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Nyhedsbrev 2019/3
Bestyrelsen
Bestyrelsen ser frem til et aktivt og begivenhedsrigt
efterår, og følger med stor interesse livet på
Birkegården
Ledelsen
Det er med stolthed, glæde og store forventninger, at
Birkegården har taget hul på efteråret 2019.
I sommer har vi haft besøg af både Det sociale tilsyn
og af arbejdstilsynet.
Begge tilsyn har givet os hver en fantastisk flot
tilsynsrapport.
Også værd at nævne: Vores gennemsnitlige
korttidssygefravær er stadig under 2 %.
Gå ind og se begge rapporter, der ligger på vores
hjemmeside:
www.aktivitetscentretbirkegaarden.dk
Derudover har vi en elitesmily fra fødevarekontrollen.
De nye grupper vi etablerede i foråret, har nu
fungeret i knap 4 måneder. Selv om der stadig er
nogle justeringer, der skal effektueres, er rokaden
fortsat en stor succes.
I det daglige arbejde sætter vi skarpt på vores
kerneopgave:
”Socialt samvær med plads til den enkelte.
Aktivitet som ramme for meningsfyldt samvær
for den enkelte”.
Fredag den 24. maj blev årets idrætsdag afholdt. Det
var en skøn dag, hvor også solen var med os.Vi
havde et hurtigt gående- og et langsomt gående hold
ude i nærområdet.
Da vi kom i mål på Birkegården, afsluttede vi dagen
med forskellige idrætsdicipliner i haven. Slutteligt en
meget populær disciplin: en velfortjent is.
Fredag den 14. juni afholdt vi årets ”Have & Grillfest
incl. intimkoncert af Keld og Hilda”
Det var en festlig dag, hvor vi havde sørget for: Godt
vejr, helstegt pattegris med lækkert tilbehør, softice
og ”Keld og Hilda – live”. En super festlig dag med
en rigtig fin stemning, hvor næsten alle var på
dansegulvet.

Ind på Birkegården
Bruger:
Ingen
Personale: Ingen
Ud fra Birkegården:
Bruger:
Ingen
Personale: ingen
Pårørendeforum:
Opfordrer alle, der har mulighed for det til at deltage i
pårørendeaftenen den 28. oktober. Se længere nede
Værd at vide:
Fredag den 13. september er musikpædagog Helge
tilbage fra ferie, så vi håber, at alle igen er klar til
dans og musik hver fredag.
Fredag den 11. oktober er Birkegården lukket, da der
afholdes pædagogisk dag. Vi bruger dagen på at
blive undervist i den Neuropædagogiske tilgang.
Mandag den 28. oktober afholdes igen en
pårørendeaften. Vores Pårørendeforum har igen
valgt, at aftenen bruges på, at personalet fortæller
om dagligdagen på Birkegården, hvilket vi alle ser
frem til.
Vi håber naturligvis at se rigtig mange af jer til en
hyggelig aften.
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 meget 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 tlf. 3962 4117 eller
mobilnummer: 2484 7059.
Vil du vide mere om os, så gå ind på vores
hjemmeside: www.aktivitetscentretbirkegaarden.dk
Såfremt du/I ikke mere ønsker at modtage vores
nyhedsbrev, så send en mail til:

De gange sommeren har vist sig fra den pæneste
side, er aktiviteterne flyttet ud i vores dejlige have.
Vi har kølet os ned med fødderne i vandbad, lavet
lidt havearbejde og gået på æblerov.

ljor@gentofte.dk så slettes du/I straks af listen.

Fredag den 30.august fejrede vi Birkegårdens 64 års
fødselsdag. Den blev fejret med maner: flaget hejst
og lagkage til eftermiddagskaffen.

Lise Jørgensen & Lene Hougaard
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