Vinter-brev til beboere, pårørende og frivillige
Plejecenter Violskrænten & Grønnegården

Januar 2022.

Så har et nyt år, år 2022 meldt sin ankomst, og vi glæder os til at dele det
med både beboere, pårørende og frivillige.
År 2021 var et særligt år rent aktivitetsmæssigt, da vi havde modtaget nogle
penge fra staten til kulturelle og musikalske indslag, hvilket indebar en bred
vifte af indslag, hvor musik og kunst var i højsædet.
Hvad år 2022 vil invitere ind til af gode oplevelser og samvær, vides ikke helt
endnu, men vi kan allerede nu løfte sløret for, at vi fredag den 14. januar kan
byde velkommen til Dario Campeotto, som kommer og underholder beboerne
sammen med hans pianist.
En anden vi har budt velkommen til her fra den 1. januar er Violskrænten &
Grønnegårdens nye plejecenterleder; Espen Cramer Korsvold. Espen blev valgt
af et enigt ansættelsesudvalg, og Espen glæder sig til at få hilst på os alle
sammen. Espen er uddannet sygeplejerske, har en master i offentlig ledelse og
kommer fra en stilling i Skanderborg kommune, hvor han er leder for akutteam
og natsygeplejen. Han har tidligere arbejdet som anæstesisygeplejerske i
Aarhus og Randers samt været afdelingssygeplejerske på ortopædkirurgisk
operationsafdeling i Skejby.
På næste side har du en oversigt over planlagte aktiviteter i januar & februar.
Ret til ændringer forbeholdes.
Med disse nyheder vil vi ønske dig og din familie en god start på det nye år 
Medarbejdere & Ledelse.

Oversigt over planlagte aktiviteter i januar & december 2022:
Faste klippekortsaktiviteter:











Siddegymnastik for hus 1 og 2 (Violskrænten) tirsdage kl. 10.00-10.30.
Køreture på skift tirsdage kl. 10.00-11.30.
Individuel træning for tilmeldte beboere i motionsrummet tirsdage.
Besøg af Dagplejen på skift i bo-enhederne, i lige uger kl. 10.00-11.30.
Kreative hænder onsdage kl. 10.00-11.30.
Gudstjeneste onsdag den 19/1 kl. 10.00-11.00.
Film i Stjernecaféen onsdage kl. 14.00-16.00.
Siddegymnastik for hus 3 (Grønnegården) torsdage kl. 10.00-10.30 (G/H), kl. 10.4511.15 (I)
Årstidscafé torsdage kl. 13.30-15.00
Fredagsbar fredage kl. 14.00-16.00.

Aktiviteter med de frivillige:





Mandagssang, mandage kl. 10.00-11.00.
Søndagscafé med Harmonikaklubben
Bankospil for selvhjulpne, tirsdag den 1.2 kl. 13.00-16.30
Søndagscafé med Trækfuglene

Særlige arrangementer:



Dario Campeotto med pianist, fredag den 14/1 kl. 14.30-15.15 (Violskrænten) og kl.
16.30-17.15 (Grønnegården)
Tøjsalg med Smartex fredag den 28/1 kl. 10.00-12.00.

