
 

1 
 

Plejehjemmet Ankersgade d. 16. september 2020 

 

Kære beboere & pårørende. 

Man siger jo, at intet nyt er godt nyt, og derfor er der gået et par uger siden sidste nyhedsbrev! 

STATUS: Der er ingen nye tilfælde af Corona i Plejehjemmet Ankersgade. 

Vi er ved at vænne os til at leve med Corona, og det betyder, at vi fra dag til dag forholder os til 

mulighederne for at leve et så normalt et liv som muligt. 

AKTIVITETER: Vi er begyndt at flytte aktiviteterne indenfor igen - det betyder, at der er åbnet op 

for, at vores musikere må komme ind i husene og praktisere fællessang., Vi startet med 

fællessangen og udsætter den individuelle sang lidt endnu. Det bliver i sandhed rigtigt dejligt for 

hus 19, der ikke skal bevæge sig ned i haven for at få oplevelsen af fællessang. Her er Anne 

Louise startet op med indendørs underholdning. 

FRISØR: Vi holder forsat frisørerne udenfor i haven eller i teltene. 

HAVETELTE: Teltene i haven er gjort efterårs- / vinterklar, så der er indlagt varme. Her kan der 

afholdes lille komsammen med 4-6 deltagere. 

EVALUERING PÅ DEN VARME MAD: Vi lovede at lave en opsamling på vores forsøg med at 

servere varm mad midt på dagen. I den forbindelse vi skulle have haft en afstemning før 

sommerferien, om hvor vidt beboerne er glade for den nye ordning eller ej. Den udsatte vi så, fordi 

vores forår blev meget anderledes, end vi havde forventet, og alle de normale spisegrupper blev 

suspenderet under Corona. Derfor mente vi mente ikke, at grundlaget var til stede for at 

sammenligne hvordan det var før med hvordan det er nu. 

Vi regner med at gennemføre undersøgelsen inden udløbet af november. I den forbindelse får vi 

brug for jeres hjælp. Det kommer I til at høre nærmere om. 

Venlig hilsen 

Dorthe Malling 

Forstander Plejehjemmet Ankersgade, tlf. 2478 4174 / mail: domn@aarhus.dk 

 

Telefonnumre til husene i Plejehjemmet Ankersgade: 

Hus 19: 8713 4919     Hus 23: 8713 4923     Hus 25: 8713 4925     Hus 27: 8713 4927 
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