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Septembers himmel er af og til blå, men meget regn er der faldet og dagene er ustadige. Efteråret 
kommer, men vi håber stadig på nogle dage med sol. Vi venter med længsel på frugt, som man 
kan være sammen om at gøre klar til kager, marmelade eller noget helt andet. 
 
Siden sidst har Aktiv Komite` afholdt Ålegilde i Salen, hvor der var fuld hus, gode ål og en god 
stemning. 
Tirsdagene har trods ustadig vejr givet mulighed for cykelture takket være de frivillige cyklister. 
Bussen har været på tur med kaffe og brød, der dog oftest må indtages i bussen pga. det ustadige 
vejr, vi har haft hele sommeren. Tak til de frivillige chauffører, der gør det muligt at komme på tur. I 
denne uge gik busturen langs fjorden for at følge og se træskibene der sejler Mors rundt. 
 
I går aftes havde vi Høstfest, som var arrangeret af tovholderne Lene og Jette med hjælp fra de 
frivillige. Det er altid hyggelig med samvær, pyntede borde, god mad og stemning. Hele dagen 
summede det af forventningens glæde til aftenens arrangement. Der var travlhed for at få alt klar til 
festen. Samtalen var i gang med det samme. Gæsterne var beboere, medarbejdere og frivillige, 
der var sat sammen ved bordene, så man kunne lære hinanden bedre at kende. Maden var god og 
stemningen blev hjulpet på vej af sang og musik ved ”to for sjov”. Aftenen forløb med sang og 
dans. 
 
Vi har budt velkommen til nye beboere. Karen Margrethe der bor 1. sal lejlighed 7 og i dag byder vi 
velkommen til Lis, der flytter ind i stueetagen lejlighed 7. De kommer begge her fra Bedsted by. 
 
I den kommende tid er der taget initiativ til erindringsdans på Torvet, som Merethe er tovholder for. 
Ligeledes bliver der efterårspyntning i fælles arealerne, som Rikke, Lene BE og Vivi er tovholder 
for. Efterårspyntningen vil blive sat i gang sammen med børn fra Skovbørnehaven, som kommer 
og hjælper til. Det bliver spændende, hvordan fælles arealerne bliver forandret og smukke. 
 
Igen vil vi minde jer beboer om ”klippekortet” / f.eks. ekstraordinær tid til dig selv, hvis du har nogle 
ønsker og behov. Klippekorts-ordningen kører resten af år 2017 ud, så skynd dig at gøre brug af 
muligheden, inden det er for sent. Det kan være ledsagelse, vinduespudsning indvendig hvilket 
ikke indgår i den visiterede rengøring, det kan være hjælp til oprydning i skabe og skuffer, der 
heller ikke indgår i den visiterede rengøring eller et helt andet ønske. Beboer og pårørende er 
velkommen til at kontakte medarbejdere og ledelse om yderlig information og aftale. 
 
Medarbejderstaben forandrer sig, verden står jo ikke stille og hver især har vi vores livsvej, vi 
følger. Vivi har valgt at søge videre i sin karriere og fratræder sin stilling med udgangen af 
september måned. Vi ønsker Vivi held og lykke i fremtiden og håber, hun af og til vil kigge forbi. 
På mandag forventer vi, at vi igen kan byde velkommen til Frank, som har fået endnu en 
praktikperiode hos os. 
 

Nyhedsbrev - September 2017 

til beboere og pårørende 
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Hanne Ingvorsen er vores nye social- og sundhedselev, der skal være i praktik her frem til starten 
af marts måned.  
I øjeblikket har vi den ledige stilling slået op, som alle er velkommen til at gøre opmærksom på ude 
i jeres omgangskredse. Ansøgningsfristen er torsdag d. 21. september og stillingsopslaget kan ses 
på vores hjemmeside samt på jobnet. 
 
 
Bustur: 
Husk at en fælles bus er afhængig af fælles økonomi til bl.a. at betale for 
lovpligtigt syn, vedligeholdelse og brændstof. Kirsten Andersen tlf. 31 65 78 64 
er behjælpelig ved betaling. Betaling til den fælles bus kan f.eks. være en 
gaveide – husk at opgive cpr-nr. så opnår man skattefradrag!  
  
 
Ud over det vi finder på lige her og nu, samt turer med vores bus, så har vi følgende aktiviteter i 
kalenderen: 
 
 
Hver tirsdag formiddag kl. ca. 10.30 er der gymnastik/bevægelse/motion på Torvet i stueetagen 
ved Jette eller Ragnhild. Alle er velkommen med til gymnastik på det niveau man mestrer. Mænd 
er også velkommen til at være med ! Eller cykeltur hvis vejret lokker til det ! 
 
 
 
                       September - 2017  
Dato Klok Aktivitet Lokale 
   19/9  10.30 Gymnastik / cykeltur Torvet / ud i det blå 
   19/9  15.00 Salmesang Dagligstuen 
   20/9  Høreomsorg  
   20/9  14.30 Erindringsdans Torvet st. etagen 
   21/9    9.30 Børnehave deltager til opstart af efterårspynt Torvene 
   25/9  15.00 Spil Dagligstuen 
   26/9  10.30 Gymnastik / cykeltur Torvet / ud i det blå 
   26/9   15.00 Gudstjeneste Dagligstuen 
   28/9  15.00 Andagt Dagligstuen 
   29/9    9.30 Dagplejebørn på besøg Torvene 
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Med venlig hilsen 

                       Oktober - 2017  
Dato Klok Aktivitet Lokale 
    3/10  10.30 Gymnastik Torvet st. etagen 
    3/10  15.00 Salmesang Dagligstuen 
    5/10  14.30 Strikkeklub Dagligstuen 
    8/10  15.00 Søndags Cafe med musik Salen 
    9/10  15.00 Spil Dagligstuen 
   10/10  10.30 Gymnastik Torvet st. etagen 
   10/10  15.00 Gudstjeneste Dagligstuen 
   12/10  15.00 Højskolesang Dagligstuen 
   17/10  10.30 Gymnastik  Torvet st. etagen 
   17/10  15.00 Salmesang Dagligstuen 
   23/10  15.00 Spil Dagligstuen 
   24/10  10.30 Gymnastik Torvet st. etagen 
   24/10  15.00 Gudstjeneste Dagligstuen 
   25/10  17.30 Spis-sammen-aften Salen 
   26/10  15.00 Andagt Dagligstuen 
   27/10    9.30 Dagplejebørn på besøg Torvene 
   31/10  10.30 Gymnastik Torvet st. etagen 
   31/10  15.00 Salmesang Dagligstuen 


	Med venlig hilsen

