Nyhedsbrev fra Toppen
- et fristed for yngre med demens og deres familier

Toppen fortsætter i 2020
Kære læser,
Det er med stor juleglæde, at vi kan fortælle, at Toppen fortsætter i år
2020. Toppens fremtid var på dagsorden på Sundhed- og
ældreudvalgsmødet mandag d. 25. november 2019. På baggrund af det
møde, kom Charlotte Larsen ud til Toppens deltagere og familier
torsdag d. 28. november 2019 for at informere om beslutningerne.
Det vi kan fortælle indtil videre er, at kommunalbestyrelsen har
bevilliget 1 million til at drive Toppen i 2020. Det samme beløb
forventes de næste 3 år med forbehold for, at der kan foretages
ændringer undervejs.

2 faste medarbejdere og lokaler på Stenhusbakken
Toppen bliver i de samme lokaler på Stenhusbakken, og fremover vil der
være 2 faste medarbejdere, som sammen med frivillige skal drive Toppen. Derfor skal der ske en justering af
Toppens aktiviteter og åbningstider således, at Toppen fortsætter som et godt og rart sted for deltagerne og
familierne. Denne justering vil ske med inddragelse af deltagernes og familiernes ønsker. Transportrefusion
til Flex og anden kørsel til og fra Toppen vil ikke fortsætte i år 2020.
Der bliver i skrivende stund arbejdet på at finde de to personaler, som skal drive Toppen videre, hvor der
først og fremmest kigges til dem, som er ansatte nu.
Vi ser frem til at kunne fortælle mere, når alt er på plads.

Toppen har nu 3 frivillige
Desuden kan vi fortælle, at vi nu har 3 dygtige frivillige, som
kommer på Toppen. Vi er så glade for, at de har fundet vejen
hertil, og at de vil være med til at drive Toppen videre. Husk
der altid er plads til et par ekstra hænder, hvis du
sidder derude og får lyst til at være en del af
Toppen.

Toppen holdt julefrokost for 27 juleglade borgere
Lørdag d. 30. november holdt Toppen julefrokost, og vi er benovet over, at vi
kunne samle 27 glade gæster– vores hidtil største fremmøde. Toppens
personale stod for at lave julemaden, som blandt andet var sild, fiskefilet,
tarteletter og varm leverpostej. Tak til alle jer der kom og tyvstartede på
julestemningen.

Julemiddag d. 13. december – tak for hjælpen!
Fredag d. 13. december holdt
Toppen med hjælp fra familiemedlemmer en rigtig hyggelig
julemiddag med flæskesteg og hvad dertil hører, samt ris a la
mande med mandler i, og selvfølgelig var der mandelgaver.
Deltagernes familier er et stort aktiv for Toppen - altid
hjælpsomme og parate til at give en hånd med, hvor der er brug
for det

Toppen sang julen ind med borgere på
Stenhusbakkens plejehotel
På opfordring af en af Toppens deltagere, som syntes at ”det ville være dejligt at gøre noget godt for andre”
sang vi julen ind med borgerne på Stenhusbakkens plejehotel fredag d. 6 december. Det var en hyggelig
formiddag, hvor Toppen havde sørget for julesange, julestemmer og guitarspil.
Tak fordi vi måtte komme forbi – det håber vi at kunne gøre igen.

De flotte efterårsbilleder er fra da Toppen
besøgte sporvejsmuseet i oktober.
Vi ser frem til at kunne skrive til jer igen i
det nye år. Husk og pas på hinanden.

De bedste hilsner medarbejdere,
deltagere og frivillige på
Toppen - et fristed for yngre med
demens og deres familier

