FJORDGLIMTS
HUSAVIS

Oktober
2022

Nyttige Telefonnumre på Fjordglimt
Fjordglimt svarer hele døgnet 991 7B860
Dagcenter 991 73891
Storstuen 991 73892
Aktivitetsmedarbejder mail: gia@thisted.dk

Kære Alle.
Hvilken dejlig sensommer vi har haft her i september,
de mørke vintermåneder bliver jo afkortet.
Udelivet er blevet dyrket i vores fantastiske have.
Den 5. oktober kl. 1 2 fejrer vi årets flotte avl med Løv
faldsfest i storstuen med marineret kyllingebryst med
flødekartofler og svesketrifli til dessert, sammen med
musiker Albert. Se invitationen andet sted.
Alle er velkomne.

Dødsfald:
Kirsten Gasberg sov stille ind den 1 2. september.
Betty Blander Madsen sov stille ind den 14. september.
På medarbejdernes og ledelsens vegne vil vi takke for
tiden sammen med Kirsten, Betty og deres pårørende.
Æret være Deres minde.

Nye beboere:
Velkommen til:
Anna Førby fra Frøstrup, der flytter i Flus 2 i lejlighed
nr. 9 den 1 .oktober.
Else Marie og Egon Fledegaard Thomsen fra Thisted,
der flytter i hus 4 i lejlighed nr. 25 til den 1 5. oktober.
Flåber I og jeres pårørende må får en god til på Fjord
glimt.
Personale:
Tak til vores rengøringstekniker Conny Rasmussen for
et godt samarbejde, Conny går på efterløn her til no
vember. Det har været en fornøjelse, nyd dit velfor
tjente otium.
Vikariat:
Velkommen til SSA Niklas Sørensen fra Frøstrup, der
starter i uge 43 i hus 4. Faktisk er der tale om en tilba
gevenden, Niklas var elev i Hus 4. år tilbage.
Velkommen til Marianne Frederiksen, der ansættes
som rengøringsassistent. Her er der også tale om en
tilbagevenden, Marianne har tidligere været aftenvagt i
Hus 1+2.

Afløsere:
2 nye timelønnede afløsere:
SSA Lise Thure fra Bedsted
gymnasielærer Torun Samuelsson fra Ydby.
Praktikant:
Velkommen til Svitlana fra Ukraine, der bor i Thisted.
Svitlana er tilknyttet køkkenet i Hus 3.
Håber I alle får en lærerig tid på Fjordglimt.
Efteruddannelse:
Samtlige medarbejdere har nu været på en 8 dages ef
teruddannelse omkring "Borgere med komplekse psy
kiske vanskeligheder” i samarbejde med Set. Thøgersgaard.
Sidste hold bliver færdig her i uge 43.
Vi oplever som tidligere nævnt, at borgere med de
mens, hyppigere er udfordret af psykiske symptomer i
forskellige grader.
Vi har nu fået en række redskaber, og et fælles sprog,
til at imødegå de udfordringer der opstår.

Corona:
Regeringen, Danske Regioner og KL har indgået ny af
tale, om testrategien på ældreområdet.
Det betyder, at I skal forholde jer til:
Sundhedsmyndighederne anbefaler alle besøgende til,
at tage en covid-1 9 selvtest inden besøget.
Dette er for at passe på de ældre og sårbare på pleje
centret, indtil der kan forventes effekt, af den kom
mende udrulning af revaccination.
Har man ikke haft mulighed for, at teste sig selv inden
besøget hjemmefra, kan man få udleveret en selvtest
på plejecentret, som vi meget gerne vil, I tager inden
jeres besøg.
Plejepersonalet kan udlevere selvtest, men de kan ikke
hjælpe med selve testen. Sig endelig til, hvis vi glem
mer at aflevere test til jer. :)
Husk ligeledes god hygiejne - sprit jeres hænder.
Vores beboere er blevet vaccineret for Corona den
27.09, og senere her i oktober kommer Centerlæge
Marianne Rasmussen og vaccinerer beboerne for influ
enza.
Endnu engang tak fordi I bruger terrassedøren, det be
tyder, at beboerne kan nyde hverdagslivet i fællesarea
ler uden forstyrrelser og gennemgang.

Basar:
Sæt kryds ved den 12. november i tidsrummet 101 5, hvor Fjordglimts basar og loppemarked løber af
stablen.
Der vil være skrivebøger, tombola, cafe og Mandeklubbens lille salgsbod. Overskuddet går ubeskåret til
Fjordglimts beboere og pensionister i Sennels og om
egn.
Der hygges i Storstuen, og der kan købes gløgg og
æbleskiver mm. Håber vi ses!
Aktivkommitéen:
Den 23. november kl. 14.00 afholder Aktivkommitéen
generalforsamling på Fjordglimt.
Komiteens opgave i flg. Vedtægterne, er at arbejde for
beboerne på Fjordglimt og pensionister i nærområdet.
Opgaven består i bl.a. at samarbejde med ældrecen
trets ledelse, personale og beboere for gennem dette
samarbejde at tilbyde, iværksætte og foreslå aktivite
ter for lokalområdets borgere over 60 år.
Der er 2 personer på valg.
Husk at alle uanset alder kan opstille til aktiv
kommitéen. Vigtigt så mange som muligt møder op
til generalforsamlingen for at gøre deres indfly
delse gældende.
Aktivkommitéen er vært ved kaffe, kage og en spil
banko.

Julefrokost:
Sæt allerede nu kryds ved onsdag den 21. december
kl. 11.30. hvor der afholdes julefrokost i storstuen.
Alle er velkomne.
Glæd jer til en dejlig dag i hinandens selskab med jule
hygge, julesange og lækker mad kreeret af vores 3
køkkenansatte.
Traditionen tro håber vi, at Sennels kirkes Børnekor
kan komme og synger for os.
Det er også dagen, vi inviterer vores aktive frivil
lige som tak for deres indsats i årets løb
Praktiske oplysninger.
• Dagcentret er lukket i uge 42.

Yvonne
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Måske har du allerede bemærket de nye, store idebokse som
står hos os med store, flotte billeder og teksten "Hvad er frit
ældre liv for dig?”
Vi glæder os meget til i løbet af efteråret at fortælle dig me
get mere om, hvad det går ud på, hvordan de skal bruges, og
også hvordan, vi har brug for dine tanker i den forbindelse.
Det er alt sammen en del af vores arbejde med visionerne for
fremtidens ældre liv.
Frit Ældre liv er vores måde at betragte fremtiden for den al
lerbedste ældrepleje, vi kan skabe inden for de rammer, vi
har. Det er et nyt syn på, hvordan vi udfører vores arbejde,
og hvordan alle har et ansvar for at vores ældste borgere le
ver et godt liv.
Det er forskelligt, hvad der kendetegner et godt hverdagsliv,
men ofte hænger det sammen med at føle sig selvstændig og
kunne leve det liv, man ønsker. Forskning viser at det gode
hverdagsliv og livskvalitet handler om selv at være i stand til
at træffe valg, der vedrører eget liv.
Vi ønsker, vores ældre borgere har følelsen af selvstændighed
og myndighed - hele livet.
Med ideboksene sætter vi gang i en proces, hvor vi i første
omgang ønsker at få udfoldet, hvad der kendetegner et frit
ældre liv.
Du er naturligvis velkommen til at bidrage, da du også er en
vigtig spiller på banen for et frit fysisk, et frit mentalt og et
frit socialt liv for alle ældre.

Foredrag:

”Når hjernen svigter kommunikation gennem kroppen.
- Om hvordan vi støtter på trods af
demenssygdommen som pårørende og pro
fessionel”
Tid: tirsdag den 4. oktober 2022 kl. 19.0021.00

Sted: Snedsted Hallen
Om foredraget:
Foredraget sætter fokus på demens og om hvordan man kan støtte familier, venner
eller naboer, hvor sygdommen demens har gjort sit indtog.
For at bibeholde "det gode liv" kræver det nye vaner, søge det positive samvær og
ikke mindst støtte fra netværket.
Der vil i oplægget blive sat særligt fokus på, hvordan vi via aktiviteter kan sætte fo
kus på sansestimuli - idet kroppen husker når hjerne svækkes.
Mennesker med demens er ofte på overarbejde for at navigere gennem hverdagens
stimuli.
Erfaringer viser, når vi med passende dosis stimuli tilgodeser de "sultne" sanser gen
nem dagens samvær og gøremål, har vi mennesker med demens, der i langt højere
grad får frigjort overskud til at være til stede og til socialt samvær.
Derfor er det vigtigt, at vi er bevidste om, hvordan vi støtter og justerer disse sanseinput og om hvordan vi hjælper, når det bliver for meget eller når uroen og afmag
ten tager overhånd.
I oplægget vil der blive givet en intro til, hvordan hjernen fungerer og hvordan vi
med denne viden kan finde omveje som støtte mennesker på trods af demens. Char
lotte vil give konkrete og praktiske tips til hverdagen bla. eksempler på trykmassage,
som kan forenkle dagligdagen både for den syge, pårørende og ikke mindst ansatte.
Underviser: Charlotte Voetmann, Demens- og Neuropædagogisk konsulent v/
Fljerne & Sundhed, demenskonsulent, sygeplejerske, proces- og udviklingskonsulent
og mange års erfaring som seminarielektor i sundhedsfag.
Thisted kommnune er vært ved en kop kaffe og brød
Tilmelding til demenskoordinatorerne på tlf. 99173330 eller mail gsd@thisted.dk
senest kl. 10.00 d. 30. september 2022.

Fødselsdage i oktober

Anna d. 16.
Verner d. 16.
Poul Martin d. 27.

1 ønskes alle hjertelig tillykke
Efter ønske får de nu lagkage til fødselsdagen
skænket af Aktivkommitéen.
t
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I Storstuen - Fjordglimt
Onsdag den 5. oktober kl. 12.00

Der vil være Amerikansk lotteri med fine
gevinster.
Musikken leveres af Albert
Marineret Kyllingebryst med
fløde kartofler, grøn salat og flutes
Svesketrifli
Kaffe og småkager
Pris:

Kr. 200,-

Tilmelding fif Gitte Andersen på Telefonnr.
00170000

Aktivkomiteens langtidskalender,
sæt allerede nu kryds.

5. oktober

Løvfaldsfest kl. 12.00

12. november Basar kl. 10-15
23. november Generalforsamling i Aktivkommitéen
Kl. 14.00 med banko

Aktivkommitéen:

Den 23. november kl. 14.00 afholder Aktivkommitéen
generalforsamling på Fjordglimt.
Komiteens opgave i flg. Vedtægterne, er at arbejde for
beboerne på Fjordglimt og pensionister i nærområdet.
Opgaven består i bl.a. at samarbejde med ældrecen
trets ledelse, personale og beboere for gennem dette
samarbejde at tilbyde, iværksætte og foreslå aktivite
ter for lokalområdets borgere over 60 år.
Der er 2 personer på valg.
Husk at alle uanset alder kan opstille til aktiv
kommitéen. Vigtigt så mange som muligt møder op
til generalforsamlingen for at gøre deres indfly
delse gældende.
Aktivkommitéen er vært ved kaffe, kage og bankospil.

Gudstjenester i Storstuen Efterår/vinter
2022
Fredag den 7. oktober
Fredag den 18. november
Fredag den 16. december med efterfølgende Gløgg og
æbleskiver
Julegudstjeneste lørdag den 24. december for bebo
ere, pårørende og ældre fra nærområdet.

Basar på Fjordglimt
Der afholdes basar lørdag den 1 2. novembet;
kl. 10 - 1 5.
Der vil være skrivebøger, Tombola, Amerikansk lotteri,
salgsboder, loppemarked og Café hvor du kan købe
Kaffe, Gløgg og æbleskiver.
Kom og støt op om en rigtig god sag, overskuddet går
til Fjordglimts beboere og pensionister i Sennels og
omegn.
Hvis du har en gevinst til basaren, eller noget du gerne
vil donere til loppemarkedet, hører vi gerne fra dig.
Kontakt Gitte Andersen - Aktivitetsmedarbejder på tlf.
99173892 el. 20588747
Senest mandag den 7. november.

Foredragsforeningen
Generalforsamling
Onsdag d. 1 2. oktober kl. 1 9.BO i Storstuen
Efter generalforsamlingen kommer tidligere
Falckredder
Flenning Sørensen fra Mors og fortæller om
"36 år i Falck og om de mennesker jeg har mødt"
Foreningen er vært ved kaffen denne aften.

Ugens bustur gik over Hou - Skovsted - Hillerslev Nors - Skinnerup - Thisted - Tilsted - Silstrup og hjem
langs fjordpromenaden ind til Thisted midtby.
Alle nød turen i pragtfuldt vejr og højt humør.

Hygge eftermiddag i Hus 1 og 2, med sang og musik
med Niels Juul på violin og Karen Bjørnskov (musikte
rapeut) på guitar.

Hus 3 har skudt æblesæsonen i gang, de skræller æb
ler til den store guldmedalje.
De nyder godt af bagværk med æbler både indeni og
ovenpå.
Æblegrød med fløde er også lige sagen.
Der bliver også spist blommer og lavet dejlig marme
lade.

Vi i Hus 3 fejrede Dronning Margrethes 50-års
jubilæum med nybagt kage og slik.
Bordet var dækket med blomster og røde servietter.
Damerne nød at se på de smukke kjoler og galla
uniformer.
Vi havde en rigtig hyggelig aften.

Inger og Stine fra Hus 4 var på en 4 km lang gåtur
rundt i Sennels, og de var så heldige, at der var gratis
pølser og brød ved den lokale købmand.

Der skrælles æbler, og ordnes blommer i Dagcenteret,
så det er klar til, når der skal laves marmelade til
basaren.

Aktivitetsoversigt Storstuen Fjordglimt
Oktober 2022

Faste ugearrangementer:
Man.- Tirs.- Tors.- Fre.- kl. 10 - 16

Dagcenter

Lukket hele uge 42

Mandage kl. 14

Nørkleklubben (kursuslokalet)

Tirsdage kl. 1 3.30 - 16

Klub med stolegymnastik, sang og fælles
hygge

Der er ingen tirsdags klub d. 25. oktober pga. Kursus

Onsdage i ulige uge kl. 14.30

Onsdagsklub

Torsdage kl. 10 - 16

Mandeklub

Fredag d. 7. oktober kl.10.30

Gudstjeneste

Tirsdag d. 11. oktober kl. 11.30

Møde med Aktivkommitéen

Onsdag d. 12. oktober kl.

Generalforsamling i foredragsfor
eningen

Alle bedes holde sig underrettet om de enkelte arrangementer afholdes.

