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Velkommen til Mosbølparken 
Vi ønsker vore nye lejere rigtig hjertelig velkommen her på Mosbølparken.
Ud over at byde velkommen, håber vi med denne folder, at kunne
imødekomme nogle af de spørgsmål, kommende lejere og deres pårørende
måtte have i forbindelse med indflytningen.
”Husets” tilbud, muligheder og andet, bliver her kort skitseret.

Vi inviterer vores nye beboer og evt. deres pårørende til en
indflytningssamtale ca. 2-3 uger efter indflytning, her deltager beboerens
kontaktperson, gruppeleder og lederen af Mosbølparken (så vidt muligt).
Da har man boet her et stykke tid og er så småt ved at finde sig til rette i de
nye omgivelser. Her drøftes bla. hvordan indflytningen er gået samt om der
er specielle ønsker/ behov der skal tages hensyn til. Vi prioriterer mødet
rigtig højt, så vi kan lære hinanden at kende og vores nye beboer får det
bedste ud af sit nye hjem.
Melder der sig spørgsmål hen ad vejen, er vi naturligvis altid behjælpelige
med at finde svar.
Vigtigst for os er, at Mosbølparken er et sted med god atmosfære – trivsel
og aktivitet, og at nye lejere af plejeboligerne må falde rigtig godt til her.
Vi arbejder med begreber som: Eden Alternative, Marte Meo og
Rehabilitering. Nærmere beskrivelse følger senere i denne skrivelse.
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Samlet set handler det om, at vi tilstræber at tilrettelægge pleje og sociale
aktiviteter med udgangspunkt i den enkelte borgers situation og behov.
Adressen er:
Navn og lejlighedsnr.
Mosbølparken
Genvejen 25b og 27
6780 Skærbæk
Hvad er Mosbølparken?
Mosbølparken er en institution ejet af Skærbæk Boligforening, og omfatter
42 plejeboliger, hvortil der er knyttet personale, ansat af pleje- og
omsorgsafdelingen, Tønder Kommune.
Boligforeningen varetager alle drøftelser og beslutninger vedr. byggeri og
anlæg, det vil sige de rammer, vi befinder os i.
Spørgsmål omkring lejemål og deslige, henfører under boligforeningen, og
administrationen på dette område varetages af:
Skærbæk Boligforening/Tønder Andelsboligforening
Torvet 2
6270 Tønder
Tlf. 74 75 17 71/tlf. nr. Tønder: 74723219
Mail: toender@salus-bolig.dk
Åbningstid: Mandag - tirsdag: kl. 10-14
Onsdag

lukket

Torsdag

kl. 10-17

Fredag

kl. 10-12
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Varetagelse af den daglige drift:
Plejecenterleder Jytte Damgaard Lorenzen
Der træffes på tlf. 74 92 87 57 eller mobil 24795212 (hverdage 7-16)
Mail: jdl2@toender.dk

TEAM 1 (Trekløver og Midti)
Gruppeleder og sygeplejerske Susanne Christensen
Der træffes på mobil 24940533 (hverdage 7-15)
Mail: sc4@toender.dk

TEAM 2 (Udsigten og Nybo)
Gruppeleder og stedfortræder Margrethe Jensen
Der træffes på mobil 23495714 (hverdage 7-13)
Mail: mhj@toender.dk

Når man af kommunen er visiteret til en bolig, skal man henvende sig til
Boligforeningen angående lejekontrakt for lejemålet. Den, der flytter ind,
får stadig sin pension, og skal derfor fortsat råde over sine penge. Ved
indflytning betales indskud og husleje.
Ved fraflytning bliver indskud minus evt. udgifter tilbagebetalt. Dette
varetages gennem Skærbæk Boligforening/Tønder Andelsboligforening.
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Husleje, varme og forsikring m.v.
Boligforeningen varetager det administrative omkring lejekontrakter. Ved
henvendelse hertil, oplyses om de nøjagtige beløb for indskud og husleje.
Huslejen dækker alle driftsudgifter, således også indvendig og udvendig
vedlligeholdelse. Fast tillæg for modtagelse af kabel-tv er inkluderet i
huslejen.
Det er en god idé at tilmelde alle faste posteringer til PBS.
Boligforeningen kan oplyse om hvilke beløb der skønsmæssigt trækkes á
conto til dækning af varme og el. Én gang årligt tilsendes en opgørelse. Ved
tvivlsspørgsmål kontakt Boligforeningen.
Der ydes varmehjælp efter gældende regler. Der skal ansøges herom ved
kommunen/Borgerservice.
Til nedbringelse af huslejen ydes boligydelse efter gældende regler, og der
kan desuden søges om personligt tillæg til pensionen, et helbredskort.
Ved henvendelse til Borgerservice, vil der kunne foretages en økonomisk
beregning ud fra pensionistens forhold.
Tønder Kommune har præciseret sin praksis i behandlingen af
skadeanmeldelser på skader foranlediget af personalet. Desværre sker det
jo, at personalet er involveret i uheld med indbo eller personlige genstande
så som briller, tøj og høreapparater. Når uheldet sker som hændeligt uheld
under almindelig brug, f.eks. ved opvask, tøjvask og rengøring, ydes ingen
erstatning.
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Erstatning kan komme på tale, hvis uheldet sker pga. personalets
uagtsomhed, særlig klodset handling eller kådhed.
Hvis der sker skade, hvor borgeren eller dennes pårørende mener, at det
involverede personale har handlet uagtsomt, skal sagen anmeldes til
forsikringen via Tønder Kommunes Risikostyringsenhed.
Forsikringsselskabet vil så afgøre, om Tønder Kommune er
erstatningspligtig i denne sag.
I lyset af ovenstående opfordres der til at opretholde/tegne en ansvars- og
indboforsikring.
Eventuelle spørgsmål kan rettes til Risikostyringsenheden:
Casper Bork Hardegård, forsikrings- og arbejdsskadekonsulent.
Tlf. 74 92 90 48, mail: cap@toender.dk

Serviceydelser
Ved indflytning udfyldes en kontrakt på de serviceydelser, der kan tilbydes
på Mosbølparken f.eks. fuldkost, vask af linned, vask af personligt tøj, servicepakke og rengøringsartikler til fælles brug. Disse beløb vil blive opkrævet via klient betaling (kommunernes opkrævningssystem) og bedes
tilmeldt PBS.
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Pakkerne i forhold til serviceydelser indeholder følgende:
Fuldkost:
 Alle hovedmåltider og mellemmåltider.

Vask af linned og eget tøj:
 Sæbe
 Skyllemiddel.
 Vedligehold af vaskemaskiner og tørretumblere.
 Evt. indkøb af nye maskiner.
Servicepakken: (anbefales)
 Toiletpapir.
 Køkkenrulle.
 Affaldsposer.
Rengøringspakken (anbefales)
 Mobber.
 Klude.
 Viskestykker.
 Håndopvask.
 Rengøringsmidler.
 Svampe.
 Opvaskebørster
 Diverse.
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Ønsker man ikke at tilkøbe rengøringspakken, skal der være en produkt anvisning på de produkter som der købes, jf. arbejdsmiljøloven.
Ydelser beboerne selv skal betale er: medicin, beklædning, fodpleje,
frisør, beskæftigelses materialer, samt vådligger-underlag og div. sygeplejeartikler (se pjece).

Hverdagen på Mosbølparken
Måltider
Alle måltider kan indtages i egen bolig eller i gruppens fælles spisestue.
Morgenmaden serveres ca. fra kl. 8
Varm middagsmad serveres ca. kl. 11.30
Eftermiddagskaffe serveres ca. kl. 15
Aftensmaden serveres ca. kl. 17.30
Aftenskaffen serveres ca. kl. 20
Den varme mad tilberedes i Tønder Kommunes Fælleskøkken, på det
tidligere Tønder Sygehus, hvorefter det leveres nedkølet til Mosbølparkens
modtagerkøkken og opvarmes igen. Den kolde mad tilberedes i
modtagerkøkkenet. Dele af morgenmaden tilberedes i de små køkkener.
Aktiviteter
Der er faste ugentlige/månedlige indslag og derudover følges årets gang.
I beboerbladets kalender kan beboere og pårørende orientere sig omkring,
hvad der foregår af arrangementer.
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Vi afholder banko ca. hver 3. uge, det foregår i mødelokalet.
Gudstjeneste hver 14. dag, kl. 10.30, det foregår i mødelokalet .
Fællessang afholdes løbende, på for-/eftermiddage og aftener.
Vi har en frisør tilknyttet til Mosbølparken. Hun kommer hver 14. dag.
Man kan betille tid ved henvendelse til personalet. Man kan betale frisøren
kontant eller via girokort (vi anbefaler giro).
Et par gange om måneden holdes der ”fødselsdagskaffe”, kl. 15.00, hvor
beboere som har haft fødselsdag i den forgangne måned fejres.
Vennekredsen arrangerer busture for beboerne, hver 14. dag.
(eftermiddagsture ud i det blå, længere ture om sommeren, julehyggeture i
Tønders gågade o.lign.).
Hver torsdag er der mulighed for at komme i dagcenteret. Her spilles kort
eller andre spil. Der snakkes og hygges.
Vennekredsen arrangerer jævnligt forskellig underholdning. Det kan f.eks.
være diverse musikalske indslag og fællesspisning (pizza-aften, sødsuppe,
grill-aften, Sct. Hans-fest, høstfest, stort julearrangement hver 1. lørdag i
Advent osv.)
Vi har månedlige besøg af dagplejebørn.
Om sommeren er der tilbud om at deltage i Petanque i haven.
Vi fejrer højtiderne med hygge og fælles samvær. Der er ofte mulighed for
at pårørende kan deltage.
Beboerbladet
Mosbølparkens beboerblad udarbejdes af Christa Degn Thyssen. Evt.
indslag til bladet kan indleveres til Christa, eller mailes til ct4@toender.dk.
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Beboerbladet ligger også tilgængeligt på Mosbølparkens hjemmeside:
Mosboelparken.toender.dk.
Rygepolitik
Rygning er tilladt i egen lejlighed, men ikke i fællesrummene.
Beboer og pårørende må ikke ryge, mens arbejdet udføres.
Beboer eller pårørende skal åbne vinduer/døre, før personalet kommer.
Hvis det ikke er muligt, må personalet gøre det.
Anvendelse af stearinlys/ levende lys frarådes og der anbefales
batteridrevne lys i stedet. Disse findes i mange og rigtig flotte udgaver.
Kæledyr
Der må ikke holdes husdyr på Mosbølparken, iflg. Boligforeningens
husregler. Dyr i bur (fugl/ fisk) er dog tilladt, hvis ikke det er til gene for
andre. Man skal selv kunne passe dem, plejepersonalet kan ikke påtage sig
pasning af kæledyr.
Lægebesøg
Lægehuset i Skærbæk tilbyder ½-årlige besøg hos deres patienter på
Mosbølparken, hvor medicinliste gennemgås og der vurderes i forhold til
helbred, evt. tid til blodprøver m.m.. Lægebesøgene finder sted i forår +
efterår.

Omsorgstandplejen
Tønder Kommune tilbyder Omsorgstandpleje til borgere, som ikke kan
anvende det almindelige tilbud i voksentandplejen og som har svært ved at
klare den daglige hjemmetandpleje. Der er en årlig brugerbetaling på godt
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500 kr. Betalingen opkræves via PBS. Man skal visiteres til
Omsorgstandplejen og det er personalet på plejecenteret mulighed for at
være behjælpelig med.
Marte Meo
Marte Meo metoden hjælper personalet til at blive bedre til, at forstå vore
beboere. Metoden går i sin enkelthed ud på at bruge video-optagelser for at
kunne se, hvad der fungerer i samspillet og kommunikationen imellem
beboeren og personalet. Videoklippene behandles fuldt fortroligt og slettes
efter brug.
Eden Alternative
På Mosbølparken arbejdes ud fra principperne i Eden Alternative, der
fokuseres på at reducere ensomhed, kedsomhed og hjælpeløshed. Fokus
flyttes fra sygdom, pleje og behandling til et nærværende, inddragende
hverdagsliv, som børn, dyr og planter er en del af.
Der er fokus på spontanitet, f.eks. kan man en dag vælge at gå en tur, i
stedet for at bruge tiden på at rede seng. Pleje og behandling udføres i det
nødvendige omfang.

Rehab
I Tønder Kommune arbejder vi med Rehabiliterende tilgang til borgerne.
Dvs. vi har fokus på at støtte beboerne i at bevare selvstændige funktioner i
dagligdagen og i at genvinde mistede funktioner i forb.m. sygdom og/eller
indlæggelse. Rehab foregår i et tværfagligt samarbejde med f.eks.
terapeuter og sygeplejersker. Igennem samtaler med den enkelte beboer
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opsættes mål for, hvad der skal arbejdes med og hvordan. Se pjece som
ligger i indflytningsmappen.
Personligt tøj
Alt personligt tøj og linned bedes ved indflytningen være forsynet med
lejlighedsnr., så den rette ejermand kan findes igen efter vask. Er tøjet ikke
nummeret, kan vi ikke tage ansvar for, hvis der er noget, der bortkommer.
Strygemærker til tøj kan bestilles via Ikast Etiket A/S på tlf. 97 15 53 12,
www.ikastetiket.dk. (Der skal påregnes tre dages ekspedition/leveringstid).
Reparation af beboerens tøj påhviler familien.
Vi gør opmærksom på, at ren bomuld og ny uld ikke vaskes her i huset. Der
ydes ikke erstatning, hvis det skulle ske, at der ved en fejl blev sendt noget
med til vask.
Bortkommet tøj eller fodtøj erstattes ikke.
Belysning
Den enkelte beboer skal selv sørges for god belysning i lejligheden, gerne
loftslamper og en sengelampe.
Det anbefales at man kontakter en installatør, idet han ved, hvor der ligger
elkabler. Mosbølparken samarbejder med El-huset i Skærbæk.
Telefon
Telefon kan medbringes, hvis beboeren ønsker det. Der er telefonstik i alle
boliger. Husk at bestille flytning af abonnement.
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Post
Posten har sin gang i huset på hverdage, og der omdeles post til hver enkelt
postkasse.
Det påhviler ikke personalet at tømme postkassen, med mindre der er
truffet en aftale om dette.
Efter aftale, og mod fremlægning af frankerede kurverter i boligen, kan vi
tilbyde at sende evt. post videre til pårørende.
Digital post
Beboere på plejecentre kan blive fritaget for modtagelse af Digital Post.
Kræver personlig henvendelse til Borgerservice.
Hvis man, som pårørende, har en ordning hvor man modtager Digital Post
på vegne af beboeren, skal man være opmærksom på, at plejepersonalet
ikke får automatisk besked om f.eks. indkaldelser til sygehuskontroller. Det
påhviler den pårørende at informere personalet herom.
Bistand og hjælp
Beboerne på Mosbølparken har de samme rettigheder og vilkår som
hjemmeboende pensionister, og personalet yder til enhver tid den pleje og
omsorg, der er visiteret til.
Følgeskab til f.eks. lægebesøg
Personalet har mulighed for at ledsage til læge, tandlæge eller lignende, her
vil der så blive gjort brug af beboerens ”klippekort” (se pjece med
forklaring til Klippekort, er med i mappen).
Kørsel til disse besøg sker efter gældende regler.
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Pårørende er også meget velkomne til at ledsage beboeren, dersom den
enkelte måtte ønske det.
Rengøring
Som hovedregel er plejehjemsbeboere visiteret til 30 minutters rengøring
hver 14. dag. Den rengøring som udføres, svarer til det som hjemmeplejen
udfører i eget hjem.
Der ydes som hovedregel ikke hjælp til hovedrengøring (f.eks. under
madras i sengen). Ej heller til vask af gardiner og rengøring af køleskab. Er
der behov for, eller ønsker om en grundigere rengøring, så henvises
beboeren til at lave aftale med pårørende eller med et privat firma eller
beboeren kan gøre brug af Klippekortet.
Opvaske af service efter besøg påhviler de pårørende.
Vinduespudsning
Man vælger selv, om man ønsker hjælp til indvendig/udvendig
vinduespudsning. Vinduespudseren kommer en gang hver anden måned, og
pudser vinduerne udvendig, hos de som er tilmeldt. Det koster et fast beløb
pr. gang, dette vil blive opkrævet via betalingsservice.
Klippekortet kan også benyttes til vinduespudsning, så står
rengøringspersonalet for det.
Nødkaldsanlæg
Det vurderes individuelt, om beboeren har behov for nødkald + hvilken
type nødkald der er nødvendig.
Beboeren har ingen udgifter i forhold til husets nødkaldsanlæg.
Mosbølparken er bemandet med personale, døgnet rundt.
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Samarbejde og kommunikation med pårørende.
Det er væsentlig for forståelsen af den enkelte beboer, at personalet kender
lidt til ”Livshistorien”. vi opfordrer til at beboeren og evt. pårørende
fortæller eller skriver lidt omkring beboerens liv og levned.
Som pårørende vil man opleve, at man fortsat er en vigtig
brik/samarbejdspartner i forhold til beboerens hverdag.
I forhold til en række praktiske opgaver som f.eks. indkøb af diverse
fornødenheder, ledsagelse til læge/sygehus, økonomi, post osv. vil
beboeren være væsentlig bedre stillet, hvis der kan trækkes på hjælp fra de
pårørende.
Penge og værdisager
Mosbølparken påtager sig INTET ansvar for penge, bankbøger, smykker
eller andre former for værdisager. Derfor anbefales det, at beboeren har et
aflåst møbel eller skuffe til dette.
Hvis man ikke selv kan administrere sin økonomi
Kan beboeren ikke selv administrere sin økonomi, kan betalingen af f.eks.
frisør og fodpleje foregå via girokort. Efter aftale, kan girokort lægges til
afhentning hos beboeren eller vi kan sende dem til nærmeste pårørende.
I så fald skal der ligge adresserede og frankerede kuverter hos beboeren.
I Dagcenteret forefindes en lille ”butik” med ganske få fornødenheder.
Personalet kan hjælpe beboeren med små indkøb i huset, når der f.eks. skal
købes en el-pære eller lidt sødt. I forb.m. evt. øvrige indkøb er beboeren
afhængig af hjælp fra sine pårørende eller man kan gøre brug af
Klippekortet.
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Apoteket bringer varer ud til Mosbøl mod et udbringningsgebyr. Produkter
til personlig pleje har personalet derfor mulighed for at indkøbe via
Apoteket. Men kan være en dyr løsning for beboeren. PBS-aftale med
Apoteket anbefales. Mht. kontante beløb, så anbefales, at beboeren ikke
ligger inde med mere end ca. 500 kr. i lommepenge i skabet.
Personalet hjælper beboeren med at føre regnskab med lommepengene i det
aflåste skab, men de lommepenge, der er i pungen, har personalet ingen
ansvar i forhold til at føre regnskab med.
Der er opsat en postkasse ved hovedindgangen, hvor de pårørende kan
aflevere en kuvert med navn, bolignr. og beløb samt de penge, som skal
låses ind til beboeren, hvis ikke dag-assistenter, de ansvarlige assistenter i
aftenvagt, de ansvarlige i nattevagt eller lederen er til stede.
Huskeliste ved indflytning
Lejligheden er at betragtes som egen lejebolig, hvortil flyttekasserne
medbringes. Det kan være svært at udvælge, hvad der skal med i en
plejebolig. Vi vil gerne nævne lidt til huskelisten, se næste 2 sider.

FØLGENDE SKAL ALTID MEDBRINGES:
 Vasketøjskurv
 Skraldespand med låg til køkken og badeværelse, rimelig størrelse
 Gulvskraber med langt skaft til badeværelse (til gulvet efter bad)
 El pærer til diverse lamper.
 Termometer
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 Toiletartikler (alt hvad der er behov for til den personlige pleje:
sæber/cremer/tandpasta o.lign. inklusive negleklipper, vatpinde osv.)
 Alle de hjælpemidler (store som små), som beboeren har til låns i eget
hjem, og som der fortsat er behov for.
 Egen seng (Plejeseng er et krav hvis der ydes personlig pleje i sengen)
 Medicin: ugeæsker og alt hvad beboeren har behov for af
receptpligtig + håndkøbsmedicin
 Pille-knuser, hvis der er behov for dette. Kan købes på apoteket
NEDENSTÅENDE SKAL VÆRE MÆRKET MED BOLIGNUMMER:

 Dyne og pude, begge dele skal kunne vaskes.
 Sengelinned 4 sæt, lagner 6 stk.
 Sengetæppe
 Vaskbare vådliggerstykker, ved behov.
 Håndklæder, 10 stk. i almindelig størrelse
 Små gæstehåndklæder, 10 stk. (bruges ved nedre toilette)
 Evt. 10 vaskeklude (der anvendes engangsklude til nedre toilette. Vi
anbefaler at man tilmelder sig husets indkøbsordning i forhold til
engangsklude).
 Undertøj 10 sæt
 Tøj, nattøj, overtøj, fodtøj til indendørs og udendørs
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NEDENSTÅENDE MEDBRINGES HVIS BEBOER ELLER
PÅRØRENDE HAR BRUG FOR DET:

 Opvaskebalje, karklude
 Gulvskrubbe, gulvklud
 Kaffemaskine
 Porcelæn efter eget ønske og behov
 Viskestykker
 Kost og fejeblad
Boligen
Lejligheden beregnes til ca. 60 m2 inkl. fællesareal, og kan indrettes
som soveværelse og stue, idet der er 2-3 mobile klædeskabe, der kan
anvendes som skillevægge. Din lejlighed skal foruden at være dit
hjem også fungere som vores arbejdsplads, og ifølge arbejdsmiljøloven skal arbejdet kunne udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt rigtigt og forsvarligt. Derfor vil der, ca. 14 dage efter indflytningen, blive
udarbejdet en arbejdspladsvurdering (APV). For at sikre at din lejlighed er indrettet således at vi lever op til arbejdsmiljøloven.
I forhold til møbleringen skal der tages højde for følgende:
 Der skal være min. 0,75 meter friplads der hvor hjælperen skal arbejde.
 Ved brug af mobillift, skal der være min. 2 x 2 meter friareal ved den
ene side af sengen.
 Ved brug af ståstøttelift og loftlift skal der min. være 1,5 x 1,5 meter
friareal ved den ene side af sengen.
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Det velovervejede lille køkken m. køleskab, skulle fortsat gøre det
muligt at give sine gæster en kop kaffe. Til de fleste boliger hører der
en lille terrasse, med mulighed for at have et par havemøbler. Der er
fra de fleste boliger, og fra fællesrummene, udgang til den store have
med fine flisegange, og siddemuligheder.
Da boligen bliver betragtet som egen bolig er der nogle udgifter som
beboeren selv skal afholde:
● Radio og tv licens.
● El pærer. Det er ønskeligt at der altid er nogle i reserve.
● Gardiner. Det er sommetider muligt, at købe gardiner, som tidligere
beboere har valgt at lade gå videre til Mosbølparken. Beløbet for overtagelse af gardiner ligger på 500 kr. Pengene gives til Mosbølparkens
vennekreds, og Vennekredsen sørger for at pengene bruges til gavn &
glæde for alle husets beboere.

Besøgende
Besøgende kan frit komme og gå på Mosbølparken, som et naturligt led i
hjemmets daglige rytme. Gæster er velkomne til at spise med, mod betaling
og forudbestilling.
Drejer det sig om 1-2 portioner, kan bestilling ske indtil 2 dage før.
Bestilling af aftensmad skal ske senest dagen før besøget. Pårørende må
dog gerne komme på dagen (helst inden 9) og spørge om det kan lade sig
gøre at spise med. Har køkkenet mad nok, siger de altid ja.
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Får man flere gæster, således at det drejer sig om mere end 2 portioner mad,
skal bestilling ske 4 uger før besøget.
Maden kan bestilles ved henvendelse til personalet på Mosbølparken.
Vennekreds
Til Mosbølparken er knyttet en engageret og velfungerende vennekreds.
Medlemsskab koster 50 kr. pr. år. og ud over at støtte et godt formål, giver
det mulighed for at låne Mosbølparken og Rosenvængets bus.
Det er dog påkrævet at chaufføren har modtaget instruktion af buskontaktperson forud for kørsel. Aftales med personalet på Mosbølparken
eller Henrik Ehlers
tlf. 74 75 16 94 / 28 77 56 94.
Vennekredsen afholder gode og hyggelige arrangementer for beboere og
pårørende på Mosbølparken flere gange årligt.
Hver søndag donerer Vennekredsen rundstykker til morgenmaden og et
glas vin til middagsmaden.
Vennekredsen på Mosbølparken ejer og driver, i samarbejde med
Vennekredsen på Rosenvænget, en genbrugsbutik, i Mellemgade, i
Skærbæk. Overskudet fra genbrugsbutikken går ubeskåret til de 2
plejecentre. Vennekredsen modtager gerne donationer i form af ting til
butikken: møbler, ting eller andet.
Formand for Mosbølparkens Vennekreds, Birgit Konstmann, kan kontaktes
på tlf. 74 75 21 25 / 24 40 95 40.
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Bruger- og pårørende aftener
På Mosbølparken afholdes bruger-pårørende aftener 2 gange om året.
I maj og november.
Invitation omdeles til beboerne og kan ligeledes findes i beboerbladets
kalender. Pårørende har mulighed for at få invitationen pr. mail.
Formålet med disse møder er, at styrke den gensidige dialog i huset. Det er
her man kan ytre sine synsvinkler i forhold til, hvordan man oplever den
daglige drift af huset, og i forhold til ønsker for tiltag i huset. Vi ser med
glæde på, at beboere og pårørende har lyst til at bidrage til og deltage i
disse aftener.
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