
 

 

Sommerhilsen til Vega netværkets medlemmer 

Så nærmer sommerferien sig, og I får en hilsen fra os i styregruppen. 

I maj måned kunne vi – endelig – afholde vores åbne seminar på Social- og Sundhedsskolen 
MidtVest i Herning med 40 deltagere, de fleste fra kommuner i Region Midt. Det blev en fin dag 
med spændende oplæg og workshops ude og inde om hvordan "andre" slags hænder kan være 

med til at skabe gode hverdage i plejeboligerne, selv i en yderst presset tid.  

Undervisere og elever fra assistentuddannelsen viste i ord og billeder, hvordan de arbejder med 
de begreber og den terminologi, som Vega Netværket har bragt i spil i bestræbelserne på at 
udvikle et fagligt sprog om "hverdagslivs-assistance". Herfra kommer tegneserien af Maj-Britt 

Ørneborg, som er underviser på skolen. Den fortæller rigtig meget om det, vi har haft på hjerte i 
netværket gennem nu 25 år. Vegas jubilæum blev fejret med en plancheudstilling med et udsnit af 

det ret overvældende materiale, netværket har produceret gennem tiden.  
Det meste er at finde på vores side på danskgerontologi.dk. 

Nu ser vi frem til forhåbentlig lidt mere kontinuerlig aktivitet i netværket med to årlige 
netværksmøder og et åbent seminar hvert år. Hjælp os gerne med at skaffe nye medlemmer, 

interesserede kan deltage gratis i det sidste netværksmøde i år for at se om det er noget for dem. 
Og husk, et medlemskab giver tre pladser. 

Næste netværksmøde afholdes 
Torsdag d. 1. september 2022 kl. 10-14,  demenskonsulenterne i Skive er 

værter. 
Temaet er samarbejde med pårørende. 

Invitationen sendes ud i begyndelsen af august, men sæt allerede nu kryds i 
kalenderen, og overvej hvilke to kolleger, du skal invitere med til Skive for at 

opleve Vega netværket. 

I ønskes alle en rigtig god sommer! 

Birgitte Højlund, Karen Pilegaard, Louise Rønne Bengtson, Pia Østergaard og Kirsten Kiel Nielsen 

 


