
   Café Sommerfuglen 

Colstruphuset, Sdr. Allé 24, 7500 Holstebro 

 

Program maj 2021 - sept 2021: 

Corona-forholdsregler: Adgang med coronapas (kræves). Mundbind på, når man står op eller går i lokalet, må tage 

mundbindet af, mens man sidder ned ved bordene. Man skal tilmelde sig til tovholderen til hver café, så 

tovholderen ved hvor mange, der kommer, da der er en begrænsning for hvor mange vi må være i lokalet. Vi 

sidder kun 4-5 ved hvert bord, for at holde lidt afstand. (Vi har de samme retningslinjer, som gælder for caféer og 

restauranter). 

Maj: 

26. maj  kl. 14-16: Første cafédag efter corona-nedlukningen. Opstart, hygge, kaffebord og 

historier. Snak om de næste caféer og uddeling af program.  

Tovholder: Anders Bech (tlf: 60822215). 

Du kan den dag melde dig til turen til Flamingo Park - eller senest d. 3. juni tilmelde dig telefonisk 

til Inge-Merete Nielsen (tlf: 21682137) 

Juni: 

9. juni kl. 14- ca. 17: Tur til 

Flamingo Park. Vi mødes i 

Colstruphuset og kører i 

egne biler til Flamingo Park. 

Turen koster 80 kr (for entré, 

rundvisning, kaffe og kage + 

evt. transport). Tlmelding til 

denne tur til tovholder: Inge-

Merete Nielsen (tlf: 

21682137). 

August: 

18. aug. kl. 14-16: Første cafédag efter sommerferien. Som sædvanligt med det store 

kagebord. Her får I programmet for det kommende års caféer til og med august 2022.  Tilmelding 

til café og kagebord til: Tovholder Anders Bech (tlf. 

60822215).   

September: 

1. sept. kl. 13.30- til ca. 1645: (Bemærk start- 

tidspunktet) 

Bus-udflugt til Gyldendal. Mød op ved 

Colstruphuset i god tid. Vi kører helst lige efter kl. 

13.30. 

I Gyldendal vil vi nyde naturen og kaffe 

 

Flamingo Park, Skalstrupvej 10 B, 7570 Vemb 

VEND  

Gyldendal Havn: 

 



og kage. Lillian og Jan Jonsen, der har deres  

lystbåd liggende i Gyldendal Havn, møder os der, 

og vil hygge sammen med os. Pris for denne tur: 

100 kr.  

Tilmelding til tovholder: Birthe Grønne. 

(tlf:42181122) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrangementer i Café Sommerfuglen 

foregår normalt i eller fra 

Colstruphuset, Sdr. Alle 24, Holstebro. 

Og normalt i tidsrummet kl. 14.00 til 16.00. 

Andre tidspunkter kan forekomme—se programmet. 

 

Deltagerbetaling for kaffe og brød i caféen: 20 kroner. 

NB: Ændringer i programmet kan forekomme. 

  

Yderligere oplysninger: kontakt venligst tovholderen for det enkelte arrangement 

 

 

Alle mennesker med demens, 

hukommelsesproblemer og lignende og 

deres pårørende, venner og frivillige er 

velkomne  

i Café Sommerfuglen. 

 

Husk der er tilmelding til disse 4 caféer – og så 

længe vi har de gældende corona-restriktioner 

  

 

 

Fra vores udflugt til Gyldendal i 2018 
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Figur 2H 

 


