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Kære brugere, pårørende og bosteder ☺
Nu er sommeren kommet til Nødebo, og vi er som altid godt i gang med vores mange spændende
projekter på Pibergården. Vi har en sommerferieplan, som træder i kraft fra uge 27 og frem til og
med uge 31. Det betyder, at vi holder pause fra vores normale hverdag i den periode.
Sommerferieplanen ser sådan ud:
Mandage:
Tirsdage:
Onsdage:
Torsdage:
Fredage:

mad på bål
vand-aktiviteter og heste-aktiviteter
fælles turdage
arbejdsdag/viceværtopgaver og hesteaktiviteter
sport og leg

I uge 27 får vi blandt andet besøg af Klub Endrup, som er en fritidsklub i Fredensborg. De har
tidligere været på besøg på Pibergården i sommerferien – hvor de overnatter et par dage. Vi glæder
os meget til at være sammen med Klub Endrup.
Efter sommerferien vil der være små ændringer på ugeprogrammet – for at tilgodese alle behov og
ønsker. De brugere, der bliver berørt af ændringerne, vil naturligvis få besked i god tid.
Vi kan samtidig fortælle jer, at Astrid har fået en plads på Pibergården. Derudover er Tommy
tilbage fra Idrætsskolen. Velkommen til Astrid og Tommy ☺
Nye mail adresser:
Vi har fået nye mail adresser på Pibergården. Nu kan I skrive til os på; pibergaarden@lavuk.dk.
Denne mail adresse bliver læst af alle medarbejdere. Det er ligeledes den mail adresse, I skal skrive
til, hvis I skal sende en besked til os vedr. ændringer eller sygdom. Vær i den forbindelse
opmærksom på at give besked til busselskabet.
Den tidligere mail; leder.pibergaarden@lavuk.dk er udgået. Hvis I ønsker at kontakte Kamilla,
Allan eller John, kan I skrive til følgende mail adresser: Kamilla@lavuk.dk , Allan@lavuk.dk eller
John@lavuk.dk .
Derudover har grejbanken fået ny mail adresse; grejbank@lavuk.dk
I vil altid kunne finde vores kontaktoplysninger på hjemmesiden; www.pibergården.dk
Husk at sætte kryds i kalenderen ud for den 31. august, hvor vi har vores årlige pårørende dag på
Pibergården. Her vil vi lave forskellige workshops med musik, kanoer og mad på bål. I får nærmere
besked om dette, når tiden nærmer sig. Det vil ligeledes være at finde på hjemmesiden.
Mange varme sommerhilsner ☺
Pibergården

