
Lørdag, den 24. august 2019 kl. 1200 på Malling 

Plejehjem informeres om, hvorledes Malling Plejehjem 

bliver til Malling Aktivitets- og Plejehjem. 
kl. 1200 fortæller områdechef Morten Ilsøe fra Aarhus Kommune om projektet for Malling Aktivitets- og 
Plejecenter, som forventes klar til brug ultimo 2022.  Der skal både renoveres og bygges nyt, før det 
nuværende Malling Plejehjem vil fremstå som Malling Aktivitets- og Plejecenter! 
 
Chefkonsulent Anders Heilmann Jensen fra Niras følger op med illustrationer af de foreløbige 
skitseforslag. 
 

Frivilligkonsulent Camilla Steskow vil efterfølgende – sammen med Birgit Christensen fra Fælles Fritid – 
informere om hvilke aktiviteter, der i dag finder sted i lokalerne på Malling Plejehjem – og hvilke lokaler 
der er ledige til aktiviteter indtil opbygningen begynder primo 2022 – og efter ombygning og renovering 
til Malling Aktivitets- og Plejecenter.  
 
Alle er velkommen til at komme med forslag til fremtidige aktiviteter på Malling Aktivitets- og 
Plejecenter.  
  

Kl. 1230 spiller Malling Bigband musik i bigbandtraditionen, primært jazz - både ældre  
og mere moderne, men også bluesnumre og en enkelt dansk evergreen – og SuperBrugsen i Malling  
stiller et par kasser sodavand og nogle chips til fri afbenyttelse.  
 

Vi håber på en mange vil møde op for dels at høre om det fremtidige Malling Aktivitets og Plejecenter og 
for dels at høre Malling Bigband spille. 

Så mød op lørdag, den 24. august kl. 1200 og hør nyt om det fremtidige Malling Aktivitets- og 
Plejehjem – og gå hjem med glad musik i ørerne. 
Foruden fri bar er der selvfølgelig også fri dans. 
 

I tilfælde af dårligt vejr arrangerer vi os indendørs. Dels i dagligstuen, hvor Malling Big Band så vil stille 
op – dels i de tilstødende gange og lokaler.  
 
Alle myndighedskrav vil naturligvis blive overholdt. Vi vil anbefale alle at have et mundbind i lommen og i 
tilfælde af regnvejr en paraply i hånden.  
 
Vi glæder os til at se Jer lørdag, den 24. august kl. 1200. Alle kan få en grøn vest med logo. 

 
 
 
 
 
 


