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BRUGERRÅDSVALGET 2018
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Januar - Juli
Den 6. Januar var der Nytårskur for brugerne, hvor daghjemmet også
deltog - en dejlig tradition.
Fortæl for livet: Den 24. Januar startede vi med at uddanne de første
tovholdere, og der var stor interesse for projektet.

Lotte havde været hos os i 25 år. Det skulle fejres. Brugere,
frivillige og medarbejdere var inviteret til reception den 2.
Februar, og fremmødet var stort. Mange gaver og pæne ord
fulgte Lotte på vej, samt håbet om, at hun bliver hos os rigtig
længe. Lotte takkede mange gange, og så rigtig glad ud.

Brugerrådsvalget 24. marts: Der var fredsvalg. Ellen havde valgt at
stoppe, og vi fik takket hende for de mange år, hun havde været aktiv i
rådet. Vi bød velkommen til Lis Mary Hansen som nyt medlem af
brugerrådet.
Bakkehuset: Arbejdsgrupper blev nedsat, og en konsulent blev ansat
til at styre processen. Vi “lånte” Vores flittige centerleder Eva ud
endnu engang, og hun fungerede som konstitueret leder på
Bakkehuset frem til udgangen af december 2017. I dag ved vi jo, at
Bakkehuset er behørigt indviet, og nu er et selvkørende
aktivitetscenter. Vi ønsker god vind fremover.

Nyhed på Rønnebærhus:
“Ta´ med Rønnebærhus på tur” blev en realitet i 2017.
Den første tur gik til Sydfyn. Fra mandag den 29. maj til onsdag den
31. maj var rejsegruppen på en dejlig tur til Fyns land, hvor mange
spændende besøg var programsat. Tilbagemeldingerne var meget
positive, og jeg kan oplyse, at “ta`med Rønnebærhus på tur” allerede
er udsolgt for 2018, hvor turen går til det nordlige Jylland og Læsø.
Borgerdialogpolitik i kommunen blev vedtaget. Yderligere
informationer kan ses på link: kommunens hjemmeside
Projekt ensomhed:
Gruppelederne i “Fortæl for livet” var uddannet, og fællesgrupper
startede flere steder i kommunen.
Der blev indgået kontrakt med læseforeningen, og uddannet
læsevejledere.
Der blev etableret Søndagscafé på Teglporten, som har åbent
hele året også lørdag /søndag og helligdage til frokost.

Rønnebærhus økonomi - regnskab for 2016 viste et mindre overskud.
Tilmelding til sommerholdene var god.

Løvspringstur den 19. maj til Vallensbæk kirke :
Vi besøgte både middelalderkirken og den nye Vallensbæk
kirke og fik et fyldestgørende foredrag, af et medlem af
menighedsrådet, om begge kirker. Vi spiste en dejlig
frokost i Birkerød - en fin slutning på en dejlig dag.

Temadagen “Kun for mænd”, var på programmet for anden gang i
samarbejde med ÆldreSagen.
Teglporten og Rønnebærhus kørte forløbet. God
pressedækning i de lokale aviser.
På referencegruppemødet om “projekt ensomhed” den 30 maj havde
vi en god debat om de forskellige tiltag, der kan komme på tale
fremadrettet. Der var indlæg om de to områder, som allerede er godt i
gang - fortællegrupper og læseguide-grupper.

August - december
Efterårets program: Tilmeldingen forløb fredeligt - systemet virker
tilfredsstillende. Alle får jo ikke opfyldt deres ønsker, men vi gør os
umage for at tilfredsstille så mange som muligt.
Ældreområdet i Rudersdal kommune skal overgå til
økologi , vi skal op på 60% - sølvspisemærket - vi sender
personale på kursus.

Brugertælling: Uge 39-40 2017
- I alt antal brugere 540
- Heraf kvindelige brugere 378
- Heraf mandlige brugere 162
Gennemsnitligt antal brugere pr. dag l44.

Lene i køkkenet fik forlænget sin ansættelse til starten af
marts 2018.

Sommerfesten:
Meget vellykket , hvor Elvis endnu engang kom forbi.
Alt klappede og borddækning og blomsterarrangementer var
virkelig en nydelse. Stor tak til de frivillige, som lægger et
stort arbejde i det. Daghjemmet var også med til stor glæde
for alle.
Løvfaldsturen til Pederstrup den 22. September var en dejlig
og anderledes museumsoplevelse med Ballerups historie i
centrum. Vi fik også et interessant foredrag om Storfyrstinde
Olgas tilknytning til Ballerup. Dejligt smørrebrød!

Mortens And: Ved “Husmødet” den 10. november holdt vi “Danmark
spiser sammen” i samarbejde med ÆldreSagen. Caféen havde lavet en
dejlig and til os.
22. November: Månedens gode tilbud var “Musical i Birkerød “!

1.december: Det årlige” julemarked” var et sandt
overflødighedshorn i flot håndarbejde, og anden fin
kunst, dejlige sæber etc. Æbleskiver og gløgg kunne
købes i caféen. Vi kan vel godt kalde det en tradition,
som er kommet for at blive.
8. december: - Jule-koret sang julen igang med hygge og knas. Birgitte
Schjerning Povlsen kom forbi og ønskede god jul.
15. december: Hyggelig Julefrokost med deltagelse af daghjemmet.
På Rønnebærhus er aktivitetsniveauet stort. Udover de mange
forskellige hold man kan melde sig til, har vi vores meget flittige
“Arrangementudvalg”, som sørger for, at hver fredag byder på
afvekslende aktiviteter, foredrag og de traditionelle løvsprings-og
Løvfaldsture. Her må vi ikke glemme vores husmøder med afsluttende
banko.
Vi har jo også en fast kunstgruppe, som sørger for, at vi ikke kun skal
se på hvide vægge, og Rønnebærhus er også altid pyntet fint op med
friske blomster - det er endnu en frivillig, der sørger for det.
I vores café serveres dejlig, sund mad.
En stor tak til alle frivillige i Rønnebærhus, samt tak den faste stab for
alt det I alle yder, for at gøre huset til et dejligt sted at komme.
Uden vores brugere gik det imidlertid ikke. Tak for jeres opbakning til
vores dejlige aktivitetscenter.
Vi byder meget gerne nye brugere og frivillige velkommen på
Rønnebærhus. Hvis I kender nogen, der har lyst til at
deltage i vores fællesskab, eller hvis I selv har lyst til at være
frivillig, kan I henvende jer i receptionen og få en folder.
Det er altid muligt at kontakte brugerrådet ved at sende en
mail til bruger@vedskoven.dk eller ved at aflevere en
“ønskeseddel” ( findes på opslagstavlen ved elevatoren) i receptionen.
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