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Lokalcenter Rosengård 
Ørbækvej 150 

5220 Odense SØ 
Tlf. 66 15 69 15 - Omstilling til alle afdelinger 

____________________________________________________________ 
 
Afdeling:   Navn:        Træffetid  Lokalnr. 
____________________________________________________________ 
Forstander   : Anne-Grethe Sørensen  (efter aftale)  302 

                

Køkken :                  382 

           

Plejecentralen  : Afd. sygeplejerske   kl. 11-12   351  

        Karin Ordell 

 

 

Plejeafd. SYD/NORD : Afdelingsleder Dorte Andersen kl. 11-12 324 

 

Dagcenter   : Kan kontaktes på        371 

 

Teknisk afd.  : Lars Buk           385 

 

Sekretariatet  : Mette Honoré          303 

          Nanna Johansen                  304                          

Socialrådgiver :   Louise: Tirsdag og torsdag      310 

        kl.10.30 -12.30     

Funktionel 

Fysioterapi   : Line Dragsbæk       66 164296 

Fodterapeut  : Grith           66 156977 

                                                                               Mobil:    22 815650 

 

Frisør     : Dorthe Olsen        51 158203 

Seniorrådsformand: Søs Outzen        30 507456  

   

SPAR minimarked            26 200210 

Åbningstider: Mandag, onsdag, torsdag og fredag kl. 10.00-12.30 

         Tirsdag lukket 
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Til beboerne på 
Lokalcenter Rosengaard 

 
Ja, så starter vi igen med undervisning i at bruge  
en computer/tablet, eller hvad du nu har brug for 

 at få hjælp til. 
 

Der er jo nok mange af jer, der her under corona19  
krisen har haft ønske om bedre kontakt til jeres familie,  

og ikke  har haft mulighed for besøg. 
Så derfor kan det måske være en ide at prøve at komme 

 i gang med det nye medie til kontakt til familien. 
 

Vi forventer at starte hold  
onsdag d.2. september -  kl.09.30 

Der er max. 6 på et hold og skulle der komme flere end de  
6 der er plads til, kan der oprettes et hold om mandagen. 

 
Kontakt receptionen 

eller 
Jørgen Andersen 

  51156613 

 

IT 
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CENTERNYT 

Fødselsdage  
 
Syd:  
Jenny Katrine Espersen            26.08 
 
Nord: 
Grethe Sørensen              10.08 
Gertha Rasmussen             12.08 
Astrid Kortegaard              19.08 
Jørgen Eliassen                           21.08 
 
DC:    
Ernst Larsen                06.08 
Tove Barfod                15.08 
Retha Nicolaisen               17.08  
 Aase Hansen                 23.08 
 Ada Jensen                 26.08 

                                  
  VI ØNSKER TILLYKKE 

 
 
Nye beboere:  
Ingrid Marie Henningsen     Syd                                          08.07 
Astrid Kortegaard             Nord         16.07 
Inger Margrethe Nielsen   Syd          04.08
        
        
       
        VI BYDER VELKOMMEN 
______________________________________________ 
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Tilbud august 
 

Neutral flydende vask          52,95 
 

2 marcipanbrød for           14,95 
 

Karen Volf småkager          14,95 
 

Beauvais retter             33,95 
 

Cafe` Noir               39,95 
 

Tuc - kiks       3 pakker          19,95 
 
 

Åbningstider  
 

Mandag, onsdag, torsdag kl. 10.00-12.30 
Fredag kl.10.00-12.30 

Tirsdag lukket 
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SPILLEEFTERMIDDAG 

 
He 

Spilleeftermiddage i august  
 

 Tirsdag d.4.august 
  Tirsdag d.18. august 

 
  Kl. 14.00-16.00 i restauranten 

 
 
 
 
 

Der vil være forskellige former for spil. 
Ludo, mølle og dam, kort m.m.  

  

Der er ingen medarbejderhjælp,  
  så man skal kunne klare sig selv. 

 
På nuværende tidspunkt har vi desværre ikke fået ud-
meldt fra Ældresagen om gymnastik opstartes i sep-
tember som de plejer. 
Lige så snart vi får en tilbagemelding fra Ældresa-
gen—så udsender vi information herom. 
 

 

GYMNASTIK ÆLDRESAGEN 

https://www.google.dk/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.altomdata.dk%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F05%2Fwww-2.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.altomdata.dk%2Fbesoeg-verdens-foerste-hjemmeside&docid=AsTuSlFgkaQtSM&tbnid=WCxkQV-HTK4uRM%3A&vet=10ahUKEwi66Mzq
https://www.google.dk/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.hyrdebrevetsoendagmorgen.dk%2Fmedia%2Fpr%25C3%25A6diken_f%25C3%25A6rdig.gif%3Fwidth%3D150px%26height%3D110px&imgrefurl=http%3A%2F%2Fvordingborg.dk%2Faggerhus%2Faktivitetscenter%2Faktiviteter%2Fgudstjen
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwifmY-chObiAhVAwMQBHWYrC3EQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fmaxilegetoj.dk%2Fprodukter%2F53-udeleg%2F499-kaempe-kortspil---sjov-underholdning-fra-buitenspeel%2F&psig=AOvVaw1URgzBkR_Q
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Træning under aftenskolen D.U.A starter igen. 

Jeg håber i alle har nydt den gode sommer. 
 

Holdtræning starter igen i træningssalen: 
 

Tirsdag d.1. september kl.9.50 –11.30 
Onsdag d.2. september kl.9.50-11.30 

 
Priserne er 380,00 kr. for 10 uger og nye  

interesserede får gratis prøvegang. 
 

Vi bruger musik i kender og starter altid  
med 3 X sang, så stemme også trænes. 

 
Programmet indeholder styrke, udholdenhed  
og balance og der er gelænder hvis man har  

brug for sikkerhed 
 

Jeg glæder mig til at se jer 
 

Vel mødt 
Krista Lebech 

D.U.A underviser og fysioterapeut 

 
 
 

GYMNASTIK 
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KØBMANDEN 

 Fra mandag d.3. august vil det være muligt,  
at få bragt varer ud mandag og onsdag  

i tidsrummet 10.00-11.45. 
Der bliver et udbringningsbeløb på 30 kr.. 

Det er kun muligt at betale kontant med byttepenge  
til nærmeste 100 kr. med mindre andet er aftalt 

 
Bestilles i tidsrummet 10.00-11.30 på telefon 26-200210 

 
 

 
 
 
 

Vi vil gerne prøve at planlægge noget musikunderholdning 
for de to plejeafdelinger i september. 
Vi vil også planlægge nogle småture med bus for plejehjems-
beboere. 
Vi vil også forsøge at planlægge en bustur i september for 
beboerne i ældreboligerne. Nærmere information 
følger med tilmelding og pris. 
 

M.v.h Anne-Grethe Sørensen 

  

AKTIVITETER BEBOERE 

https://www.google.dk/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2F48kn4U7s0bU%2Fhqdefault.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D48kn4U7s0bU&docid=O4fkaEaF8uNqiM&tbnid=mWziXS7UA7tXXM%3A&vet=10ahUKEwjl14mh-r3jAhUExqYKHVc9CdUQMwhtKB0w
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 Vi står overfor at skulle have en ny leder i køkkenet, 
da Jette Snitkjer stopper. Stillingen vil blive opslået og  

vi forventer at en ny bliver ansat henover efteråret. 
M.v.h Anne-Grethe Sørensen 

 

Vores økonoma Jette Snitkjer, som har været ansat 

på LCR i næsten 40 år, må desværre slutte sin an-

sættelse, da hun går på pension d.1. august - 2020.  

 

Vi siger dig tak for mange gode år sammen med 

dig og tak for den dejlige mad 

 

Vi ønsker dig al held og lykke fremover, og  

håber dit helbred vil tillade mange fornøjelser  

og oplevelser i mange år. 

 
 
 
 
 
 
 
 

EN STOR TAK TIL JETTE 

INFORMATION TIL ALLE 
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Der afholdes afdelingsmøde mandag d.21. september.  
Der vil stå nærmere herom i september nummeret. 
 
Der er nu mulighed for at der kan komme flere  
spisegæster i caféen. 
Der skal dog fortsat være 1 m. afstand. 
 
Dagcenteret starter op for yderligere gæster fra  
mandag d.3.august 
 

Referat: Anne-Grethe Sørensen 
Næste møde: Onsdag d.12.8 kl.10.00 
 
 

 
 

SENIORRÅDSMØDE 

https://www.google.dk/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fsw5851.smartweb-static.com%2Fupload_dir%2Fshop%2FFlagranke-dannebrog-billig-billigeflag.dk-png-01.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.billigeflag.dk%2Fprodukter%2F112-oevrige-flag%2F272-flagranke-dannebrog%2F


10  

 

 

Seniorrådsmøde torsdag d.15.juli 
 

Deltagere: Søs Outzen, Svend Erik Hansen, Tony Lyø, 
Tove Rasmussen og Anne-Grethe Sørensen. 
Afbud: Verner Christensen og Åse Knudsen 
 
Ådalsposten deles ud omkring 3.august. Trykkeriet  
afholder ferie indtil da. 
 
Nogle beboere i ældreboligerne har problemer med at 
kunne må op i de nye affaldscontainere. Vi har aftalt 
med Odense renovation, at lågerne fremover står åbne, 
som på de gamle affaldscontainere.  
 
Vi har igen kontaktet firmaet, der står for udbringning  
af reklamer og de starter udbringning i næste uge. 
 
Vi har også kontaktet gartneren og bedt om, at han 
kommer her igen. Han skal dog helst ikke gå ud i  
boligerne. Vi drøftede fremtidige aktiviteter.  
Vi fortsætter med gudstjeneste og bankospil. 
Til september starter EDB undervisning og motionshold 
med Christa.  
 
Vi undersøger muligheden for en lille  
udflugt måske til september.  
 
  
 

 
 

SENIORRÅDSMØDE 
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    1. præmie: 1 flaske vin fra SPAR Minimarked 
    2. præmie: 1 æske chokolade fra Seniorrådet 
 
 
  Løsningen bedes lagt i forslagskassen i forhallen  
  senest : d.12 august 2019 
 
 

 Navn:…….…………………………………………………...   
____________________________________________  

 KRYDSORD  

Vindere af krydsord i juli: 
 

1.præmie: Hanne Boller st. 57 syd 
 

2.præmie: Gunhild Sørensen  

https://www.google.dk/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fsw5851.smartweb-static.com%2Fupload_dir%2Fshop%2FFlagranke-dannebrog-billig-billigeflag.dk-png-01.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.billigeflag.dk%2Fprodukter%2F112-oevrige-flag%2F272-flagranke-dannebrog%2F
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GUDSTJENESTE 

 
      

 

Torsdag.d.6.august kl. 14.00 
v/ Henriette Idestrup 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

Dagcenteret starter op for yderligere  
 gæster fra mandag d.3. august 

 
   Følg med i opslag, hvis der eventuelt  

   bliver andre aktiviteter i august 

AFD. FOR DAGAKTIVITETER 
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 SENIORBANKO 

 Lørdag d.15. august 
 kl. 14.00 i caféen 

 
Plader til banko á 5 kr. sælges fra kl.13.30.  
Der bortloddes 3 gevinster i form af gavekort  
på 250,- kr. til vareindkøb hos købmanden  
og 3 gavekurve. 
Lodsedler á 5 kr. sælges i dagene op til. 
 
Uafhentede gevinster bruges som gevinst  
ved næste bankospil. 
Uafhentede gevinster fra juli: Blå 54, hvid 97   

 

Regnskab Seniorrådets bankospil 
 

 Søndag d.12. juli- 2020  
  
 Indtægter :             
 Lodder og bankoplader            kr.  2905,- 
 Kaffe og kage              kr.   192,- 
  
 Udgifter: 
 Bankogevinster og kurve            kr. 2521,- 
 og kage               kr.     37,- 
  
 Overskud som overføres  
 til støttekredsen           kr.   539,- 

 
 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjawKTOtPLiAhUF4KYKHRMHBFwQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fvoldumnet.dk%2Faktiviteter%2Fhostgudstjeneste-i-voldum-kirke%2F&psig=AOvVaw3FN2LSvY9IRdabe9n4CTyp&ust=1560925953770440

