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Maj 2022. 

Så er det ved at være tid til et nyhedsbrev til jer igen. Sommeren er ved at være over os; 
solen kigger frem og blomsterne står i fuldt farveflor. Det er en dejlig og farverig årstid. 

Sommerferien nærmer sig og dermed både sommerarrangementer og ferieafvikling for 
personalet. Vi ønsker alle en rigtig god sommer og glæder os til at tage godt imod 
sommerferieafløserne og ser frem til, at personalet kommer tilbage med fornyet energi. 

I år skal vi have vores Sommerfest!! Torsdag den 16/6 skinner solen helt sikkert, når 
haven på Violskrænten 13 åbnes op for beboere, frivillige, pårørende og personale. Se 
vedhæftede invitation. Musik, børnelatter, aktiviteter og pølsevognen er på plads og klar 
til at tage imod jer alle. Vi håber på en dejlig dag sammen i hyggens tegn. Husk at 
pårørende også skal melde sig til senest den 8/6 til personalet i bo-enheden. 

Skt. Hans fejres for beboerne vanen tro den 23/6. Her vil den helstegte pattegris dufte 
fra om morgenen ude i haven, og når den er klar kl. 12.00, bliver den serveret i haven 
for dem, der ønsker det og ellers ude i bo-enhederne med tilbehør og æblekage til 
dessert, hvor de smukke sommerviser vil blive sunget undervejs. 

 

  



Faste aktiviteter: 

Ellers vil der hen over sommeren være de sædvanlige aktiviteter i løbet af ugen – nogle 
aktiviteter kan dog være aflyst pga. ferieafvikling. Følg med på menuskilte og 
opslagstavler for program og yderligere information: 

• Mandagssang, mandage kl. 10.00-11.00 i Stjernecaféen 

• Havehygge, mandage kl. 10.30-11.30 i Violskræntens have 

• Siddegymnastik, tirsdage kl. 10.30-11.00 i Stjernecaféen 

• Køreture på skift mellem bo-enhederne, tirsdage kl. 10.00-11.30 

• Kreative hænder, onsdage kl. 10.00-11.30 

• Gudstjeneste, den 3. onsdag i måneden kl. 10.00-11.00 

• Blomsterhuset er åbent, onsdage kl. 14.00-16.00 

• Siddegymnastik, torsdage kl. 10.30-11.00 i stueetagen på Grønnegården 

• Årstidscafé, torsdage kl. 13.30-14.45 i Stjernecaféen 

• Fredagsbar, fredage kl. 14.00-16.00 i Stjernecaféen 

• Søndagscafé m. Harmonikaklubben, søndag den 26/6 kl. 14.00-16.00 i 
Stjernecaféen 

• Bankospil m. de frivillige, tirsdag den 7/6 kl. 14.00-16.30 i Stjernecaféen 

• Kirstens bankospil, onsdag d. 29/6 kl. 14.00 i Stjernecaféen 

 

Frivillige: 

Kunne du som pårørende tænke dig at være en del af det frivillige fællesskab på 
Violskrænten & Grønnegården, så kontakt Heidi Kjeldsen Kolding, ergoterapeut på mail 
hkp@norddjurs.dk eller mobil 4012 1798. Det kan være du har lyst til at hjælpe en gang 
i mellem eller fast – mulighederne er mange! Kontakt os og du kan få mere information. 

 

 

Med ønsker om en varm og solrig sommer 

Medarbejdere & ledelse. 

Plejecenter Violskrænten & Grønnegården 

mailto:hkp@norddjurs.dk

