Center Vest
Grønbjerghjemmet
Algade 63
6971 Spjald

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

Direkte telefon

96 59 33 33
E-post

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

centervest@rksk.dk
Hjemmeside

centervest.rksk.dk
Dato

23. juni 2018

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

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

Blå:
Anni, Karin, Mona, Lotte
Nattevagter: Jens Viggo, Jane, Birgit (Mette er på barsel)
Køkken:

Betty

Seniorjob: Elin
Rengøring: Sonja
Pedel:
Bent
Daglig leder: Lene
Centerleder: Allison
Derudover har vi et antal dejlige vikarer tilknyttet.
Personale nyt:
Fast personale: Vi har ansat Stina Hansen. Hun er pædagog, og tilknyttet rød gruppe. Stina
startede d. 23/4, og har fået en god start. Velkommen!
Conny i Blå har søgt nye udfordringer, og er stoppet. Mange tak for godt samarbejde i årene der gik.
God vind fremover!
Vikarer: Jeppe er ansat som ny fast vikar indtil februar.
Mette Jørgensen er ansat som vikar-sommerafløser.
Mette Rasmussen, som læser til pædagog, er ligeledes ansat som vikar-sommerafløser.
Ingelise er også ansat som vikar-sommerafløser, hun er nyuddannet ergoterapeut.
Elever / studerende: Lise-Lotte er ny ½ års pædagogstuderende i Blå. Christina er social- og
sundhedsassistent elev i Grøn.
Beboere: Peter C. er flyttet permanent ind i egen lejlighed i Blå. Det er vi glade for. Allan er faldet
godt til i Rød. Karen er i aflastning i Grøn.
Siden sidst:
Den rullende Tøjbutik: Vi har haft besøg af den rullende tøjbutik, og det gik rigtig godt. Beboerne
var på skift i kælderen og kigge på tøj, og flere fik også købt lidt nyt.

Aktiviteter med de frivillige: Der er sat kartofler, som er i havestuen, og der er blevet sået
solsikker, som står nede ved havedøren i Rød. Så kan beboerne følge med i når de spirer, og vi kan
hjælpe hinanden med at vande. Det var en god formiddag og alle hyggede sig. Vi sluttede af med at
spise grillpølser i fællesrummet i kælderen.
Der har også været banko, og dagplejebørnene har været på besøg.
Besøg: Vi har været på besøg hos Ulla, én af frivillige/vennerne. Vi fik kaffe på terrassen, og nød
det gode selskab.
Fisketur: Vi var på fisketur tirsdag den 22 maj i Nr. Felding. Som altid var det en stor succes! Der
blev fanget 5 fisk, og der var konkurrence om hvem der fangede den første og største fisk. Der var
god stemning, og det var intet problem at holde både en sodavand i den ene hånd og fiskestangen
i den anden. Der blev vist og fortalt om hinandens fiskegrej, og grinet når udstyret drillede. Der er
kommet en gasgrill derude, så vi grillede pølser og brød, som alle kunne lide. Vi er allerede i gang
med at planlægge næste udflugt!
Sansefestial: Beboerne kunne selv vælge efter ønske og behov mellem dages aktiviteter. For
nogle var det en togtur, andre var til boldkast, dans i teltet med livemusik, og der var en masse
boder og aktiviteter for alle sanser. Vejret var med os, og det gjorde bare dagen ekstra god, så alle
kom rundt og prøvede en masse. Vi var afsted så der var 1 medarbejder pr. beboer, så der var tid
og plads til den enkelte, og vi mødtes alle til frokost og spiste sammen.
Lagkagefest: De beboere som ikke deltog i sansefestivalen, var inviteret til hyggelig lagkagefest i
kælderen.
Sommerhus: Vi har holdt sommerferie med de frivillige d. 15/6 – 22/6. Sommerhuset var i
Thorsminde og hed "Havnens Perle". Det var en stor succes! Nogle af beboerne havde en enkelt
overnatning, nogle var på besøg om dagen, og andre overnattede hele ugen. Vi så på den enkeltes
behov og ønsker. Der var masser af frisk havluft, gode lange gåture, masser af god mad, spil,
kreative aktiviteter, samtaler og hyggeligt samvær. Lørdag formiddag tog vi alle til Fiskenes dag i
Thorsminde. Det store tiltrækningsplaster var at se Tørfisk spille. Der blev danset, købt
souvenirs m.m.
Frivillige: De frivillige holder velfortjent sommerferie i juli.
Kommende aktiviteter:
30/8: Turdag til Jyllands Park Zoo.
26/9: Løvfaldsfest.

Rigtig god sommer til alle!
Venlig hilsen
Grønbjerghjemmet
Center Vest
Ringkøbing-Skjern Kommune

