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Nyhedsbrev 2017/4
Bestyrelsen
Bestyrelsen ønsker alle en rigtig glædelig jul og et
godt nytår
Det er med glæde at Bestyrelsen kan meddele at
Søren Schock Petersen er blevet udpeget fra
Gentofte kommune til Birkegårdens bestyrelse i
perioden 1.1.2018 - 31.12.2021
Ledelsen
Her i efteråret måtte vi desværre sige farvel til Tove
Yvonne Knudsen, hun døde i efteråret efter kort tids
sygdom.
I uge 39 var vi traditionen tro på en 4 dages tur i
Jylland, hvor vi besøgte vores venskabstilbud i
Malling. Her blev vi fint beværtet, og oplevede lidt af
den jyske kultur
I uge 43 havde vi igen et hold i Spanien, de besøgte
vores venskabstilbud i Barcelona. Som sædvanlig
var det en fantastisk dejlig og berigende oplevelse at
være sammen med brugerne; men også at møde
vennerne i Barcelona.
I år var vi så heldige, at Villabyerne bragte en stor
artikel om rejsen til Barcelona.
Mandag den 23. oktober gennemførte vi årets sidste
pårørendeaften, hvor Søren Tranberg gav et kursus
i genoplivning med hjertestarter.
Torsdag den 16. november var der discofest på
Birkegården. Emnet denne gang var Halloween. Der
var fest, spøgelser, edderkoppespind og mange
dejlige godter på Birkegården.
Fredag den 24 november hentede vi det flotteste
juletræ.
Mandag den 4. december holdt vi årets julefest med
gløgg, æbleskiver, Luciaoptog, julesange, banko og
både julemanden og borgmesteren kom forbi.
Onsdag den 13. december holdt vi årets julefrokost.
Vi indledte dagen med at gå om juletræet og synge
julesange. Frokosten bestod af sild, højt belagt
smørrebrød og risalamande, og portvin.

Nyrevideret ugeskema, Aktivitetskalender for 2018
og info om lukkedag i 2018 vedlægges
Nyhedsbrevet.
Birkegården er nu på Facebook med en
virksomhedsside. Gå ind og følg med i hvad der
rører sig på: Aktivitetscentret Birkegården
Ind på Birkegården
Bruger:
Ingen
Personale:
Ingen
Ud fra Birkegården:
Bruger:
Tove Yvonne Knudsen
Personale:
Ingen
Pårørendeforum:
Pårørendeforummet ønsker alle en rigtig glædelig jul
og et godt nytår.
Værd at vide:
Tirsdag den 2. januar indleder vi året med en
nytårskur, hvor vi får champagne og kransekage.
Fredag den 26. januar har vi discofest, emnet er
endnu ikke fastlagt.
Mandag den 12. februar har vi fastelavnsfest.
Onsdag den 28. marts går vi på påskeferie efter en
forhåbentlig god påskefrokost.
Vi har fået opdateret vores hjemmeside gå ind og
nyd de nye billeder
Sæt kryds i kalenderen mandag den 9. april
Her afholdes årets første pårørendeaften.
Da vi har ledige pladser, og vi selv synes, at vi har
Danmarks bedste aktivitets- og samværstilbud, der
kan dokumentere kvalitet og resultater, vil vi gerne
have de sidste pladser fyldt op.
Så: hvis du har kendskab til venner/bekendte, der
også kan have glæde af vores tilbud, så henvis
endelig til:
Forstander Lise Jørgensen på 3962 4117 eller
mobilnummer: 2484 7059.
Alle ønskes en rigtig glædelig jul og et godt nytår
Venlig hilsen
Lise Jørgensen & Lene Hougaard
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