Nyhedsbrev fra Solskin Oktober 2014

Hvis man for første gang kommer på besøg på Gutfeldtsvej 6, vil man kunne opleve et sted med en
imødekommende stemning. Man når ikke at være længe i fællesstuen før man bydes velkommen
med en kop te eller kaffe og bliver tilbudt en rundvisning. Man kan også risikere at blive stillet en
række interesserede spørgsmål som ’hvad synes du om Solskin’ og ’hvornår kommer du igen’? Det
er i hvert fald, hvad vi hører fra folk, som har prøvet det.
Hvis det var i løbet af den utrolig dejlige sommerferie, at man kom forbi, ville sandsynligheden for
at møde mennesker være større ude på den store altan. Her blev parasoller og grill brugt flittigt
Nu, hvor det er blevet efterår, er træfsikkerheden større inden døre. I har jo alle prøvet at komme
forbi, og I er velkomne til at besøge Solskin nu, hvor der måske alligevel står en tur i skoven på
programmet. Vi skal skynde os at nyde efteråret, for inden vi ved det er julen pludselig over os.
Faktisk er det allerede d. 28. november at julen officielt fløjtes i gang i Solskin. Da er det tid til
vores tilbagevendende glædelige og rørende tradition, Pårørendejul. Som altid er det sidste
fredag i november og fra klokken 19-21.30. I må gerne melde tilbage, når I ved hvor mange I
kommer.
Julearrangementet er jo ikke noget der kommer bag på jer. Men dette er jo et nyhedsbrev, så vi
må hellere berette lidt nyt om, hvad er sket siden sidst.
Da det stadig var sommer tog Solskin på to samtidige ture. Nogle havde valgt at deltage i den
traditionsrige tur til Bornholm, hvor vi i år besøgte rovfugleshowet. Andre havde valgt i stedet at
besøge Jylland med Graceland i Randers, Ree Safari park og kanalrundfart i Århus.
Der er fortsat mange sociale aktiviteter i solskin. Vi har vores faste spisekuvert og der har bl.a.
været udflugt til den Blå Planet, Cirkusrevyen og ture til Roskilde Domkirke og Helsingør.
Der bliver ikke arrangeret tur til Vinterlege til januar, men vi har allerede besluttet at gentage
succesen med Sølund festival til juni. På nogle ture har beboere fra både Solskin og Højmose
Vænge deltaget, efterfølgende har alle meldt tilbage at de har haft glæde af hinandens selskab.
Et helt nyt tiltag er Aftenklub. Som et forsøg er vi begyndt en gang imellem at arrangere en
aftenklub. Her inviteres begge bofællesskaber og borgere der bor i egen lejlighed og får bostøtte.
Vi har lånt værestedets store hyggelige lokale. Så spiser vi sammen og laver noget kreativt med
farver eller øver os i at bruge iPads eller lignende. Næste gang er den 19. november.
Siden sidst har vi også haft besøg af det sociale tilsyn. Der er ikke kommet rapport endnu, men I vil
få besked, når den kommer.
Nyt om personale: Line Brunsgaard Nielsen er netop vendt tilbage fra barsel. Line skal fremover
både have vagter i Højmose Vænge og Solskin. Selv om alle jo kender Line, vil vi nu se mere til Line.
Det betyder så også, at Flemming Mortensen stopper i barselsvikariatet. Tak til Flemming for en
god tid i Solskin.
Vi glæder os til at ses.

