Søborg, november 2016

Nyhedsbrev
’Hej’ fra LKbh § 107
Som tiden dog går. Nu er det atter blevet vinter efter en dejlig men travl sensommer og et efterår der
næsten udeblev. På LKbh er vi i fuld gang med at planlægge 2017 med et endnu større fokus på
indsatsmål, gensidig respekt og ligeværd i øjenhøjde for vores kære beboere, samt med supervision og
efteruddannelse af medarbejderne. Sommer og efterår har desuden bragt nye beboere og medarbejdere
til vores lille familie her i Gyngemosen. Og så kan vi tilmed prale af at have en nyuddannet
Rengøringstekniker i huset…..
Nyhedsbrev nr. 2, 4 kvt. 2016

Kalender
02/12

02/12

15/12

JULEHYGGE
Beboere og pårørende samt
personalet samles fra 15-17 til
vores årlige hygge med gløgg og
æbleskiver i Centralen
JULEFROKOST
Beboere og personale samles
fra 18-22 til julefrokost med
julemad, konkurrencer,
pakkeleg og masser af hygge 
JULEMARKED
Beboere og personale følges kl.
15-20 til en hyggelig tur til
Julemarked på Christiania og
efterfølgende buffet på
Dalle Valle.

Åbningstider for Jul og Nytår:
Lørdag d. 24/12
Søndag d. 25/12
Mandag d. 26/12
Lørdag d. 31/12
Søndag d. 01/01

kl. 10-15
kl. 12-21
kl. 12-21
kl. 10-15
kl. 12-21

TILLYKKE til Christian

Vores beboer Christian har efter halvandet års skole og praktik, nu
færdiguddannet sig som Rengøringstekniker og endda med et flot
gennemsnit til følge. Vi er alle meget stolte og glade på hans vegne!

Velkommen til nye beboere

Sommeren og efteråret har bragt os 3 nye beboere. Vi har været meget
glade for at kunne byde velkommen til Amalie, Morten og Denis der hver
især kommer fra 3 forskellige kommuner på Sjælland.

Mange tak til Thomas og Mette

Vores 2 medarbejdere Thomas og Mette har i efteråret valgt at prøve nye
udfordringer af uden for LKbh. I den forbindelse vil vi rette en stor og
dybfølt tak til dem begge for deres engagement og indlevelse i den
forgangne tid. De vil blive savnet af både beboere og personale. Vi ønsker
dem begge al mulig held og lykke i tiden fremover!

Velkommen til nye medarbejdere
Samtidig har vi været meget glade for at kunne byde velkommen til Patrick
og Dorte der begge er startet her i efteråret. Da Christian fortsat er på
orlov, har vi tillige haft den glæde at kunne byde Jesper velkommen under
Christians orlov i et 6 mdr. vikariat, frem til d. 30/04. Jesper har i forvejen
haft sin gang her som en højt værdsat medhjælper og vikar. Som ny fast
medhjælper og vikar glæder det os at byde velkommen til Michael.

MED ØNSKET OM EN KOMMENDE DEJLIG JUL OG ET GODT OG LYKKEBRINGENDE NYTÅR 
Rikke, Louise M, Mikael, Dorte, Lone, Louise T, Patrick, Jesper og Dan
samt Pia, Michael og Jakob
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