EGE-NYT

Marts
2022

2

INDHOLD
Side 2
Side 3
Side 4
Side 5
Side 6
Side 7
Side 8
Side 9
Side 10
Side 11-12
Side 13
Side 14
Side 15
Side 16
Side 17
Side 18
Side 19
Side 20
Side 21
Side 22
Side 23
Side 24
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Nyt fra huset v/Lisbeth Majland, forstander
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Arrangementer - Tøjsalg
Set & Sket - Mød op i Cafeen til hygge
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Set & Sket - Banko 2. sal
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Set & Sket - Pizza hygge 3. sal
Set & Sket - Lørdagshygge i Salen
Opslagstavlen - Medlemmer af Husrådet
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Underholdning
Bagsiden

Løsning på sidste Ege-Nyts opgave og vinder
Find 10 fejl:
Vinder af december måneds find 10 fejl er: Randi Aalling, 3. sal
Gevinsten er en buket blomster, som kan afhentes på adm. kontoret.
Der skal gives besked på kontoret dagen før afhentning.
Hjertelig tillykke fra redaktionen.
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REDAKTIONEN
Ansvarshavende redaktør: Lisbeth Majland, forstander
Redaktør: Birgitte, administrationen
Redaktionen: Poul Erik Nordholt, 1. sal
Charlotte, 1. sal
Louise, 2. sal
Conny, 3. sal

Egebjerg
Sognevej 3
2820 Gentofte
Tlf. 39 98 83 70
Fax 39 98 83 71
E-mail: egebjerg@gentofte.dk
Indlæg til bladet modtages meget gerne.
Indlæg lægges i postkassen ved adm. kontoret senest 20. maj 2022.
Fristen for løsningen på marts måneds opgave er 20. maj 2022.

Slippen/siden skal afleveres til administrationen.
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NYT FRA HUSET
Det er forår – solen skinner, erantis, vintergækker
og krokus blomstrer – det skaber glæde og meget
bliver nemmere at overkomme. Samtidig kan vi
ikke se eller lytte til nyheder uden at blive konfronteret med, at der er krig i Europa – det er
skræmmende og foruroligende – samtidig med, at
det også er med til at sætte vores liv og mange
muligheder i perspektiv. Selv om det er langt væk
– så oplever mange, at det mærkes – at følelserne
er turbulente – det skal der være plads til at tale
om, samtidig med vi fortsat bestræber os på en
god og meningsfuld hverdag, hvor vi er.

håber, at mundbind, test og coronapas vil være
fortid inden længe. Når det sker, sender vi hurtigt
en mail ud om det.
Med det spirende forår er det tillokkende med en
tur i Egebjergs skønne have – desværre er haveelevatoren i stykker – sådan for alvor, så vi ved
ikke, hvornår den kan køre igen. Det er vi selvfølgelig kede af – ind til den igen fungerer, kan vi
anvise en anden vej ud – hvis I tager elevatoren
til 1. sal, så er der en udgang til haven dér.

Første kvartal i lige år er der valg til Husrådet –
Egebjergs beboer- og pårørenderåd. Derfor er der
sendt en mail ud til pårørende med invitation til
I starten af februar udtalte Borgmester Michael
Fenger, at det på baggrund af smittede beboere og deltagelse i valg af pårørende mandag d. 28.
medarbejdere kunne blive vanskeligt at levere
marts kl. 15.00 i Egebjergs sal. Pårørende som
ydelser som vanligt. Det har vi her på Egebjerg
ønsker valg til Husrådet er meget velkomne til at
godt kunnet genkende, men vi har klaret os igen- kontakte mig. Beboerrepræsentanter fra 1. og
nem – heldigvis har mange medarbejdere påtaget 2.sal vælges på et beboermøde.
sig ekstra vagter, når det har ”brændt på”. Vi har
helt fra pandemiens start været forskånede – in- Vi er i de sidste 2 måneder lykkedes med at ansætte flere social- og sundhedsassistenter – det er
gen beboere har været smittet – lige frem til 6.
februar, hvor de første beboere viste sig smittet. vi rigtig glade for. Det er godt at opleve, at det er
Heldigvis har ingen af dem haft alvorlige sympto- muligt i en tid, hvor vi er særdeles udfordrede på
mer, og langt de fleste har kunnet komme ud i
og optagede af at rekruttere gode medarbejdere,
fællesskabet igen efter 4 dages ophold i egen bo- så vi fortsat kan tilbyde beboerne en meningsfuld
lig, hvilket kan være en stor prøvelse for mange.
hverdag, hvor de bliver set og hørt. Vi er i gang
Vi er nu dér, hvor der ikke er smittede beboere
eller medarbejdere i sidste screeningsrunde. I alle med at producere en rekrutteringsvideo – det bli3 afdelinger podes alle beboere i denne og næste ver spændende at se, hvad den kan give.
uge og medarbejderne tilbydes fortsat test 2 gan- Dette forår har Egebjerg 50-års jubilæum. Det
ge ugentligt. Er en beboer smittet, vil pårørende markeres med en reception onsdag den 11. maj
fortsat blive orienteret efter aftale med beboeren.
kl. 13.15, hvor beboerne, pårørende, medarbejdeDer er fortsat fra Borgmesteren og Kommunalbe- re og samarbejdspartnere inviteres. Dagen efter
styrelsen krav om, at medarbejderne bærer mund- holder vi fest for beboerne - frokost med musik
bind/visir. Pårørende skal fortsat kunne fremvise og dans.
et gyldigt coronapas og bære mundbind eller visir
i offentlige arealer på Egebjerg. Vi opfordrer fortMed håbet om, at vi går mod lysere tider – de
sat til, at man undlader besøg, hvis man har
symptomer og lader sig teste, hvis man er i tvivl – bedste hilsner fra
det er vores erfaring, at en del af de beboere og
Lisbeth Majland
medarbejdere, der har været smittet her på Egebjerg, slet ikke har oplevet at have symptomer.
De officielle smittetal falder heldigvis nu – og vi
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BEBOERE &
PERSONALE
Fødselsdage i
marts, april og maj
2. marts Eigil Midtgaard
6. marts Michael Schouw
10. marts Søren Ernst Hjort Clausen
14. marts Bente Eli Trein Andersen
15. marts Lise Holbøl Jensen
16. marts Asger Liebst
8. april Hasse Neerbek
9. april Anette Martensen-Larsen
10. april Kai Benoni Wagner
20. april Kirsten Kragh Nibsbjerg
20. april Michael Apel Olsen
25. april Jan Gunder Knudsen
28. april Doris Delali
5. maj Birthe Bødker Gerlow
6. maj Alice Elly Hein
6. maj Jens Bruus-Jensen
7. maj Grethe Kemp Jessen
11. maj Ruth Kirstine Nielsen
18. maj Lone Bitsch Larsen
21. maj Paul Erik Clausen
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BEBOERE & PERSONALE
Nye beboere
Ude Dahl, 1. sal
Paul Erik Clausen, 3. sal
Lilli Hertz-Ladiges, 3. sal
Jens Bruus-Jensen, 3. sal

Fraflyttede beboere
Afdøde beboere
Jens Evald Larsen, 1. sal
Niels Vagn Hansen, 3. sal

Nye medarbejdere
Anita Neander, køkken– rengøring, 17.01.2022, K/R-gruppen
Suhail Iqbal, køkkenmedarbejder, 17.01.2022, 3. sal
Joachim Knudsen, sosu-assistent, 01.02.2022, 2. sal
Sara Louise Døssing, 01.02.2022, 3. sal
Bibi Gudrun Andersen, sosu-assistent, 01.03.2022, 2. sal
Anja Elisabeth Aniche, sosu-assistent, 01.04.2022, 1. sal
Ashia Naz, sosu-assistent, 01.05.2022, 2. sal
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ARRANGEMENTER
Gudstjeneste i september, oktober og november
Tirsdag 5. april kl. 13.00 i Salen
Tirsdag 3. maj kl. 13.00 i Salen

Kontaktoplysninger
Kirkens præster
Sognepræst Thue Petersen
Dyssebakken 8, 2900 Hellerup
tlf. 51 26 11 66
mail: tup@km.dk

Kirken og kirkekontoret
Dyssegårdsvej 19
2900 Hellerup
mandag - fredag kl. 9.45-13, tirsdag desuden 16 – 18
tlf. 39 75 01 00
mail: dyssegaard.sogn@km.dk
hjemmeside: http://www.dyssegaardskirken.dk/

Sognepræst Lisbet Rømer
Dyssegårdsvej 116, 2870 Dyssegård
tlf. 39 66 40 66
mail: lr@km.dk
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ARRANGEMENTER
Tøjsalg den 11/3

OBS. Tidspunktet her gælder for 1. sal - de øvrige
etager har fået deres tidspunkter.
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ARRANGEMENTER
Mød op i Caféen til hygge

HUSK der er café i Glassalen hver mandag kl. 13.30 - 14.30.

Der er mulighed for at sidde ved små caféborde.
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SET & SKET
Cafe den 31/1

Til trods for minimal
deltagelse (2 beboere) blev
første cafe dag afholdt med
lækker lagkage, boller,
cacao og kaffe
Vh helle 1.sal
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SET & SKET
Juleaften - 2. sal
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SET & SKET
Juleaften - 2. sal
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SET & SKET
Nytårsbanko - 1. sal og 2. sal

Så blev der afholdt Nytårs banko trods corona til
stor glæde for beboere på 1 sal og 2 sal
Tak til køkkenet for dejligt smørrebrød
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SET & SKET
Nytårsbanko - 1. sal
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SET & SKET
Fredags hygge banko - 1. sal
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SET & SKET
Banko - 1. sal
Torsdags banko på en fredag med efterfølgende kaffe og kage
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SET & SKET
Banko - 2. sal
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SET & SKET
Thai dans aften - 2. sal
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SET & SKET
Pizza hygge - 3. sal
Lørdag aften blev der bestilt pizza, forårsruller og købt
sodavand til en dejlig hyggeaften.
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DET SKER
Lørdagshygge i Salen

Impulsiv Lørdags hygge med sang og
klaver i festsalen A la Henriette
1. Sal
Henriette og Helle
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OPSLAGSTAVLEN
Medlemmer af husrådet
(Egebjergs beboer– og pårørenderåd)
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OPSLAGSTAVLEN
Telefonnumre
Egebjergs hovednummer

39 98 83 70

Forstander Lisbeth Majland

39 98 77 90

1.sal:
Afd. spl. Rikke Løgstrup
Koordinator Linda
Koordinator Bettina

39 98 83 84
39 98 77 91
39 98 77 50
39 98 77 55

2. sal:
Afd. spl. Pia Hornhof
Koordinator Lone P.
Koordinator Lone F.

39 98 83 86
39 98 77 92
39 98 77 60
39 98 77 65

3. sal:
Afd. spl. Trine Evers
Koordinator Lene
Koordinator Allan

39 98 83 88
39 98 77 93
39 98 77 70
39 98 77 75

Administrationen

39 98 83 70

Teknisk service

39 98 83 89

Frisør Rie Frederiksen

26 25 95 41

Fodterapeut Marianne Delfer

26 80 89 60

Sekretariatets åbningstider:
Mandag, onsdag og torsdag kl. 09.00-15.00
Fredag kl. 09.00-14.00
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Underholdning

Løs opgaven og indlevér hele siden senest 21. maj 2022
til Administrationen, så har du mulighed for at vinde en buket
blomster.

NAVN:_________________ AFDELING:_____________
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Bagsiden

