11. juli 2019

Nyhedsbrev
Kære brugere i Aktivitetscenteret
Først og fremmest en stor tak til jer alle og til Brugerrådet for den flotte velkomst. Jeg har i
den første måneds tid her i dette skønne center hilst på en masse af jer, men langtfra alle.
Det har dog været dejligt at mærke jeres interesse, og høre lidt om, hvad I bruger centeret
til. Tak for det, og jeg ser frem til at hilse på endnu flere af jer 😊
Sammen med mig er der er flyttet nyt personale ind i centeret. Det er folkene bag Senior
Samtaler - de forebyggende hjemmebesøg, 75 års fødselsdage, Ældreliv Hvidovre-kurserne
og møder for kommende pensionister. Vi er også heldige at have fået en kontorassistent
med, som hjælper med forskellige administrative opgaver. I vil derfor, hvis I ikke allerede
har mødt dem, støde på nye ansigter. De nye personaler har fået et samlet kontor i lokalet,
hvor Værestedet boede tidligere, og der er lavet en lille oversigt på opslagstavlen, så I kan
se, hvem, der hvem.
Som ny i huset må jeg sige: Sikke mange dejlige muligheder og faciliteter, vi har i dette
skønne Aktivitetscenter. Jeg kan sagtens forstå, hvorfor I kommer her, her er virkelig dejligt
og mange gode muligheder. Jeg vil sammen med Brugerrådet gøre mit bedste for at få
tiltrukket endnu flere brugere, og håber også, at I alle vil være vores ambassadører, og
fortælle hele Hvidovre om ’perlen’ i Hvidovregade 49 😊
Her efter sommerferien starter jeg i tæt samarbejde med Brugerrådet en proces, hvor vi i
fællesskab skal se på, hvordan vi får de gode historier fra centeret delt med resten af
Hvidovre. Brugerrådet og jeg har også planer om, at vi skal ud og besøge de forskellige
hold, så vi kan få lidt input med fra jer til en kommende strategi for Aktivitetscenterets
fremtidige udvikling. Jeg glæder mig rigtig meget til at blive klogere på, hvad I tænker, vi
skal fremhæve og høre jeres gode ideer.
Jeg vil afslutningsvis fremhæve to vigtige datoer i efteråret.
Aktivitetscenterets 25 års jubilæum
Sæt et stort kryds i kalenderen fredag d. 4. oktober 2019, hvor vi fejrer Aktivitetscenterets
25 års fødselsdag. Borgmester Helle Adelborg kigger forbi centeret kl. 11.00 og åbner
jubilæumsfesten, og så skal vi hygge og fejre den flotte fødselsdag med musik og lidt godt

til ganen. Der kommer en invitation på opslagstavlen, når vi har det endelige program på
plads, og jeg håber, at I alle har lyst til at kigge forbi den dag og være med til at fejre vores
dejlige center.
Generalforsamling og valg til Brugerrådet:
Den anden vigtige dato er 29. oktober kl. 11.00-12.00, hvor der afholdes generalforsamling
i gymnastikhallen med efterfølgende oktoberfest-hygge, så også her skal I holde øje med
opslagstavlen for tilmelding til oktoberfesten.
Jeg går på sommerferie lige om lidt, men glæder mig allerede til at hilse på endnu flere af
jer, når jeg er tilbage igen. Jeg vil afslutningsvis overlade ordet til Kate og Kimie, der
fremover også vil have en lille hilsen med nyt om hold og aktiviteter til jer i nyhedsbrevet.
De allerbedste hilsner og ønsker om en dejlig sommer fra
Betina Engelhardt Rasmussen
Leder af Aktivitetscenteret
og det forebyggende ældrearbejde

Sidste nyt fra Aktivitetsmedarbejderne:
Så blev det ”desværre” vores tur til at holde lidt sommerferie, det er vi rigtig kede af 😉
Men vi vender frygteligt tilbage, til jeres fantastiske selskab - og det glæder vi os til!
De kommende uger vil vi, hver især, afholde vores sommerferie. Det gør vi på skift, så I
altid vil kunne finde en af os i huset. Sommerferieperioden vil, som tidligere oplyst, være
fra uge 29 til uge 33 - begge uger inkluderet. Kimie vil også afholde ferie fra mandag d. 2.
september til og med d. 9. september – begge dage inkluderet.
(Vores hold vil derfor ikke være tilgængelige i de ovennævnte uger.)
Hold nu rigtig godt øje med tavlerne for de kommende ture samt pop-up hold. Vi har
allerede lidt liggende på tegnebrættet til, når vi begge er vendt tilbage, bl.a. holdet ”Lær
din mobil og IPad at kende”, kreativ beton, og et par hygsomme turer. Til slut vil vi ønske
jer alle en helt fantastisk sommer, og vi glæder os meget til at se jer igen 😊
Sommerknus fra Kimie & Kate

