Søborg, marts 2018

Nyhedsbrev
Glædelig ’forår’ fra LKbh § 107
”Ingen vinter er så hård, at den kan forhindre løftet om forår” 
2018 er godt i gang. Vi har i år et særligt fokus på OCD. Hvad OCD indebærer og hvordan vi arbejder med
den og mindsker den. Det er en spændende og positiv proces for os alle sammen. Både medarbejdere,
beboere, samt beboeres pårørende.
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Kalender
13/06

SOMMERFEST
Vanen tro, tager beboere og
medarbejdere en dag ud af
kalenderen og tilbringer den
sammen på Bakken 

--/09

UDLANDSREJSE
Turen går til Barcelona i
Spanien.

Tema: OCD

I februar afholdt vi 2 temadage for medarbejderne omkring OCD. Psykolog
Malene Klindt Bohni der har arbejdet inden for feltet i mange år, bl.a. på
Riskov, afholdt disse 2 meget interessante og enormt lærerige dage. Da
viljen til at arbejde med sin OCD skal komme indefra og følges op af støtte
fra medarbejdere og pårørende, har vi besluttet at lave en temaaften med
Malene for beboere med OCD og deres pårørende. Dato omkring dette
arrangement er endnu ikke fastlagt.

Beboer rejse
I flere år har der været et stort ønske om en udlandsrejse. Dette giver
mulighed for et helt exceptionelt samvær og yderligere relations
dannelse, samt for læring og erfaringsdannelse i en lang række af
situationer. Derfor har vi arrangeret en tur for dem der ønsker dette.
Turen vil gå til Barcelona i september og vil rumme dele af historie og
kultur samt byliv og badestrand. Turen arrangeres så økonomisk
fornuftigt som muligt, da man selv afholder udgiften her til.

Åbningstider foråret 2018:

Vores nye medarbejder

Sikon Konference

Påsken: 29/03 - 02/04
St. Bededag: 27/04
Kr. Himmelfart: 10/05
2. Pinsedag: 21/05

Asger der startede pr. 1. januar
er faldet godt til. Beboere og
medarbejdere er alle meget
glade for ham 

Alle faste medarbejdere deltager
i år i Sikon - Landsforeningen
for autisme’s årskonference i
Odense d. 23 & 24 april.
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MED ØNSKET OM ET KOMMENDE FORHÅBENTLIGT DEJLIGT VARMT FORÅR 
Rikke, Jesper, Asger, Rasmus, Lone M, Dorte, Mikael, Lone K, Louise T, Mette og Dan
samt Pia, Vania, Michael, Jakob & Sarau
ASPERGERS • AUTISME • OCD • TOURETTES • ANGST

”ORD ER INTET – HANDLING ER ALT”
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