Udrejsecenter Kærshovedgård
Nyhedsbrev 01 / 2016
Udrejsecenter Kærshovedgård vil fremover
udsende nyhedsbrev til borgerne i lokalområdet
og andre interesserede en gang pr. måned.
Der er også mulighed for at få yderligere
oplysninger ved at benytte vores hjemmeside
uckhg.dk , hjemmesiden vil snart blive opdateret
og tilføjet nye oplysninger og foto.

Fritid - Beskæftigelse - Undervisning
Beboerne har mange muligheder for
fritidsaktiviteter. Der er mulighed for forskellige
former for udendørs boldspil, minigolf, og
løbebane.

Indendørs er der mulighed for diverse former for
spil, billard, bordfodbold mm. Derudover er der
mulighed for at se TV. Der tilbydes gratis trådløst
internet.
Røde kors er nu tilstede på centret fra mandag til
fredag. Der tilbydes undervisning i Engelsk, der vil
fremover komme flere undervisningstilbud.
Der har været afholdt kursus i førstehjælp, dette
tilbud benyttede mange beboere sig af.
Der tilbydes også mange former for
beskæftigelse, beboerne skal selv sørge for at
holde deres værelser rene og i opryddet stand.

Beboerne skal foruden aktivering ved
undervisning også deltage i praktiske opgaver på
centret. Der er i øjeblikket mulighed for at blive
tilknyttet lettere vedligehold, parkdrift, og andre
former for vedligeholdelse af udendørs arealer.
Der vil snart komme endnu flere former for
beskæftigelse.
Mange beboere har fået anskaffet sig cykler, så
der er mulighed for at komme ud og se sig lidt
omkring i omegnen, køre til Bording og andre
lokaliteter.
Mange beboere har en gavnlig og god kontakt til
lokale kirkelige organisationer og menigheder.
Mange beboere deltager i gudstjenester og andre
arrangementer.

Hegn omkring Kærshovedgård
Der vil snart ske en markant visuel ændring ved
Kærshovedgård. Området vil snart være
indhegnet. Der vil inden længe være etableret
adgangskontrol til og fra centret.
Entreprenørerne har fældet træer og buske, og
opsætning af hegnet er påbegyndt.

Det forventes at hele området er indhegnet i
løbet af uge 27.

Bygninger

Der er nu kommet godt gang i omforandringer i
de eksisterende bygninger. Der er blandt andet
blevet monteret nye døre i de eksisterende
bygninger. Der er udskiftet mange vinduer.

I forbindelse med renoveringen af bygningerne er
der monteret nye låse til alle yderdøre og
værelser. Det nye låsesystem er et brik /
kortsystem. Dette medfører at der kan være
forskellige adgangsmuligheder for den enkelte
beboer til de forskellige bygninger.
Det er af brandhensyn der er isat nye døre til
opholdsrummene.
Der er monteret helt nyt brandmeldeanlæg i alle
bygninger.
Arbejdet med den nye kantine / cafeteria
forventes påbegyndt i begyndelsen af juli md.

Der sker også store ændringer på grunden på
Kærshovedgård. Mange af de tidligere
flisebelægninger er fjernet. Der bliver lavet nye
indgangspartier, trapper mm.

Kvindelige beboere
De første enlige kvinder er nu flyttet ind på
Kærshovedgård.

Kvinderne får alle eneværelser.
Kvindernes værelser er på første sal i
hovedbygningen.

Ministerbesøg

Udlændinge-, integrations- og boligminister Inger
Støjberg besøgte tirsdag den 28 juni
Udrejsecenter Kærshovedgård. Minisesteren
blev vist rundt på centret, hun snakkede med
flere af beboerne og pressen. Hun fik desuden
mulighed for at smage den mad som
udrejsecentret serverer for beboerne. Besøget
var en stor succes.

Borgermøde på Kærshovedgård
Alle aktører på Udrejsecentret glæder sig til at
kunne fortælle alle interesserede meget mere, og
ikke mindst vise meget mere om udrejsecentret.
Derfor er det besluttet at det næste borgermøde
vil blive afholdt på Udrejsecenter Kærshovedgård
den 30 august 2016.
Der vil i næste nyhedsbrev blive oplyst meget
mere om det kommende Borgermøde.
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