Det sker på ældrecenter Vesterlund
I løbet af et år sker der forskelligt på Ældrecenter Vesterlund.
I februar har vi fastelavn, hvor børnene fra Lundergårdsskolen kommer udklædte og slår katten af tønden.
Fra Norge får vi omkring maj besøg af Lista Trekkspillklub, som er Norske blæsere i klædte deres bunarder og spiller.
De er efterfølgende inviteret ud til frokost i alle husene på Vesterlund.
I Juni har vi Hjørring Dyreskue, som en busfuld beboere med ledsagere, tager på besøg med smurt madpakke.
Når sommeren er over os, holder vi en sommer fest for beboere, pårørende og personale, hvor vi har pølsevogne og
softicemaskine. Soft ice pyntes med Bailey og vi har nogen som tilbyder at komme og spille og synge, til stor glæde
for alle.
Et par gange om året har vi opvisning af folkedansere, hvor det er muligt at få en svingom.
Efteråret byder på Høstfest/efterårsfest, som foregår ude i husene sammen med pårørende, der har lyst og lejlighed.
I november kommer syngepigerne fra Tårs, festlige sygepiger som underholder på årsmødet i brugerpårørenderådet.
Luciaoptog har vi i december, hvor børnene kommer fra Lundergårdsskolen og synger gennem hele Vesterlund,
meget smukt og rørende.
En julefrokost har vi, som foregår ude i de enkelte huse, og altid meget festlige.
Vi er så heldige at have besøg af hundevenner, hvilket er rigtigt hyggeligt og til stor glæde for alle.
Dagplejebørn og mindre børn fra Lundergårdsskolen kommer på besøg. Disse dage bliver der evt. bagt eller sunget
sange, de ældre inviterer børnene ind i deres lejligheder, hvor der er mange spændende ting for børnene.
Frivillige kommer og cykler med beboerne på vores tre rickshaw cykler, dette er til glæde for både de som bliver
cyklet med og dem som træder i pedalerne. Cyklerne er en god aktivitet, når man kommer og besøger sine kære på
Vesterlund.
På ældrecenter Vesterlund har vi en hygge gruppe, hvor at alle må komme også selv om man kun vil se hvad de
andre laver, og hygge sig med det.
Hyggegruppen er for alle på ældrecentret Vesterlund. Vi mødes hver fredag fra kl 13,30, vi har ikke et fast slut
tidspunkt.
Der laves alt fra forskellige kort, strikker, syr, hækler og lave ting til Årstiden. Beboerne har mange gode forslag til,
hvad vi skal lave. Vi sælger de ting vi laver.
Hvert år sidst i november har Ældrecenter Vesterlund Årsmøde, hvor vi har en bod med alle de ting vi laver.
Alle er velkommen til at kikke ind til os og se, hvordan vi hygger os.

