Orientering til beboere og pårørende
Sensommer-arrangementer i juli, august og september

Så nærmer sensommeren sig med flotte solnedgange, og mosekonen brygger mosebryg
ud over engene tidligt om morgenen. Lyngen står i fuldt flor og bærrene begynder så
småt at modnes. Personalet afvikler stadig væk ferie, men er snart tilbage for fuldt blus,
og det er blevet tid til en opdatering omkring husets kommende aktiviteter.

Sommerfest i hus 1 torsdag den 25. juli:
Aftenvagterne i hus 1 har planlagt en sommerfest
for beboere og
pårørende i hus 1 på tværs af bo-enhederne A, B og C. Det skal nok blive en festlig
aften, og særskilt invitation kommer ud i de pågældende beboeres postkasse. Vi håber
på godt fremmøde af såvel beboere og pårørende. 

Musikalsk eftermiddag tirsdag den 10. september:
De frivillige på plejecenter Violskrænten & Grønnegården afholder musikalsk
eftermiddag i Stjernecaféen kl. 14-14.45 med Jørgen Bitsch fra Bjerringbro.
Arrangementet er gratis for husets beboere og pensionister samt efterlønsmodtagere
må også gerne deltage. Der er plads til 70 deltagere, som foregår efter først til mølle
princippet. Opslag følger.

Kom og syng med de små onsdag den 25. september kl. 10-11:
Dagplejebørnene kommer på besøg sammen med dagplejemødrene for at synge de
gode kendte børnesange. Tilmelding er ikke nødvendig –
du møder bare op.

Klarissa mødetøj onsdag den 2. oktober kl. 10.00-12.00:
Har du brug for at få peppet efterårs- og vintergarderoben op? Så mød op i
Stjernecaféen og gør et godt køb.

Faste aktiviteter:
Ellers har vi de faste aktiviteter, som beboerne også er velkomne til at deltage i:





Bankospil tirsdag den 6. august kl. 14.00 i Stjernecaféen.
Sang hver mandag kl. 10-11 i Stjernecaféen.
Siddegymnastik hver tirsdag kl. 10.30-11.00 i Stjernecaféen.
Søndagscafé søndag den 28. juli kl. 14.00

Vel mødt og på gensyn 
Sensommerhilsener
Frivillige og personale på plejecenter Violskrænten & Grønnegården

