Center Vest
Grønbjerghjemmet
Algade 63
6971 Spjald

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

Direkte telefon

96 59 33 33
E-post

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

centervest@rksk.dk
Hjemmeside

centervest.rksk.dk
Dato

30. august 2018

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

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

Blå:
Anni, Karin, Mona, Lotte, Inge-Lise
Nattevagter: Jens Viggo, Jane, Birgit, Mette
Køkken:

Betty

Seniorjob: Elin (køkken), Henning (pedel)
Rengøring: Sonja
Pedel:
Bent
Daglig leder: Lene
Centerleder: Allison
Derudover har vi et antal dejlige vikarer tilknyttet.
Personale nyt: Fast personale: Ingelises ansættelse er forlænget frem til d. 1/4-19.
Mette har også fået forlænget hendes ansættelse. Velkommen til jer, vi er meget glade for at have
jer med på holdet. Mette som er nattevagt og Charlotte i Rød Julie i grøn har haft 10 års jubilæum,
tillykke!
Vikarer: Kathrine er stoppet som vikar, da hun er flyttet til Ålborg for at studere, ligesom Julie B.,
som også er stoppet. Majaliv skal ud at rejse nogle måneder, derefter kommer hun igen. Camilla er
færdig som sygeplejerske, og har fået fast arbejde andet sted. Gerda har valgt at gå på pension, men
vil stadig være vikar nu og da. 1000 tak for jeres indsats, og god vind fremover!
Elever / studerende: Liselotte er pædagogstuderende i Blå. Cristina er social- og
sundhedsassistent elev i Grøn.
Beboere: Karen er flyttet fra aflastningen og i Rød i lejlighed 4. Egon er i aflastning i Grøn.
Dødsfald: Villy sov stille ind d. 8/7.
Siden sidst:
Social tilsynet har været på besøg. Tilbagemeldingen var meget positiv. Grønbjerghjemmet har en
faglig og dygtig personalegruppe, som er gode til at få dokumenteret, vores metodeplaner er

fyldestgørende og ikke mindst vores neuropædagogiske skema som vi bruger, bliver omtalt meget
positivt.
Biograf i kælderen: Vores studerende Liselotte har afholdt biograf for vores beboere. Der blev
sendt invitationer ud, og vist Olsen banden film. Det forgik nede i kælderen i mødelokalet, filmen
blev vist på storskærm, der blev serveret popcorn, frugt og sodavand. En rigtig god aktivitet, som
alle nød.
Sommer: Vi har nydt en varm og solrig sommer på Grønbjerghjemmet. Der er blevet lavet
forskellige aktiviteter med beboerne, og terrassen er blevet brugt flittigt.
Bagedag: Inden Haunstrup turen blev der holdt store bagedag, og det har var stor succes. 10
beboere deltog. Der blev bagt baconhorn, pizzasnegle og muffins med banan, chokolade, og
brombær.
Tur til Jyllands Park Zoo Haunstrup d. 30/8: Beboere, personale og frivillige var afsted med
bus. Der var lovet regn, men solen skinnede hele dagen, og humøret var højt! Det var en rigtig god
dag, hvor vi fik set på dyr, snakket på kryds og tværs og nydt hygge og godt samvær. Vi havde
madpakker med, og kunne sidde udenfor og nyde dem. Det var en dejlig dag, og trætte beboere
om aftenen.
Kommende aktiviteter / Frivillige:
Ældrefestival d. 5/10 i ROFI Centret Ringkøbing. Musik: Stjernerne og Blue Hawaii.
Løvfaldsfest på Grønbjerghjemmet for beboere og pårørende d. 11/10 – invitation følger senere.
Husk at sætte X i kalenderen d. 29/11-2018. Hvor vi afholder julehyggedag her er alle velkommen
til: tombola, salg af juledekorationer, småkage og der vil bliver serveret gløgg og vafler.

Venlig hilsen
Grønbjerghjemmet
Center Vest
Ringkøbing-Skjern Kommune

