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 :

Plejecentralen

382

: Afd. sygeplejerske
Karin Ordell

kl. 11-12

351

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

: Kan kontaktes på

371

Teknisk afd.

: Lars Buk

385

Sekretariatet

: Mette Honoré
Nanna Johansen
Louise: Tirsdag og torsdag
kl.10.30 -12.30

303
304
310

Socialrådgiver :
Funktionel
Fysioterapi
Fodterapeut

: Line Dragsbæk
: Grith
Mobil:

Frisør
: Dorthe Olsen
Seniorrådsformand: Søs Outzen

66 164296
66 156977
22 815650

51 158203
30 507456

SPAR minimarked
26 200210
Åbningstider: Mandag, onsdag, torsdag og fredag kl. 10.00-12.00
Tirsdag lukket
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REDAKTIONEN:

Ansvarshavende:

Anne-Grethe Sørensen, Forstander
Laila Nielsen, Beskæftigelsesvejleder

Forside:

Besøg fra Odense Symfoni orkester
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Gudstjeneste kl.14.00
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Spilleeftermiddage kl.14.00 -16.00
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CENTERNYT

TORSDAGSGYMNASTIK
Som i kan læse andet sted i Ådalsposten, får vi
desværre ikke længere mulighed for at gymnastik
holdet torsdag eftermiddag kan fortsætte.
Ældre Sagen arbejder på at finde en løsning.
Skulle det ikke kunne lade sig gøre, vil vi selv
prøve at finde en anden løsning.
Vi ønsker god bedring til Erik Klint, og vi vil alle
savne den måde Erik har ”styret” holdet på
igennem en del år.
Med venlig hilsen
Anne-Grethe Sørensen
Forstander

TAK
Hjertelig tak for al opmærksomheden ved
min fødselsdag mandag d.10. august.

Fødselsdage
Syd:
Else Tygesen
Svend Åge Andersen
Aase E. Søndergaard
Ingrid Marie Henningsen

12.09
17.09
22.09
27.09

Nord:
Erna Abildgaard
Jørgen Højgård Hansen
Kurt Allan Frederiksen
Karen Margrethe Beer

01.09
06.09
19.09
25.09

DC:
Minna Hansen
Inga Kruse
Mogens Weidenburg
Aase Andersen

05.09
12.09
16.09
17.09
VI ØNSKER TILLYKKE

Nye beboere:
Inger Margrethe Nielsen
Esther M. Zinch

Syd
Nord

04.08
10.08

Mange hilsener Grethe Sørensen - Nord
VI BYDER VELKOMMEN
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HILSEN FRA ERIK KLINT
Tilbud september

Kære gymnaster på Rosengården!

He

Tulips pålægger

14,95

Steff Houlbergs færdigretter

20,00

Mørkt el. fuldkorns rugbrød

4,95

1.5 l. coca cola/zero

14,95

BKI Ekstra kaffe

29,95

Kærgården smør

14,95

Foråret 2020 blev et mærkeligt forår! I begyndelsen af marts,
lige hvor vi var kommet godt i gang med gymnastikken, ja så
kom Corona og satte en stopper for det hele.
I april fik jeg konstateret en behandlingskrævende kræft i prostata, hvilket har betydet at jeg har måttet bremse op for nogle
af mine aktiviteter.
Dette betyder så efterfølgende, at jeg må sige stop som gymnastikinstruktør, da nogle behandlinger vil betyde at jeg vil være
nødsaget til at sende afbud og det er ikke rimeligt.
I skal vide, at jeg har været meget glad for alle de torsdage,
hvor vi har været samlet til gymnastikken, et par sange og ikke
mindst det efterfølgende samvær med kaffe/te og ostemad/
kage.
Jeg vil med glæde og varme tanker tænke tilbage på alle vores
timer sammen og, desværre, en samtidig tak til jer alle for det I
har givet mig når jeg har oplevet jeres latter, små bemærkninger, en gang imellem nogle lyde, som ikke skal kommenteres,
og ikke mindst jeres ivrige arbejde på stolene.
Med håbet om at I har haft en rigtig god og varm sommer, sender jeg mange hilsner og tanker.
Med håbet om at Ældresagen finder en afløser og at Corona
ikke fortsat spærrer for aktiviteter. siger jeg tak for denne gang.

Åbningstider

Erik Klint
Instruktør

Mandag, onsdag, torsdag kl. 10.00-12.00
Fredag kl.10.00-12.00
Tirsdag lukket
4
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AFDELINGSMØDE
Der indkaldes til Afdelingsmøde i:
Den Selvejende - Almene
Ældreboliginstitution Rosengård

Mandag d. 21. september kl.14.00 i caféen
Dagsorden:

Spilleeftermiddage i september
Tirsdag d.1. september
Tirsdag d.15. september
Tirsdag d.29. september
Kl. 14.00-16.00 i restauranten

1.

Valg af dirigent

2.

Fremlæggelse af beretning for perioden siden
sidste møde samt godkendelse af afdelingens
driftsbudget for det kommende år.

3.

Behandling af evt. indkomne forslag
(Forslag skal indleveres i administrationen
2 uger før mødets afholdelse)

4.

Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen og
suppleanter.

5.

Eventuelt
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SPILLEEFTERMIDDAGE

Med venlig hilsen

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

Anne-Grethe Sørensen
Forstander

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

POST OMDELING

Onsdag d.16. september

Vi har desværre 3 gange fået indleveret
post til jer beboere, som er fundet smidt
ved området omkring søen.
Så hvis I har fået noget post, som I synes
har været længe undervejs, så er det nok fordi
det desværre har ligget omkring søen.

Johnny Wøllekær fortæller om
”Odense og omegn

Vi har flere gange været i kontakt med
Postnord, som har beklaget, at det er sket.
Postnord har nu lovet os, at de har taget hånd
om problemet, og de har været og hentet
posten som er blevet omdelt til jer.

PARKERING VED BOLIGRÆKKERNE
Sidste tilmelding er:
onsdag d.9 september kl.12.00 i receptionen.
Der er afgang herfra 13.00
Pris kr. 25,00,Tilmelding er nødvendig både af
hensyn til kirken og til bussen.
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Vi er informeret om, at de beboere, der bor i 3-rums boligerne ofte bruger næsten hele parkeringspladsen ved
deres boliger.
Der skal være plads til affaldscontainere, så derfor bedes I kun parkere foran jeres bolig.
Vi håber I vil overholde dette.
Med venlig hilsen
Anne-Grethe Sørensen
Forstander
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SENIORRÅDSMØDE

KRYDSORD

Seniorrådsmøde onsdag d.12.august
Referat fra Seniorrådsmøde onsdag d.12. august
Deltagere: Søs Outzen, Tonny Lyø, Svend Erik
Hansen, Verner Christensen
Afbud: Åse Knudsen, Tove Rasmussen
Affaldscontainere: Lågene er nu åbne på de nye
affaldscontainere og det går fint. Dog smides der
sommetider restaffald i madcontaineren.
Reklamer: Der uddeles igen reklamer rundt i
boligerne. FK-distribution har meddelt, at hvis
man ikke ønsker at modtage reklamer, så kan man
gå på www.fk.dk og tilmelde sin husstand:
”Reklamer – Nej tak”
Gartneren kører igen rundt i boligrækkerne mandag
og tirsdag. Vi opfordrer til, at han helst ikke skal
gå ind i boligerne.
Det er nu muligt at tage 1-2 gæster med i caféen, hvis der er
plads og afstanden på 1 m overholdes.

Der blev drøftet ønsker om fremtidige aktiviteter bl.a.
var der ønske om sangeftermiddage som tidligere
er blevet afholdt.
Næste møde onsdag d.9. september kl.10.00
Referent: Mette Honoré
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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: Tirsdag d.15.09.- 2020
Navn:…….…………………………………………………...

____________________________________________
Vindere af krydsord i august
1.præmie: Aase Andersen 152P
2.præmie: Anne Lise Hemmingsen st.5 Nord
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GUDSTJENESTE

SENIORBANKO

Torsdag.d.3. september kl. 14.00
v/ Erik Ransby

Lørdag d.12.september
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 august: Orange 78

AFD. FOR DAGAKTIVITETER

Regnskab Seniorrådets bankospil
Lørdag d.15. august 2020

Følg med i opslag, hvis der eventuelt
bliver andre aktiviteter i september
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Indtægter :
Lodder og bankoplader
Kaffe og kage

kr. 3218,kr. 194,-

Udgifter:
Bankogevinster og kurve
og kage

kr. 2282,kr. 94,-

Overskud som overføres
til støttekredsen

kr. 1036,-
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