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Kære alle forældre/pårørende
Så er sommerferien over os. Aktivitetscenteret er lukket de næste 2 uger og i stedet er alle i gang
med ferieaktiviteter. Vi er meget glade for de muligheder feriepuljen giver for at tage på udflugter
og ferieture.
Siden sidste nyhedsbrev har vi haft to dødsfald - Magnus Bo Mogensen fra Kærvang og Lilli
Rasmussen fra Skovvang er sovet stille ind. Vi fik taget pænt afsked med dem og midt i alt det
triste, så er der også meget livsglæde og samhørighed i sådanne begivenheder.
Vi har nu 5 tomme lejligheder og etablerer et tilbud til unge med autisme på Kærvang.
Fra september starter de tidligere nævnte aktiviteter op i aktivitetscenteret. Onsdage er der socialmotorik og pædagogisk massage. Det står Hanne Helt og Pernille Lindrum for.
Torsdage er der it-cafe, som Rasmus Kramer står for.
Den 22.08. har vi i samarbejde med Auning Idrætscenter og øvrige tilbud i Norddjurs Kommune
idrætsdag. Ud over svømning bliver der denne dag zumba og hockey i centeret samt fælles sund
frokost som Charlotte fra Område Ørsted og Hanne fra Nærheden står for.
24. oktober har vi temaften og valg til BPR. Dansk Handicaporganisation kommer og fortæller.
Desuden vil næstformand i BPR Peter Hjulmand Nielsen fortælle om arbejdet i Handicaprådet i
Norddjurs Kommune. Herefter er der orientering om boligforeningerne for Skovvang og Kærvang.
Jeg medsender en oversigt over de fritids-aktiviteter, der tilbydes i aktivitetscenteret resten af 2017.
Bemærk venligst at der er 2 arrangementer, som de af jer, der holder af kreative sysler, kan deltage
i. Nemlig den 24.09. kl. 11-16, hvor vi holder kreaevent. Iben Stiebitz laver hækle-/strikkeværksted.
Der vil være mulighed for at købe garn. Inviterede: borgere og pårørende i Område Ørsted, borgere
og pårørende i Område Auning samt borgere fra Ørsted. Tilmelding senest 18.09.. Max 35
deltagere: Pris 50 kr + materialer
og så holder vi et den 26.11. kl. 11-16. Krea-event med Iben Stiebitz. Vi laver anderledes julepynt.
Inviterede: borgere og pårørende i Område Ørsted, borgere og pårørende i Område Auning samt
borgere fra Ørsted. Tilmelding senest 20.11. Max 35 deltagere: Pris 50 kr + materialer.
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Hvis I ønsker at deltage den 26.11. er i også velkommen til at tage med på den fælles skovtur den
25.11 Kl. 10-14, hvor vi finder materialer til den 26.11. Arrangør Helle L, Hanne H. og Hanne S.
Sanne fra Skovvang går på barsel til august. Hanne Rasmussen går på efterløn.
Sharon, social- og sundheds assistent starter på Skovvang til august. Natascha kommer tilbage fra
barsel til august og starter også på Skovvang.
Jeg holder ferie i uge 31-32-33. Ved behov for ledelsesmæssig kontakt i denne periode, så er I
velkomne til at rette henvendelse til afdelingsleder Berno Møller på tlf.40171472
I ønskes en rigtig god sommer.
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