Vi takker følgende sponsorer
for gaver til gevinster m.m. i 2017 –2018
K.K. Jensen Antik og genbrug

Ramsing, Spjald

Engestoft, Grønbjerg

Flügger, Spjald

Tryllespir, Grønbjerg

TNT Auto, Spjald

Grønbjerg IT

Spjald Tømrer og Snedker A/S

Grønbjerg Auto

Vangs gave og interiører, Spjald

Vildbjerg Auto, Grønbjerg

Spjald fodklinik

Tina Kirk, Grønbjerg

Spjald fysioterapi

Biosteel A/S, Grønbjerg

Super Brugsen, Spjald

Ingas have, Grønbjerg

Kroghs blomster, Spjald

Idé Huse, Grønbjerg

Spjald Bo

Højmose Planteskole, Grønbjerg

Spjald El, Henning Sørensen

Grønbjerg Tømrer og snedker ApS

Spjald Entreprenører

Anneberg, Grønbjerg

Spjald pizzeria

PJ Montage, Grønbjerg

Vestergaards Hotel, Videbæk

Let Køb, Grønbjerg

Design og handelshuset, Videbæk

Claus Bak, Grønbjerg

Videbæk cykelcenter

Torben Sønderby, Grønbjerg

Bugge Blomster, Videbæk

Else Nyborg og Per Anneberg, Grønbjerg

Videbæk Apotek

Strikkecaféen, Grønbjerg

Vestjyllands Forsikring, Videbæk

Abildå Smede A/S

Vestjysk Bank

Klip Inn, Ørnhøj

Ringkøbing Landbobank

Spjald madbutik

Nordea

Sparekassen Thy

Og mange flere private sponsorer

GRØNBJERGHJEMMETS
VENNER

Hvad er Grønbjerghjemmet?
Grønbjerghjemmet er et botilbud for voksne fysisk og psykisk
udviklingshæmmede og senhjerneskadede. Vi tager udgangspunkt
i det menneskesyn, at alle gør deres bedste. Vi vægter et positivt
samarbejde og er fælles om opgaven. Vores fornemmeste opgave
er, at skabe et hjemligt miljø i trygge rammer, med udgangspunkt
i den enkelte beboers opfattelse af livskvalitet.
Der er 16 lejligheder og 1 aflastningsbolig. Huset er i tre etager og
er naturligt inddelt i tre grupper, hvor hver etage har fælles spiseog opholdsstue. Der er indrettet et produktionskøkken i kælderen,
hvor al maden fremstilles. Desuden har vi et dejligt haveanlæg
rundt om Grønbjerghjemmet, som giver mulighed for mange
udendørsaktiviteter.
Grønbjerghjemmets personale består af pædagoger, sundhedsfagligt personale, ergoterapeuter, køkken - og husassistent, pedel og
en daglig leder, som har fast base i huset. Der er desuden seniorjobbere, elever og studerende tilknyttet.
Grønbjerghjemmet ligger midt i Grønbjerg by, hvor der hersker en
stor korpsånd for at bevare området som et attraktivt og
aktivt sted. Denne entusiasme oplever vi i særdeleshed også i
samarbejdet med ”Grønbjerghjemmets venner”. De arrangerer
aktiviteter i og uden for huset, alt efter beboernes værdier,
ønsker og behov. Det kan være bankospil, sang og musik, gåture,
ferieture, fælles fester, kreative og sæsonbestemte aktiviteter mv.
Det er et stort aktiv for Grønbjerghjemmet at få denne
opbakning og støtte, samt være en del af dette miljø, der skaber
så meget glæde og værdi for vores beboere.

Foreningen Grønbjerghjemmets venner
Vennekredsens formål er at planlægge og udføre spændende
udflugter, sjove arrangementer og hyggelige stunder sammen
med beboere og personale på Grønbjerghjemmet. Vi søger forskellige fonde og sponsorater for at finansiere arrangementerne,
og du kan hjælpe os ved at blive medlem af Grønbjerghjemmets
Venner. Alt du behøver er at indbetale 60 kr. (eller 100 kr. for to
personer) på konto nr. 7670 4464256 i Ringkøbing Landbobank
eller på mobilepay nr. 76190. Husk at angive navn og adresse når
du indbetaler. Du kan også aflevere pengene på kontoret på
Grønbjerghjemmet - husk navn og adresse.

Vennekredsens bestyrelse består af:
Formand: Bente Færge kan kontaktes på tlf. 21 43 15 02 eller på
mail, bentefaerge@hotmail.com
Næstformand: Annette Pedersen
Projektleder: Anette Hansen
Kasser: Karin Demant
Sekretær: Kirstine Kjær
Revisor: Lene Bach, daglig leder på Grønbjerghjemmet
Personalerepræsentanter: Karin Rindom, karin.rindom@rksk.dk
og Julie Victoria Skovgaard, julie.skovgaard@rksk.dk

