Center Vest
Grønbjerghjemmet
Algade 63
6971 Spjald

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

Direkte telefon

96 59 33 33
E-post

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

centervest@rksk.dk
Hjemmeside

centervest.rksk.dk
Dato

22. februar 2018

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

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

Blå:
Anni, Karin, Mona, Conny, Lotte
Nattevagter: Jens Viggo, Jane, Birgit (Mette er på barsel)
Køkken:
Betty
Rengøring: Sonja
Pedel:
Bent
Daglig leder: Lene
Centerleder: Allison
Derudover har vi et antal dejlige vikarer tilknyttet.
Personale nyt:
Vi har ansat en ny vikar, Astrid. Hun har været ansat på Aulum plejehjem frem til nu.
Astrid har lige været ude og rejse 3 måneder, og vil fremover være tilknyttet Grønbjerghjemmet.
Der starter en ny seniorjobber herude d. 19/3, som hedder Elin. Hun skal primært hjælpe Betty i
køkkenet. Elin skal være her frem til udgangen af januar 2020.
Vi får en virksomhedspraktikant, som hedder Camilla. Hun starter i uge 9, og skal være her i 8
uger. Hun er Ergoterapeut, og skal være tilknyttet Grøn gruppe.
Elever / studerende: Trine er stadig elev i Grøn og Blå som social- og sundhedsassistent.
Beboere: Peter C. er fortsat i aflastning i Blå.
Stort velkommen til Allan, ny beboer i Rød. Allan har Downs Syndrom, og har tidligere boet i
bofællesskabet Herningvej i Ringkøbing. Allan kan godt lide at være ude og handle, og han kan
godt lide DVD film. Han har fået en god start i Rød, og vi glæder os til at lære ham bedre at kende!
Siden sidst: Vi holdte Nytårskur for de frivillige d. 1/2. Vi takker for en festlig og god dag.
Bordene var pænt pyntet op, og vi fik lækker mad. Vi nød samværet på kryds og tværs.
Underholdning i form af sang/sketch blev det også til, samt en tale fra daglig leder Lene, og en tale
fra Allison, vores nye centerleder. Endnu engang tak til Vennerne/De frivillige for jeres store
indsats, gåpåmod og gode humor. Vi på Grønbjerghjemmet er så heldige at have jer!

Fastelavnsfesten d. 21/2 var en hyggelig formiddag. Beboerne var klædt ud efter alle kunstens
regler: Pippi Langstrømpe var til stede, en cowboy, en disko-fyr, en fin blå dame, en banan, en
sømand mm. Der kom besøg ude fra byen, seks af de ældre børnehavebørn, som også var fint
klædt ud, samt de frivillige. Der blev slået katten af tønden, sunget fastelavnssange, og spist
fastelavnsboller. Det var en dejlig formiddag.
Fødselsdage: Rita og Ejnar har haft fødselsdag. Stort tillykke!
Det er altid noget specielt at have fødselsdag. Her på Grønbjerghjemmet kan vi godt lide at gøre
noget ekstra ud af dagen; beboeren bliver fejret på bedste vis, og har ofte glædet sig til denne dag i
lang tid. Vi har nogle faste traditioner. Bl.a. bliver flaget hejst udenfor. Vi får rundstykker til
morgenmad. Vi samles alle sammen om formiddagen og synger flere sange for fødselaren og
ønsker tillykke, og der bliver pakket gaver op, og læst fødselsdagskort højt. Vi tager billeder af
festlighederne. Der er kage til eftermiddagskaffen, og fødselaren bestemmer aftensmaden. Vi
forsøger at gøre dagen til noget specielt for den enkelte, og ser på dennes ønsker for dagen.
Kommende aktiviteter / Frivillige:
Kulturfestival d. 21/3
Øko-dag d. 15/4
Forårsfest for pårørende d. 3/5
Den Rullende Tøjbutik tøjsalg for alle d. 23/5
Sommerhus d. 15/6 – 22/6
Venlig hilsen
Grønbjerghjemmet
Center Vest
Ringkøbing-Skjern Kommune

