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Kære alle,
Selvom græsset i hele Danmark lige nu er mere brunt end grønt, så
nyder vi sommervarmen på Kamager og tilføjer farver i form af nye
blomster på sansestien.
Feriestemning på Kamager – og hele vejen til Tyskland
Flere beboere har været på ferie med hyggelige oplevelser og gode grin.
Michael og Marie tog en shoppetur til Tyskland, og på vejen hjem i
Knuthenborg var de heldige at kunne klappe det kun tre måneder gamle
æselføl. Kirsten og Mette var på tøsetur – og efter gode, store
frokostmenuer skulle de en af dagene blot have en lille smule
aftensmad. Det endte derfor med grineflip, da tjeneren kom med en
tunsandwich til Kirsten så stor som hele tallerkenen – nok til syv mand.
Tøserne fandt både sommertøj og øreringe, for som Kirsten siger, så er
det godt med nederdel om sommeren.
Sommerfest – med høj sol og fotograf
Høj sol, festlig sang og danserytmer, glad stemning - og populær is lige
til de sidste kugler smeltede i sommervarmen. Dét er noget af det, vi vil
mindes fra årets sommerfest på Kamager den 8. juni. Traditionen tro
bød Mie og Mogens velkommen i det flotte telt, som Stephanie og
Kirsten havde pyntet sammen med Annette. - Og som Mogens sagde, så
var vi meget glade for at se jer alle. Aftenen startede med hyggelige
snakke, god mad og boldaktivitet udenfor. Senere gav Kammerjunkerne
en fantastisk koncert med rytmer, der nåede helt op til baren, hvor
Jeanette dansede og trommede. I år var en særlig fest for Kamager, der
fejrede 20 års fødselsdag med to store flotte lagkager og flag.
I år tilbød en professionel fotograf, Kim, at tage familiebilleder af jer, der
ønskede. Billederne ligger klar slut juli/august, hvor I kan købe ét eller
flere af dem til 100 kr. stykket. Vi sørger for at kontakte jer. I er også
velkomne til at kontakte os ved spørgsmål eller ønsker.
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Telefon: +45 3246666

Sommerstemning til
Kamagers sommerfest

Arrangementer

20/07 l 17.00-20.00
For beboere: Kvindeaften
med fodbad, neglelak,
spisning og hygge
22/07 l 13.30-15.00
For beboere: Musik og
bevægelse ude eller inde
26/07 l 18.30-20.00
For beboere: Aktiviteter
på sansestien
28/07 l 13.30-15.00
For beboere: Bål og
pandekager
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Persondataloven – hvordan beskyttes oplysninger på Kamager?
Mange af jer har sikkert hørt, at der nu er skærpede krav til at beskytte
personlige oplysninger overfor uvedkommende. Det har altid været
vigtigt for os på Kamager at beskytte beboerne bedst muligt, og loven
giver anledning til at undersøge forbedringsmuligheder. I resten af 2018
vil vi derfor gennemgå vores procedurer for videregivelse af beboeres
oplysninger til dagtilbud, massører, fysioterapeuter mm, ligesom vi vil
skærpe den måde, vi opbevarer fysiske og digitale dokumenter. Vi vil
også være mere opmærksomme på evt. anvendelse af billeder af
beboerne, da hvert billede nu kræver en specifik tilladelse fra beboeren,
førend vi må vise det for andre. Blandt andet vil I derfor opleve, at vi i
løbet af de næste par måneder vil spørge om tilladelse hos hver
beboer/værge til at vise beboernes portrætter på TV-skærmene her på
Kamager, som de vises i dag.
Overtagelse fra Tårnby Kommune – hvad nyt?
Vi ved nu, at Tårnby Kommune den 23. august 2018 efter en ny
udvalgsbehandling træffer en endelig beslutning omkring overtagelse af
Kamager. Vi har haft flere møder med Tårnby for at fortælle, hvad der i
dag gør Kamager til et rigtig godt sted at bo, og hvad der er med til at
opretholde vores høje kvalitet. Vi oplever, at Tårnby hører os og forstår,
hvad Kamager er. Vi er derfor stadig meget positive overfor et evt.
fremtidigt samarbejde.
Kamagers hjemmeside opdateres
Hjemmesiden vil få en finpudsning hen over sommeren med bl.a. nye
billeder og opdaterede informationer. Det glæder vi os til, at I kan få at
se. For at I kan følge lidt med, vil vi også fremover lægge alle aktiviteter
på vores hjemmeside under ”Det sker på Kamager”. At lave en masse
hyggelige, sjove og udviklende aktiviteter betyder meget for Kamager
som botilbud - og med SITA-klubben og Anette udleves dette i høj grad.
God sommer :-)
Sidst vil vi ønske rigtig god sommer til jer alle. Næste nyhedsbrev
kommer midt september, hvor vi så småt går efteråret i møde. Men
indtil da håber vi, at solen bliver hos os og jer :)

Venlige hilsner fra Kamager og Mie Karleby
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