Søborg, juni 2018

Nyhedsbrev
Sommeren er over os 😊
Og hvor har den været dejlig indtil videre • Vores årlige sommertur på Bakken er netop overstået. Vi havde
alle en SUPER dejlig dag derude • Vi arbejder stadig mere målrettet omkring OCD. I efteråret afholder vi en
OCD aften for de af vore beboere med denne udfordring, samt for deres pårørende • I år drager vi for
første gang på udlandsferietur • Vi har netop haft besøg af Det Sociale Tilsyn, og glæder os meget til at se
dette års tilsynsrapport • Farvel til en ’gammel beboer’ og velkommen til en ny.
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Bakketur

Kalender
13/06

Sommertur på Bakken

16/09

BARCELONATUR

Åbningstider i sommerferien:
Vi holder åbent som normalt i
hele sommerferieperioden.

Sikon Konferencen
Alle faste medarbejdere deltog i år på
Sikon - Landsforeningen for autisme’s
årskonference i Odense i april. Her delte
danske og udenlandske eksperter ud af
nyeste viden og forskning på området.

Vores traditionsrige sommertur til Bakken i Klampenborg var som altid
en stor succes. Vi startede med medbragt kage og drikkelse i det grønne,
inden vi gik ind på Bakken og hyggede blandt forlystelser m.m. Alle blev
mætte ved aftenens buffet. Dem der ikke havde spist for meget, tog
efterfølgende endnu en rundtur i forlystelserne 😊

OCD tema fortsætter

Vores læring og arbejde med OCD fortsætter målrettet året ud. Vi
afholder i efteråret en temadag med psykolog Malene Klindt Bohni, delt
op for henholdsvis; medarbejdere – beboere – pårørende. Tilbuddet
kommer til at gælde for de af vore beboere, der har en OCD udfordring.

Barcelona tur

De sidste ting er nu faldet på plads for vores første udlandsrejse. Vi rejser
midt september 5 dage til Barcelona. Turen kommer til at rumme dele af
historie, kultur, byliv, badestrand m.m.

Sarah ’flyver hjemmefra’

Ny beboer
1. juli glæder vi os til at byde Mikkel
velkommen. Mikkel er kommet hos os
gennem det sidste lille år for at vænne
sig til LKbh og os. Nu er tiden kommet til,
at han endelig flytter ind 😊 Vi glæder os!

D. 1. oktober 2012, flyttede Sarah ind på LKbh som én af de første. Tiden
er fløjet afsted, og Sarah har gennemgået en enorm personlig udvikling
undervejs. Vi er alle meget stolte af dig Sarah. Nu er tiden moden til at
prøve kræfter med eget liv i egen lejlighed, sammen med kæresten. Vi
ønsker Sarah ALT DET BEDSTE, og vi kommer alle til at savne dig ♡
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