NYHEDSBREV august / september 2018
Egely og Kirstinehaven
”Sommeren er forbi nu og den nærmest fløj afsted” (C.V. Jørgensen)
Det har været en fantastisk sommer om end ganske varmt og tørt. Jeg håber
dog at vi får lidt ”indian summer” også. De fleste af os er nu tilbage efter ferien fyldt op med energi og masser af D-vitamin. Jeg har hørt at vi kan forvente et bedre helbred til vinter netop pga. de ekstra D-vitaminer. Her er lidt
nyheder fra mig:
Teleslyngeanlæg
Vi er blevet lovet, at der bliver opsat teleslyngeanlæg i Café Egely. Jeg har
rykket for det flere gange, og har fået at vide at det sker ”snarest muligt”.
Den varme mad
Den 22. oktober 2018 bliver der byttet rundt på, hvornår plejehjemsbeboerne
får varm mad. Det betyder, at den varme mad serveres om aftenen i stedet for
kl. 12. Vi glæder os meget til denne ændring. Både fordi det for de fleste vil
betyde en bedre nattesøvn, og fordi det også er nemmere at tage mad fra om
dagen, hvor mange beboere er ude af huset til forskellige aftaler. Jeg er blevet
spurgt om man stadig kan købe varm mad i Café Egely. Det kan man, her er
alt som det plejer at være.
Måltidets betydning
Alt det faste plejepersonale skal på kursus i ”måltidets betydning”. Kurset foregår oktober til og med december og igen fra januar 2019 og 3 måneder frem.
Vi vagtplanlægger så det kommer til at gå så smertefrit som muligt.
Fællesskabsindsats
Ballerup Kommune ønsker at gøre en særlig indsats for at inddrage borgere
ude i byen i de fællesskaber, der er rundt omkring, herunder i plejecentrene.
Det vil ske i et samarbejde mellem aktivitetspædagogerne og Hjemmeplejen.
Hjemmeplejen har fået bevilget en fin sum penge til formålet, så nu er det muligt at følge borgerne til forskellige aktiviteter. Det kan f.eks. være ledsagelse
til cafeerne, til diverse aktiviteter rundt om i kommunen samt aktiviteter i plejecentrene, der hvor det er muligt. I forhold til aktivitetspædagogerne, så har
det hele tiden været meningen, at de skal bruge ca. halvdelen af deres tid på

denne indsats – Det har de ikke gjort indtil nu, så derfor kan det opleves, som
om plejehjemsbeboerne får mindre tid af pædagogerne. MEN – det har blot
været således, at de har fået mere tid, bla. fordi fællesskabsindsatsen ikke har
været i gang fra starten.
Ny aktivitetspædagog i Egely
Egely har ansat Ivan Brandholt som aktivitetspædagog. Han starter den 3/9.
Efteråret er på vej
Og det er hyggeligt med levende lys. Men desværre også meget brandfarligt.
Derfor henstiller vi til at I anskaffer LED lys a’la stearinlys til hyggebelysning.
De er efterhånden blevet meget naturtro og er kommet ned i pris. Det er ikke
tilladt at have levende lys nogle steder i hverken Egely eller Kirstinehaven.
Hjemmesiderne
Vi har fået nye hjemmesider – og jeg synes de er mega flotte, selv på smartphone!!! Det er vores plan at der skal endnu flere billeder med mennesker og
aktiviteter på. De kommer hen ad vejen, men tager tid, da vi skal have tilladelser fra alle i hver enkelt situation pga. persondataforordningen. I finder dem
her: egely.ballerup.dk og kirstinehaven.ballerup.dk Kig forbi og kom gerne
med input, hvis I synes der mangler noget eller har en god ide.
De bedste hilsner fra
Birgitte Züricho
Plejecenterleder.

