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Kære beboere, pårørende og personale         

 

Vi ser atter tilbage på et begivenhedsrigt år. Et 

år der har bragt os mangt og meget. 

Af de store begivenheder kan nævnes vores 

projekt i Venneforeningen: ”Holbergcentrets 

nye have”. Dette projekt med store visioner og 

mål for et væksthus i vores have blev drøftet 

højt og lavt. Vi fik politisk bevågenhed og præ-

senterede projektet for politikerne. Desværre er kommunekassen al-

deles tom i forhold til at hjælpe med startkapital for den videre pro-

jektering. 

Vi har dog ikke givet op og forsøger nu, med alle midler, at få start-

kapital, så vi derefter kan fondssøge. 

Er der mellem jer pårørende nogen, der har et særligt talent/erfaring 

omkring ovenstående, hører vi gerne fra jer. 

Vi har i år 2014 afholdt fire fester, der var meget flot besøgt af bebo-

ere og pårørende. I maj ved ”MAJFESTEN” og igen i september til 

HØSTFESTEN i Caféen på Holbergcentret og til ”FORÅRSFE-

STEN” og ”EFTERÅRSFESTEN” i Rosenhuset. 

Vi har for hele huset afholdt sommerfest, hvor vi nød lidt aktivitet, 

det gode vejr og dejlig grillmad. 

Vi har i 2014 haft mange udfordringer i forhold mange og komplekse 

opgaver for vores beboere. Vi har alle villet de gode intentioner og 

håber, at vi langt hen af vejen også har imødekom-met de behov, der 

er i ”huset”. Vi har indimellem haft knappe ressourcer, og personalet 

har løbet rigtig stærkt.  
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Der har været og er stadigvæk en del tomme lejligheder i det store 

hus, men der sker nu noget i forhold til indflytninger. I Rosenhuset 

har der kun været en enkelt ny indflytning. 

Omkring personalet er der flere nye tiltag. Vi arbejder med at undvæ-

re vores husassistent Gine i vaskeriet. Det er fremover personalets 

opgave i alle vagtlag at håndtere denne udfordring. Der vil ske fejl 

(forhåbentlig kun små). men det skal nok lykkes. 

Personalet i det store hus står netop nu overfor opgaven omkring ny 

teamdannelse. Det er besluttet, at vi fremover arbejder i faste teams 

(dag/aften). Personalet skal sammen på teamdannelse nogle halve 

kursusdage her i januar.  

Vi har haft møde med  økonomiansvarlige i kommunen. Der er vi 

blevet orienteret om, at der burde være økonomi til at udskif-

te/renovere spise/dagligstue møblerne i Rosenhuset. Dette projekt 

løber af stablen i foråret. 

Vi har i Bruger-Pårørenderådet besluttet en prioritering af de hensat-

te midler, så der er råd til langsomt at kunne udskifte de utætte vin-

duer i Syrenhuset. 

Der prioriteres også elektroniske udgangsdøre til haven, så køre-

stolsbeboere samt alle andre har mulighed for selv at komme ud i 

haven. 
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Husk, at I alle er inviteret til Nytårskuren den 18. januar kl.14.30. 

Venneforeningen er vært ved et lille glas og lidt sødt til ganen.  

Vi har inviteret repræsentanter fra det politiske liv og andre, der har 

været en del af frivilligheden. 

Tak til personalet for deres store arbejdsindsats i 2014. Vi håber på et 

forsat godt samarbejde i 2015. 

Og en tak til beboere og pårørende for deres engagement i vores hus, 

og vi håber på forsat stor opbakning i 2015 

 

Et godt og glædeligt nytår ønskes alle 

 

Gitte Bernhard 
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AKTIVITETER I JANUAR: 

Der tages forbehold for ændringer i programmet 

Torsdag den 1. januar AFLYST Klubben er aflyst  

Mandag den 5. januar kl. 10.30 ”Sjov og spas” i Caféen  

Tirsdag den 6. januar kl. 10.00 ”Klubben” et sted i huset 

Torsdag den 8. januar kl. 10.00 Klub 10 i Caféen 

Mandag den 12. januar kl. 10.30 ”Sjov og spas” i Caféen 

Tirsdag den 13. januar kl. 10.00 ”Klubben” et sted i huset  

 

Onsdag den 14. januar  kl. 14.30 Bingo i Caféen eller i Viol  

Torsdag den 15. januar kl. 10.00 Klub 10 i Caféen 

Søndag den 18. januar Kl. 14.30 Nytårskur i Caféen – se i bladet 

Mandag den 19. januar kl. 10.30 ”Sjov og spas” i Caféen 

Tirsdag den 20. januar kl. 10.00 ”Klubben” et sted i huset 

Torsdag den 22. januar  kl. 10.00 Klub 10 i Caféen eller i Viol 

Mandag den 26. januar  kl. 10.30 ”Sjov og -spas” i Caféen 

Onsdag den 28. januar kl. 10.00 Læsevennerne kommer for    
                          første gang i år 

 

Onsdag den 28. januar  kl. 14.30 Bingo i Caféen 

Torsdag den 29. januar  kl. 10.00 Klub 10 i Caféen  
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