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Januar 2023. 

Så kan vi skrive år 2023 i kalenderen, og nu er der ikke længe til, at erantisserne og 
vintergækkerne kan ses med deres tidlige budskab om det kommende forår. Det er dog 
heller ikke længe siden, at vi havde vores juleaktiviteter – kan du huske det? Ellers kan 
du jo se under nyheder på Violskrænten og Grønnegårdens hjemmeside, hvor der er en 
collage med juleglimt.  https://norddjurs.dk/borger-og-selvbetjening/sundhed-pleje-og-
aeldre/plejecentre/violskraenten-og-groennegaarden. Her kan du også finde mange 
andre gode og nyttige oplysninger om vores plejecenter. 

Aktivitetsmæssigt er vi sædvanen tro i gang med vores sædvanlige aktiviteter; det er godt 
og skaber indhold og rutiner i hverdagen. Herudover har vi været så heldige, at de 
frivillige har givet en koncert med Ole Gas, der kommer og synger Kim Larsen melodier 
Det er en musikalsk eftermiddag for både Violskrænten og Grønnegårdens pensionister 
og efterlønsmodtagere udefra. Der har været rigtig god tilslutning og vi ser frem til en 
dejlig eftermiddag sidst i januar. Vi glæder os også til fejring af fastelavn i februar samt en 
musikalsk eftermiddag med Kulturskolen i marts. Turene til Kattegatcentret for vores 
beboere er også kommet i gang. 

Kender du i øvrigt de aktivitetstilbud, der er på plejecenteret, og som du kan deltage i, 
hvis du er pensionist eller efterlønsmodtager i Norddjurs kommune? Hvis du savner 
indhold i hverdagen eller bare gerne vil mødes med andre omkring en fælles aktivitet, 
er du meget velkommen til at deltage i Mandagssang mandage kl. 10-11. Bankospil med 
de frivillige tirsdag hver anden måned kl. 14-16.30. Kreative hænder onsdage kl. 10-
11.30. Gudstjeneste hver 3. onsdag i måneden kl. 10-11. Siddegymnastik hver torsdag 
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kl. 9-9.45 og Søndagscafé den sidste søndag i måneden kl. 14-16. Aktiviteterne bliver 
annonceret i Lokalavisen under ”Kommunen informerer” en gang om måneden. 

Det kan også være, at du som pårørende har lyst til at være frivillig på plejecenteret. Her 
har du også mulighed for at være en del af et fællesskab med andre, som har samme 
formål for øje – nemlig at skabe gode stunder for vores beboere. Det kan være en gang 
om ugen eller en gang i mellem, hvor du har tid og mulighed. Er du interesseret i dette 
og gerne vil høre nærmere, er du velkommen til at kontakte Heidi Kjeldsen Kolding på 
hkp@norddjurs.dk, så vil jeg kontakte dig, så vi kan lave en aftale. 

Med disse nyheder vil vi ønske dig og din familie og frivillige en god start på det nye år. 

 

Medarbejdere & Ledelse. 

 

Oversigt over aktiviteter: 

Faste klippekortsaktiviteter: 

• Siddegymnastik i Stjernecaféen, tirsdage kl. 10.30-11.00. 

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

• Besøg af dagplejen på skift mellem bo-enhederne onsdage kl. 10.00. 

• Individuel træning for tilmeldte beboere i motionsrummet, tirsdage. 

• Kreative hænder, onsdage kl. 10.00-11.30. 

• Gudstjeneste hver tredje onsdag i måneden kl. 10.00-11.00. 

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

• Årstidscafé, torsdage kl. 13.30-15.00. 

• Fredagsbar, hver anden fredag kl. 14.00-16.00. 

Aktiviteter med de frivillige: 

• Mandagssang, mandage kl. 10.00-11.00. 

• Bankospil for selvhjulpne, en tirsdag hver 2. måned kl. 14.00-16.30 

• Søndagscafé for selvhjulpne, den sidste søndag i måneden kl. 14.00-16.00. 

Særlige arrangementer, som er planlagt indtil videre: 

• Koncert med Ole Gas, der synger Kim Larsen. Tirsdag den 24/1. 

• Fastelavn med dagplejen til kreative hænder. Onsdag den 22/2. 

• Koncert med Kulturskolen. Torsdag den 9/3 

(Ret til ændringer forbeholdes) 
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