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Kære alle,
Sammen med naturens grønne spirer, spirer projekter og aktiviteter
på Kamager.
Gynge til kørestol spirer udenfor
Det er sjovt at gynge - især hvis nogen vil skubbe:) Derfor var det heller
ikke svært at beslutte, at Kamager selvfølgelig skulle have en gynge, hvor
man også i en kørestol kan komme til at gynge. Således er en flot, blå
kørestolsgynge nu på plads uden for i græsset. Det kom lidt bag på os, at
der ikke var plads til de største kørestole på gyngen. Derfor er vi i gang
med at få ”udviklet” gyngen, så alle kørestolsbrugere på Kamager kan
bruge den. Et udfordrende, kreativt projekt for vores gode
håndværkskontakter, som vi glæder os til at se resultatet af.
Flere aktivitetsmuligheder hjemme på Kamager
Et godt liv er blandt andet at have mulighed for at deltage i hyggelige og
sjove oplevelser og at have samvær med andre. Dette fokus har altid
optaget os – særligt fordi flere beboere efterhånden har færre timer/dage
på dagtilbud, og derfor får en del timer hjemme. Sidste år besluttede vi
derfor at danne et særligt team, der kunne danne rammen for aktiviteter i
hverdage og weekender på Kamager. Det har allerede givet mange gode
oplevelser, og netop nu har vi udvidet aktiviteterne med det, vi kalder
”Værkstedsaktiviteter”, ca. en dag om ugen. I april og maj måned betyder
dét, at beboere, der har lyst, kan hjælpe til med at lave en savbuk, lave
havearbejde og bygge en mistbænk til tidligere spirer. Og selvfølgelig med
god mad! Bålstedet er jo et meget populært sted for mange beboere, og
særlig skønt er det, når resultatet af arbejdet med beskæring af buskene
rundt om bålstedet kan nydes med en god bålfrokost. Vi venter stadig på
bålhuset, men det er i restordre fra leverandøren.
SITA klubben fortsætter også med Annette ved roret. Hun laver aktiviteter
inde og ude, og der er stor tilslutning til det hele. Der bliver afholdt fester,
herrefrokoster, dameaftener med fodbad og kage, Banko, skattejagter og
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musik og bevægelse. Kontingentet for SITA klubben går stadig til materialer
og præmier. SITA-klubben giver også bidrag til de større indkøb som
Kamager foretager som fx gynge, musikinstrumenter.
Påske med forårsfest, æggejagt og bål
Påsketid på Kamager er tiden for æggejagt, bålhygge og påskefrokost. Og
dét var det også i år. Påskefrokosterne i hver bogruppe med sild,
smørrebrød og buffet gled ned med øl, og frokostbordene var flot pyntede i
påskefarver. Og så er det jo helt fantastisk, når den årlige æggejagt kan
foregå i bragende sol og udsyn til blå himmel. Det har virkelig været en
hyggelig påske!
Sommerfest – sæt kryds den 14.juni
Årets sommerfest afholdes den 14.juni, og vi håber, at det bliver i telt på
parkeringspladsen foran Kamager. Vi afventer stadig endelig startdato på
vores byggeri, samt afgørelsen på hvor materialeplads og mandskabsvogne
etableres. Invitationer følger snarest.
Byggeriet er lige om hjørnet: Bygge-infomøde 14. maj kl. 17.00
Tidsplanen for byggeriet er pt. start i uge 21. Vi har tidligere inviteret til
pårørende-byggemøde den 14. maj kl. 17.00 for de af jer, der har lyst til at
få information og stille spørgsmål omkring byggeplanerne på Kamager. Vi
gør os bl.a. en masse tanker om, hvordan vi kan støtte beboerne bedst
muligt under de mange forandringer. Tanker, vi meget gerne deler med jer.
Vi mødes i biografen på Kamager kl. 17.00. Vi håber at se mange af jer. Vi
aflyser mødet, hvis der kommer yderligere udsættelse på byggeriet.
En grøn smiley fra Arbejdstilsynet – dét er vi stolte af
At danne rammen for et godt liv betyder på Kamager også at danne ramme
for et godt arbejdsliv. Glæde, energi, overskud og tryghed på jobbet smitter
– også til beboerne. Vores prioritering af et sundt arbejdsmiljø er nu blevet
lidt mere tydeligt med en grøn smiley fra Arbejdstilsynet. Den er vi rigtig
glade for.

Vi glæder os til at se jer den 14. maj.
Næste nyhedsbrev kommer ud til jer ca. 1. juli.
De bedste hilsner fra Kamager
og Mie Karleby.
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