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Nyhedsbrev – December 2018

Dato
21. december 2018

Beboere:
Rød: Brian, Ejnar, Allan, Karen
Grøn: Peter, Claus, Leo, Preben, Henny, Karen Inga, 1 aflastningsbeboer
Blå: Erik, Rita, Anders, Mona, Jimmy, Peter
Personale:
Rød: Birthe, Else, Helle, Charlotte, Gitte, Stina, Henriette
Grøn: Pia, Julie, Inger, Lis, Karen, Lene, Majbritt, Mette, Jonna, Margit
(Janni og Iben er på barsel)
Blå: Anni, Mona, Lotte, Karin, Ditte, Lykke, IngeLise
Nattevagter: Jens Viggo, Mette, Birgit
Køkken: Betty
Seniorjob: Elin, Henning
Rengøring: Sonja
Pedel: Bent
Daglig leder: Lene
Centerleder: Allison
Derudover har vi antal dejlige vikarer tilknyttet.

Personalenyt: Ditte er stoppet i Grøn grundet nye udfordringer. Vi vil savne
hende, men ønsker hende held og lykke i sit nye job.
Der er ansat nye nattevagter, Birgit, som har været i huset i flere år, bl.a som
nattevagt. Derudover et nyt ansigt, Dorthe S Hansen, som starter 15.1.19.
Velkommen til begge.
Siden sidst: Vi er jo godt i gang med en dejlig julemåned med alt, hvad det
indebærer. Der er noget for alle sanser, der pyntes, bages, der synges og hygges
overalt.
Vi har været til en fantastisk julefrokost, som de frivillige havde arrangeret. Vi
blev alle forkælet med lækker julemad, og der kom 3 julemænd med gaver til
beboerne. Det gjorde stor lykke. Tak for en dejlig dag.
Lions Club havde traditionen tro arrangeret en dejlig eftermiddag for beboerne,
hvor Viberne kom og spillede harmonikamusik. Det gjorde stor lykke for
beboerne, som desuden fik en smuk rød blomst fra Lions Club.
De frivillige havde til den sidste onsdag inden jul, arrangeret julebanko. Det
havde beboerne set frem til, alle var vist heldige og vandt en gevinst og en extra
julegave.
Nu venter vi bare på juleaften, gaverne er købt, træet er kommet i hus, har fået
lys på og venter bare på at få det sidste pynt på. Så er vi alle klar til at holde
juleaften.
Kommende aktiviteter:
Hver mandag er der ”venne-mandag” med de frivillige, og hver onsdag laver de
en aktivitet i kælderen.
Til slut vil vi ønske jer alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

