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Demenscenter Kristiansminde

TLF.: 46 31 67 00
__________________________________________________
Ledelse:

Træffes på hverdage og efter aftale
Konstitueret centerleder
Anders Christensen
Tlf. 30 84 13 88
Afdelingsleder
Hus 4 + 6
Annica Prehn
Tlf. 24 90 70 88
Afdelingsleder
Hus 8 + seniorhøjskole
Naja Nilsson
Tlf. 30 84 13 39
Afdelingsleder
Hus 10 + 12
Rasmus Andersen
tlf. 30 58 64 48

Hovednummer til husene:
Hus 4:

46 31 68 31

Hus 6:

46 31 68 33

Hus 8:

46 31 68 35

Hus 10:

46 31 68 37

Hus 12:

46 31 68 39
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Nyt fra ledelsen
Kære beboere og pårørende.
Denne udgave af Kristiansminde Tidende bliver et dobbeltnummer, så avisen udgives for både juli og august. Dette grundet sommerferieafholdelse.
Jeg håber på jeres forståelse herfor.

Kalenderen skriver 1. juli og sommeren er over os. En meget speciel sommer i år. Sommeren byder lige nu både på Roskilde Festival igen og samtidigt skal Roskilde være startby for en etape i Tour de France. Byen bærer
lige nu præg af de to store begivenheder, ligesom trafikken gør det. Jeg
håber, at I alle kommer godt igennem en weekend med ufatteligt mange
mennesker i byen, uanset om I er hjemme eller bevæger jer ud.
Vi måtte i sidste weekend desværre konstatere, at en medarbejder og to
beboere i hus 4, testede positive for Covid-19. Vi har netop modtaget svar
på screeningstest fra 4. dagen og alle test er negative. Jeg forsøger ihærdigt at holde jer orienterede pr. mail. Hvis I ønsker flere på maillisten over
modtagere af mine mails, så lad mig endelig vide det. Samtidigt arbejder vi
fokuseret med at forebygge en evt. smittespredning og ligeledes at forebygge nye smittetilfælde blandt medarbejdere og beboere. For pårørende
gælder det fortsat, at man bør blive hjemme, hvis man føler sig syg.
Sommeren byder også på høje temperaturer og vi ved, at dette kan påvirke vores beboere. Vi er derfor meget opmærksomme på væskeindtag for
den enkelte beboer. Ligeledes har vi indkøbt is og chips, soppebassiner,
kasketter, bøllehatte og solcreme, så vi kan passe godt på jeres kære.

I juni havde vi endnu en gang en fantastisk søndag med underholdning arrangeret af Kristiansmindes Venner. Vi har også afholdt suppleringsvalg til
Bruger– og Pårørenderådet d. 31/5, hvor flere nye medlemmer blev valgt
ind, så vi nu har en repræsentant fra alle huse i rådet. Alle frivillige i Bruger
– og Pårørenderådet samt Kristiansmindes Venner skal have en helt særlig
tak fra mig. Hvor er vi heldige og meget taknemmelige for, at vi har så
mange frivillige kræfter, som vil beboere, medarbejdere og pårørende på
Demenscenter Kristiansminde det allerbedste. Af hjertet tak!
De bedste sommerhilsner til jer alle
Annica, Naja, Rasmus og Anders
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Tilbud til pårørende
På Demenscenter Kristiansminde vil vi rigtig gerne favne pårørende og
være med til at skabe netværk blandt pårørende. Således har vi startet en
ny pårørendegruppe op, så vi nu har to pårørendegrupper:
Pårørendegruppe for ægtefæller
Gruppen er et tilbud til ægtefæller til beboere på Demenscenter Kristiansminde. Der er mulighed for at udveksle erfaring, oplevelser og meget andet
i gruppen. Der er plads til flere ægtefæller. Gruppen mødes på følgende
dage:
Onsdag den 24. august kl. 12.30-14
Onsdag den 21. september kl. 13-15
Onsdag den 26. oktober kl. 13-15
Onsdag den 30. november kl. 13-15
Til møderne deltager SSA Lene Fæster Broch, tlf. 4631 6835 og psykomotorisk terapeut Benedikte Okkels Knudsen, tlf. 46316679.
Hvis I ønsker at deltage eller har spørgsmål om gruppen, er I velkomne til
at kontakte Lene eller Benedikte.
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Tilbud til pårørende
Pårørendegruppe for voksne børn
Gruppen henvender sig til voksne børn af vores beboere på Demenscenter
Kristiansminde. Vi afholdte det første møde i juni og der er ligeledes plads
til endnu flere i gruppen. Efter mødet skrev de deltagende pårørende:
”Vi var 3 voksne pårørende som tog imod tilbuddet om at mødes d.
22/6 kl 19. Voksne børn af en dementramt forældre.
Det at kunne dele bekymringer, sorger, glæder, at kunne sparre med
andre i samme situation fik os hver især til at møde op. Alt fra afmagt
hed, undringer, og bekymringer til ideer til en mere meningsfuld hverd
ag for både den dementramte men bestemt osse den pårørende. For
hvordan kommer man videre med god samvittighed når mor sidder og
er trist på Kristiansminde og far er blevet ensom…
Det var en succesaften og snakken startede allerede ude på parke
ringspladsen. Og den gode debat hvor vi kom omkring alt fra vores eg
ne “ tunge rygsæk”, til undringer og bekymringer vedr. personale, hygi
ejne og kommunikationsmetoder.
Vi kunne ha fortsat men…vi tror på at gruppen kan blive større. At fle
re voksne børn af en forældre på Kristiansminde sidder med samme
eller andre bekymringer og spørgsmål…for sorgen over langsomt at
miste har vi til fælles. Og at kunne være i et Forum hvor alle spørgs
mål og bekymringer kan tages op…det fik os til at møde op.

Vi tror på - vi håber på - at se flere voksne børn af en forældre bosid
dende på Kristiansminde. Og vi har sat endnu et møde i kalenderen.
Onsdag d. 21/9-22 kl 19-21
Ses vi? Vi vil glæde os…
Kh
Pernille ( hus 8A) , Stine ( hus 10A) og Lone ( hus 8A) ( alle pårøren
de)
Spørgsmål kan rettes til Naja eller Lone (hus 8A)
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Med stor fornøjelse, kan vi invitere alle beboere og
pårørende til Cirkus her på Demenscenter Kristiansminde. Vi får besøg af Cirkus Trapez Open Air, som
har specialiseret sig over de seneste år i at lave forestillinger, som målretter sig plejehjem. Vi håber at se
mange af jer denne dag:
ONSDAG DEN 24. AUGUST KL. 14.30
PÅ DET GRØNNE AREAL MELLEM HUS 10 OG 12
Der vil efter forestillingen være en pølsevogn med
pølser til alle deltagende.
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Underholdning v. Søren Westerholm
Søren kommer en gang om måneden og besøger alle dagligstuer. Her vil
han synge og sprede god stemning blandt medarbejdere og beboere. Søren starter i et hus og bevæger sig rundt i husene. Søren kommer følgende dage:

Tirsdag den 26. & onsdag den 27. juli
Tirsdag den 30. august & onsdag den 31. august
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