Sommerhilsen til beboere, pårørende og frivillige
Plejecenter Violskrænten & Grønnegården

Juni 2021.
Så er det ved at være tid til et nyhedsbrev til jer igen. Sommeren er ved at være over os;
solen kigger frem og blomsterne står i fuldt farveflor.
Aktiviteterne er også så småt startet igen. Hele tiden sker der ændringer i hvad vi må og
ikke må, og vi følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger samt de retningslinjer Norddjurs
kommune har.
Vi har endnu ikke fået grønt lys til at invitere vores frivillige indenfor, men glæder os til,
når det sker, hvor de så vil blive inviteret ind til en snak om opstart igen.
De aktiviteter, som vi har haft tilbudt beboerne under corona overgår til
klippekortsaktiviteter:
Tirsdage:
 Kl. 10.00-10.30: Siddegymnastik i Stjernecaféen for bo-enhed B+C.
 Kl. 13.30-14.45: Årstidscafé i fællesstuen G på Grønnegården for bo-enhed I.
Onsdage:
 Kl. 10.00-10: Kreative hænder i Stjernecaféen.
Torsdage:
 Kl. 09.30-10.00: Siddegymnastik i fællesstuen G på Grønnegården for bo-enhed
G
 Kl. 10.00-10.30: Siddegymnastik i fællesstuen G på Grønnegården for bo-enhed
H+I
 Kl. 13.30-14.45: Årstidscafé i Stjernecaféen for bo-enhed A, B og C

Klippekortsordningen:
Som vi nævnte i sidste nyhedsbrev, er klippekortsordningen så småt startet op her i maj
måned. Det betyder, at den enkelte beboer får mulighed for at vælge aktiviteter med en
gennemsnitlig varighed på en halv time om ugen efter eget ønske. Du kan også som
beboer vælge at samle dine klip, dog max 2 timer ad gangen.
De fleste beboere har valgt at takke ja til ordningen, og der har været mange gode
stjernestunder allerede. Mange ønsker en til en kontakt, hvor der er tid til samvær og
samtale med et personale. Nogle laver gymnastik eller går i årstidscafé. Andre vil gerne
ud at gå i haven. Nogle vil på indkøb og andre igen en tur i byen eller en tur på duocyklen ud i det grønne eller ned til havnen.
Har I som pårørende gode ideer til aktiviteter, hører vi også gerne fra jer. I er
velkommen til at sende en mail til Heidi, ergoterapeut hkp@norddjurs.dk
Pulje fra staten til oplevelsesøkonomi:
Alle plejecentre i hele Danmark har fået tildelt nogle midler til oplevelsesøkonomi for
at støtte de mange kunstnere, som har haft en svær periode på grund af corona. Det
har medført, at vi har været rundt for at spørge alle beboerne i forhold til hvad de har
af ønsker til kulturelle arrangementer. Midlerne skal være brugt inden året er omme, så
vi håber at kunne få lavet et spændende ”katalog” med de mange forskellige ønsker.
Allerede nu kan vi fortælle, at vi i forbindelse med indvielse af Blomsterhuset havde
besøg af en bakkesangerinde og pianist i haven, og der er også planlagt to busture til
Gjerrild Kro med Sønderjysk kaffebord sidst i juni samt to koncerter med Per Serwin
midt i juli.

Valdemarsdag og Skt. Hans:
I forbindelse med Valdemarsdag den 15. juni vil beboerne få stegt flæsk med
persillesovs og nye kartofler til middag og mon ikke, der også bliver tilbudt en lille
gibbernakker til dem, der ønsker det Skt. Hans vil blive fejret for beboerne med
helstegt pattegris med tilbehør til middag i bo-enhederne og med is til kaffen, der
eventuelt kan spises i Blomsterhuset, som vil være åbent mellem kl. 14.00-16.00. De,
som ikke kommer i haven, vil få isen serveret i bo-enheden. Skt. Hans vil altså på
grund af corona ikke være åbent for pårørende.
Med ønsker om en varm og solrig sommer
Medarbejdere & ledelse.
Plejecenter Violskrænten & Grønnegården

