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NOTAT: Oversigt over anvendelse af beløb til aktiviteter på kommunens plejecentre i
2017

9. oktober 2017

I budgettet er der årligt afsat 500.000 kr. til aktiviteter for plejehjemsbeboere. Beløbene er anvendt i et nært
samarbejde med de nedsatte bruger- og pårørenderåd.
I tabellen nedenfor er kort beskrevet, hvad beløbene er anvendt til.
Plejecenter

Tildelt beløb til

Beskrivelse af de aktiviteter, der har været og planlægges afholdt.

aktiviteter (Kr.)
Kristiansminde

108.000

Kastanjehaven

54.000

Gundsø Omsorgscenter

31.300

Toftehøjen

23.800

Oasen

23.800

Asterscentret

51.700

Trekroner

95.000

På Kristiansminde har beløbet været anvendt til at afholde en række arrangementer som stor
fødselsdagsfest, koncert med Keld og Hilda, musikarrangement i samarbejde med
Kristiansmindes Venner, arrangement med symfoniorkester, cirkus og høstfest. Der afholdes
løbende bankospil og der har været arrangeret foredrag samt flere besøg ud af huset bl.a. til
Birkegårdens Haver og ture til havnen for at få is. Videre er planlagt øl- og pølsefest i oktober
samt diverse jule og nytårsarrangementer.
Aktivitetsbeløbet er anvendt til udflugter for beboerne til sommerhus, rundtur i København og til
diverse ture rundt i lokalområdet fx ned til havnen for at få is. Der er afholdt forskellige
arrangementer som for eksempel nytårskur med levende musik, sang og musik med frivillige
og Kastanjehavens venner, isbod på terrassen. Der planlægges julearrangement med
orkester. Videre har der været besøg af hospitalsklovnen LIVA.
Der har været besøg af hospitalsklovnen LIVA og der har været afholdt en række musiske
arrangementer bl.a. ”klaver-hygge” med organisten ved Slangerup Kirke, Visens venner,
spillemandsmusik, seniorkoret, violinist og sang. Der er også indkøbt diverse i forbindelse med
aktiviteter fx slikposer til de børnehaver, der kommer og synger, indkøb til drivhus og voliere,
hula-hop ringe, ”floorball” og indkøb til ”klippe-klistre” dag.
Toftehøjen har som tidligere valgt at anvende en del af aktivitetsmidlerne til at holde en
sommerfest for hele huset og pårørende samt et Harley Davidson arrangement, hvor beboere
og lokale borgere kunne køre på motorcykel. Der har været ture ud af huset til Roskilde by på
café-besøg og til Fru Hansens have og der har været afholdt bankospil og indkøbt diverse
produkter fx til Toftehøjens skønhedssalon. Videre er der bl.a. planlagt jul og
nytårsarrangementer.
På Oasen har anvendt aktivitetsmidlerne til underholdning bl.a. til klaverspil, besøgsheste og til
flere udflugter ud af huset for beboerne. Endvidere er der indkøbt spil, musik og dvd´er samt
kreativt aktivitetslegetøj.
Aktivitetsbeløbet har bl.a. bidraget til at afholde Nytårskur med deltagelse af frivillige,
ægtefæller og bruger-pårørenderåd, til arrangementer med musikalsk underholdning fx ved
Keld og Hilda og Lotte Rishøj og til høstfest. Der har været udflugter til Bakken med frokost i
Korsbæk og til Nyvang med tur i hestevogn og frokost. Videre har der været afholdt temadage
om Irland med underholdning og foredrag, hyggesøndage med fællessang og kage samt
fællessang i samarbejde med Jacobskirken, både på plejecentret og i kirken, hvor
lokalsamfundet også inviteres ind.
På Trekroner er aktivitetsmidlerne aftalt til at blive anvendt til at gøre livet og aktiviteterne i
huset mere festlige. Det betyder, at midlerne bruges til lidt ekstra sødt til kaffen, et lille glas
bailey eller andet når der er stemning for dette samt til øl, vand og vin i weekenden. Herudover
er midlerne prioriteret til blomster til beboerne ved fødselsdage og til nye beboere, oprettelse af
yoga- og malehold, tilskud til teaterbilletter samt musik ved årsfesten for beboere og frivillige
og andre musikarrangementer.
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Sct. Jørgensbjerg

50.800

Bernadottegården

61.600

I alt

500.000

På Sct. Jørgensbjerg anvendes beløbet til videreførelse af husets musiske arrangementer,
som omfatter alt fra kor til morgensang samt fredagscafé, hvor beboere, frivillige og pårørende
nyder eftermiddagen sammen til et bredt udvalg af forskellige musikere. Videre er der
”danseriet” hvor såvel beboere, pårørende og medarbejdere danser og senest er der opstartet
ugentlig undervisning med yoga.
Aktivitetsbeløbet bidrager til musik, underholdning og ekstra lækkerier i forbindelse med
arrangementer og aktiviteter for beboere og pårørende fx i forbindelse med mandags- og
lørdagscafé, jul, fest og Mortens aften. Videre er der indkøb materialer til fx italiensk uge,
fælles bagning, bankospil samt diverse spil og der har været arrangeret flere ture ud af huset
bl.a. til Mindelunden.

