Nyhedsbrev oktober 2018

Kære pårørende
På sådan en lidt grå og kold efterårsdag, blev der tid til et nyhedsbrev fra Solskin.

Personale
-

Det går rigtig godt med vores nye kolleger, Asger og Pernille. Pernille har brugt
masser af tid og energi på at gøre Solskin klar til Risikobaseret Tilsyn, som alle
bostederne der leverer medicin er blevet pålagt. Pernille har også fået en SOSU
elev, Emilie, som startede hos os den 2.10 og vil blive i 4 måneder.

-

Med sidste års budget blev der bevilget en opnormering af Solskin med tre hele
stillinger. De to har vi allerede besat og den 3. får vi først fra den 1.1.2019. Det
bliver endnu en SOSU assistent, som kommer til at tilføre ekstra ressourcer og
faglighed i Solskin.

Fest
Sidste års Hjertefest blev til en kæmpe succes og det har vi selvfølgelig fulgt op på i
år. Den 22.9 afholdt vi igen Hjertefest, en stor fest for udviklingshæmmede i
Nordsjælland. Efter to gode år kan vi sige at Hjertefest er kommet for at blive :)
Frederiksborg Amts Avis skrev:
Hørsholm - 24. september 2018 kl. 05:14
Af Lars Sandager Ramlow
Kæmpe succes !!! Så kortfattet kan lørdagens »Hjertefest« beskrives. Festen er for
udviklingshæmmede i Nordsjælland, og cirka 60 mødte op - nogle med ledsagere - i
Ådalsparkens selskabslokaler. Bag festen står botilbuddene Solskin og Højmose
Vænge i Hørsholm, hvor lederen, Dimitra Lundsgaard glæder sig over succesen:
- Vi havde igen en skøn, skøn aften. Baggrunden for at holde festen er et ønske om at
skabe hyggelige rammer, hvor mennesker kan mødes og lære hinanden at kende på
tværs af kommunegrænserne, fortæller Dimitra Lundsgaard.
Hun understreger, at hendes eget hjerte varmes, når hun hører, hvordan flere af
gæsterne, der kommer fra Hørsholm, Rudersdal, Hillerød, Helsingør, Fredensborg og
Halsnæs kommuner, i lang tid havde glædet sig til festen.

Ferie
-

Igen i år har vi været på to vellykkede ture. Den ene var, traditionen tro, på
Sølund festival og den anden i Vestjylland. Ferieturene giver altid rig mulighed
for nærvær og gode oplevelser, samt skaber dejlige minder til vinterens lange
aftener.

Julehygge

Vi håber at I allerede har sat kryds i kalenderen den sidste fredag i november!
Lige som vi plejer, er der julehygge i Solskin for pårørende, personale og beboere.
Så kom og være med til Solskins

årlige julefest!!

Det er fredag den 30.11 fra klokken 19 til 21

Vi glæder os til at se jer
Giv os venligst besked om I kommer (f.eks. på 4849 4200).

Efterårshilsner fra Solskin

