjerneskade, som bor i egen
bolig. Bostøtteteamet har base i Bostøttecentret på Rolighedsvej og
holder åbent alle hverdage kl. 8-17.

Regnbuen

Alle personer som søger en frivillig ven er udviklingshæmmede og har
som alle andre deres egen personlighed og interesser.

Bofællesskaberne

Hvor ofte du har lyst til at være frivillig hos os er helt op til dig!
Kontakt: Daglig Leder Heidi Nielsen tlf. 51 55 69 33 mail: heini@ikastbrande.dk

Bostøtten

Værkstedet Lundgården Thrigesvej 1

 Hjælp til at bage kager til arrangementer.
 Ledsagere til sommertur til Mariehaven, juletur til Tivoli
friheden og Sansefestival, så flere personer kan komme med.
 Musik til fællessang.

www.lundgården.ikast-brande.dk
Kontakt: Teamleder Marianne Larsen tlf. 99 60 52 40

Bostøttecentret Rolighedsvej 5

 Vi søger frivillige til at støtte op om aktiviteter og
socialt samvær i bostøttecentret’s Café onsdag og
torsdag eftermiddag.

www.bostoettecenter.ikast-brande.dk
Kontakt: Leder Heidi Nielsen tlf. 51 55 69 33

Bofællesskaberne Grundtvigsvej 86 + 78

 To unge mænd ønsker fodboldvenner at følges med til FCM
kampe.
 Filmaftener med hygge. ( hverdagsaftener/weekend eftermiddag)
 Spilleaftener: kortspil, ludo, puslespil (weekend eftermiddag)
 Håndarbejde/kreative eftermiddage.
 Højtlæsning.

Dagcenter Regnbuen Møllegade 23

 Mangler ekstra hænder til at skubbe kørestole ved
arrangementer, så flere kan deltage.
 Højtlæsning fra ugeblade og bøger.
 Musik til arrangementer.
 Hjælp til praktiske opgaver ved arrangementer:
dække bord, varme mad, lave kaffe, bage kage ...

www.grundtvigsvej.ikast-brande.dk

www.regnbuen.ikast-brande.dk

Kontakt: Teamleder Lene Særkjær tlf. 99 60 53 53

Kontakt: Teamleder Bente Larsen tlf. 99 60 52 30

Ungdomsklubben

Hver anden onsdag i ulige uger kl. 18 – 20.30 afholder vi Ungdomsklub
for unge udviklingshæmmede på Møllegade 23 Ikast.
Vi laver sjove, hyggelige og spændende aktiviteter som de unge er
med til at bestemme.
Kan du byde ind med ”unge aktiviteter” er du meget velkommen som
frivillig i vores Ungdomsklub.
Vi kunne bruge:






Musik
Sang
Kreative aktiviteter
Spil på Wii eller pc
eller…..

Kontakt : Anja på tlf: 99 60 52 37 på alle hverdage eller kik forbi
klubben en onsdag aften.

