Aktivitetscentret Birkegården
16. maj 2019. 

Nyhedsbrev 2019/2
Bestyrelsen
Bestyrelsen ser frem til et aktivt og begivenhedsrigt
år for Birkegården, og følger med stor interesse de
nye tiltag der er sat i gang

Ud fra Birkegården:
Bruger:
Ingen
Personale: ingen

Ledelsen
Det er med stor forventning at Birkegården har taget
hul på 2019.

Pårørendeforum:
Efter et godt og informativt møde hvor vi også fik
forelagt det nye ugeskema. Ugeskemaet synes vi ser
godt ud, og det er spændende at der er sat fokus på
kerneopgaven.

Med henblik på at få skabt større samvær og
nærvær, har vi sammenlagt grupperne således at
der fremover vil tre grupper men placeret i
hovedhuset. En gruppe i cafeen, en gruppe i krea 1
og en gruppe krea 2.
Havehuset har vi planer om at anvende som
sanserum. Dette er lige nu på tegnebrættet.
De nye grupper har nu fungeret i knap en måned.
Selv om der er nogle justeringer der skal effektueres,
er rokaden faktisk gået over al forventning. Vi ser
blandt andet nye relationer blive skabt.
Vores pædagogiske dag den 1. marts var en succes,
hvor vi fik rammesat vores kerneopgave som er
følgende:
”Socialt samvær med plads til den enkelte.
Aktivitet som ramme for meningsfyldt samvær
for den enkelte”
Ondsdag den 2. januar indledte vi året med den
traditionele nytårskur, som alle deltog i med stor iver.
Fredag den 25. januar afholdt vi en diskofest hvor
emnet var:
”Vi skal have selskab og være selskabelig klædt”
Mandag den 4. marts slog vi traditionen tro katten af
tønden, hvor vi også fik kårdet en kattekonge
Onsdag den 17 april. gik vi på påskeferie efter en vel
overstået påskefrokost. Inden vi gik hjem fandt vi
påskeæg i haven
Ind på Birkegården
Bruger:
Ingen
Personale: ny pædagog i krea 1
Pr. 1. juni får vi en ½ års
pædagogstuderende

Pårørendeforummet følger med interesse den nye
gruppesammensætning.

Værd at vide:
Fredag den 24. maj:
Afholder vi årets idreætsdag, hvor vi har et hurtigt
gående og langsomt gående hold i nærområet.
Når vi er kommet i mål på Birkegården afsluttes
dagen med forskellige idrætsdecipliner.
Fredag den 14. juni hafholder vi årets:
Have & Grillfest med intimkoncert med Keld og Hilda
Vi ser frem til at der er mange der vil være med til at
festliggøre dagen sammen med os.
Vi håber på en solrig sommer hvor vi kan kan få
glæde af vores dejlige have.
Vi synes selv, at vi har Danmarks bedste og mest
unikke aktivitets- og samværstilbud, som kan
dokumentere kvalitet og resultater. Vi har pt. ledige
pladser, som vi gerne vil have fyldt op.

Så:
Hvis du har kendskab til venner / bekendte, som
også kan have glæde af vores tilbud, så henvis
endelig til:
Forstander Lise Jørgensen på 3962 4117 eller
mobilnummer: 2484 7059.
Såfremt du/I ikke ønsker at modtage vores
nyhedsbrev, så send en mail til: ljor@gentofte.dk, så
vil du/I blive slettet af listen.
Læg mærke til vedlagte reviderede
Ugeskema.

Venlig hilsen
Lise Jørgensen & Lene Hougaard
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