Center Vest
Grønbjerghjemmet
Algade 63
6971 Spjald

Nyhedsbrev – Januar 2018.
Beboere:
Rød:
Grøn:
Blå:

Direkte telefon

Brian, Villy, Ejnar
Peter, Claus, Leo, Preben, Henny, Karen Inga
Erik, Rita, Anders, Mona, Jimmy

96 59 33 33
E-post

centervest@rksk.dk
Hjemmeside

centervest.rksk.dk
Dato

25. januar 2018

Personale:
Rød:
Birthe, Else, Helle, Gerda, Charlotte, Gitte, Henriette (Margit er på barsel)
Grøn:

Pia, Julie, Inger, Iben, Ditte, Lis, Karen, Lene, Maja, Majbritt, Jonna
(Janni er barselssygemeldt)

Blå:
Anni, Karin, Mona, Conny, Lotte
Nattevagter: Jens Viggo, Jane, Birgit (Mette er på barsel)
Køkken:
Betty
Rengøring: Sonja
Pedel:
Bent
Daglig leder: Lene
Derudover har vi et antal dejlige vikarer tilknyttet.
Personale nyt: Rikke og Nanna er stoppet som tilkaldevikarer. Alice, som var i seniorjob i
køkkenet, er færdig med sit år her, og er gået på pension. Vi glæder os til at møde vores nye
centerleder til næste personalemøde.
Elever: Trine startede efter jul som social- og sundhedsassistent elev i Grøn og Blå.
Beboere: Peter C. er i aflastning, han har været her siden d.8/12-17 og skal være her fortsat.
Der flytter en ny beboer ind i Rød i uge 8.
Dødsfald: Jette sov stille ind om natten d. 21/1. Begravelsen finder sted d. 27/1.
Fødselsdage: Erik, Henny, Peter, Brian og Jimmy har haft fødselsdag. Tillykke!
Siden sidst:
Jul: Vi havde en hyggelig, dejlig og rolig juleaften med en masse godter, gaver og samtaler på kryds
og tværs. Vi samles alle afdelinger i Grøn om formiddagen til julesange og dans om juletræet. Vi
havde pyntet bordet fint op, og fik en dejlig julemiddag til frokost. Om eftermiddagen pakkede vi
julegaver op, mens vi fik kaffe, det var hyggeligt at have god tid til det. Om aftenen fik vi luksus
smørrebrød. Det var en dejlig jul.
Nytår: Vi havde en rigtig god og hyggelig nytårsaften. Der blev skudt krudt af kl. 17 og flere af
beboerne var ude at se fyrværkeriet. Så blev der serveret champagne og kransekage i Grøn. De
fleste så dronningens nytårstale, og vi spiste smørrebrød samlet. Der var god stemning aftenen
lang.

Touchskærm i Grøn: Så er processen i gang ift. beboernes nye touchskærm En skærm som stort
set fungerer som en stor iPad, hvor beboerne kan spille spil, hører musik, se billeder mm. Flere af
beboere fulgte nøje med, da den blev sat op! Skærmen er at finde i Grøn, da det er en fælles skærm,
som alle beboere i huset skal have glæde af. På dette sted er der flere beboere, der i forvejen søger
hen, da det er her de finder tavlen med personalebilleder osv. Højden på skærmen er besluttet ud
fra, at det er en skærm til beboerne - derfor har flere kørestolsbrugere været henne og teste, om
de kunne nå toppen af skærmen, når de nu skal til at touche, spille, tegne, swipe osv. Så er tanken
at personale/pårørende/andre kan tage en stol med derhen og sidde sammen med beboeren, så
det bliver en aktivitet med "et fælles tredje". Vi ses i Cyberspace...
Let-Køb Grønbjerg: Vi handler nu ind hos Let-Køb i Grønbjerg, og ikke længere i Spar Ørnhøj.
Beboerne kan bestille varer hjem, og Let-Køb leverer dem hertil.
Kommende aktiviteter / Frivillige:
Nytårskur for de frivillige d. 1/2.
General forsamling for de frivillige d. 7/2.
Fastelavnsfest d. 21/2.
Kulturfest d. 14/3.
Øko-dag d. 15/4
Forårsfest for pårørende d. 3/5
Den Rullende Tøjbutik tøjsalg for alle d. 23/5
Venlig hilsen
Grønbjerghjemmet
Center Vest
Ringkøbing-Skjern Kommune

