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Kære alle,

Vi håber, I alle er kommet godt ind i det nye år. Dét er vi på Kamager, hvor der altid er
gang i små og store ting.
Status på byggeriet

Det går fremad med byggeriet, der nu også er sat i gang indenfor i Team B, hvor der
skal etableres nyt køkken og dagligstue samt kontor. Udenfor er vi meget spændte på
snart at få tag og vinduer på plads i de mange tilbygninger, der dukker op i næsten
alle verdenshjørner. Vi har holdt et samlet rejsegilde for alle håndværkerne, og
glæder os til at Kamagers beboere også kan fejre byggeriet.
Sommerfesten flyttes til den 28. august 2020

Da vi har modtaget besked om at byggeriet nok bliver 4 uger forsinket, bliver vi nødt
til at flytte sommerfesten. Der skal, som noget af det sidste, laves en del
opretningsarbejde på parkeringsarealet, og materialegården og skurvognen bliver
stående til byggeriet er helt færdigt, så vi risikerer at der ikke er plads til festteltet –
og fest i byggerod, ja det er jo ikke særlig festligt. Derfor flytter vi i år sommerfesten
til den 28. august 2020.
Skal du med?: Pårørendemøde den 20. februar 2020 kl. 16-19

Vi glæder os meget til pårørendemødet den 20. februar, hvor vi følger op fra sidste
møde med indsigt og dialog om værgemål og problemstillinger omkring beboernes
retslige og økonomiske forhold, når pårørende går bort. Kun 8 personer er tilmeldt
indtil videre, så tilmeld jer meget gerne via mail til mie.karleby@regionih.dk, hvis I har
tid og lyst til at være med. Advokat Uffe Thorlacius kommer og guider os igennem de
forskellige muligheder og faldgruber. (ps. Det er Uffes ønske at vi starter kl. 16).
I dette link kan I læse beskrivelsen af forskellige typer af værgemål:
https://www.aeldresagen.dk/viden-og-raadgivning/vaerd-at-vide/v/vaergemaal-ogfuldmagt-mv/vaergemaal/hvad-er-et-vaergemaal.
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Kamagers værdier samles i en ny brochure

Aktivitetskalender

Vi er gået i gang med et spændende projekt – nemlig at få sat nye ord på de værdier
og tilgange, der skaber rammen for beboere og medarbejdere her på Kamager. De
fleste af jer kender nok Kamagers folder, som vi i mange år har været rigtig glade for.
Heldigvis udvikler vi os som botilbud sammen med beboere, samfund, politiske
dagsordner og medarbejdere. Derfor bruger vi lige nu tid på at opdatere folderen
med flotte billeder, egne illustrationer og tekster, så Kamagers tilbud, vision og
værdier bliver tydelige for både jer som pårørende, for eksisterende og nye
medarbejdere og omverden. Vi forventer at have den ny folder klar i løbet af 2020.
Informationstavlen i indgangen bliver flyttet

De fleste af jer kender informationsskærmene, som vi har hængende i hvert team og
i hovedindgangen. Mange beboere (og pårørende) er utrolig glade for skærmene, da
man på skærmen kan se dagens menu, billeder fra ture og arrangementer, hvem der
kommer på arbejde, osv. Skærmene er sat op til at vise det der er relevant for det
enkelte team. Desværre bliver mange beboere forstyrret af skærmen i indgangen, da
den viser informationer fra alle teams. Vi fjerner derfor skærmen i hovedindgangen
for at se, om det kan give mere ro. I kan som pårørende stadig se alle
informationerne på teamets skærm.
Kom og vær med: Oprydning af beboeres kælderrum

Tirsdag den 17. marts 2020 kl. 9.30-14.00 har vi bestilt en container til storskrald til
Kamager. Det giver anledning til at gennemgå beboeres kælderrum for ting, der evt.
skal smides ud. Vi vil gerne, at pårørende deltager i sorteringen af den enkelte
beboers ting. Tag kontakt til teamet for at aftale en dato til sortering, hvis I vil
deltage: Det skal senest gøres i uge 11, så vi er sikre på at nå alt igennem og få
overblik over mængden. og for at aftale en dag, det passer.
Det var nyt for denne gang. Vi håber at se så mange af jer som muligt til
pårørendemødet i februar.
De bedste hilsner fra Kamager
og Mie Karleby.
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