Lokalcenter Rosengård
Ørbækvej 150
5220 Odense SØ
Tlf. 66 15 69 15 - Omstilling til alle afdelinger
Afdeling:

Navn:

Træffetid

Lokalnr.

Forstander

: Mette Honoré

(efter aftale)

302

Køkken

: Bjørn Bonniksen

kl.9.30-10.30

381 / 382

Plejecentralen

: (kl.8.00-14.00)

351

Plejeafd. Syd/Nord : Afdelingsleder Dorte Andersen kl.11-12 324
Dagcenter

: Kan kontaktes på

371

Teknisk afd.

: Lars Buk

385

Sekretariatet

: Aviaya Larsen Søndergård
Nanna Johansen

303
304

Louise: Tirsdag og torsdag
kl.10.00 -12.30

310

Socialrådgiver :

F.T.O

: Træffes på telefon

66 164296

Fodterapeut

: Grith Christensen
Tirsdag

66 156977
Mobil: 22 815650

Frisør

: Dorthe Olsen

51 158203

Seniorrådsformand: Søs Outzen

29 782091

SPAR minimarked åbningstider:
Mandag, onsdag, og fredag kl.10.00-12.00 / Tirsdag og Torsdag lukket.
Ved bestilling af bestemte varer til dagen efter, kan købmanden
kontaktes på: Tlf. 26 20 02 10 - telefontid ml. 8.00-12.00.
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Oktober nr. 485- 2021

OKTOBER 2021

Indholdsfortegnelse oktober 2021
Forside - Efterår
Indholdsfortegnelse
Centernyt
Tilbud fra Købmanden
Info fra Købmanden + Venlig opfordring
Oktoberfest
Tak til personalet
Kirketur
Afd. for dagaktiviteter
Spilleeftermiddag
Seniorbanko
Krydsord
Referat af afdelingsmøde
Referat af afdelingsmøde fortsat
Referat af afdelingsmøde fortsat
Influenzavaccine
Ferielukket Fysioterapi samt Fodterapi
Ferielukket Frisøren + Gudstjeneste
Kalender
Vigtige telefonnumre
…………………………………………………………………….
OBS AFLEVERINGSFRIST for indlæg i Ådalsposten:
Ca.d.10. i måneden før, dvs. hvis du vil have noget med i
november skal det afleveres senest fredag.d.15. oktober

.…………………………………………………………….
REDAKTIONEN:

Ansvarshavende:
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Spilleeftermiddag kl.14.00-16.00
Banko i dagcentret kl.10.00
Gudstjeneste kl.14.00

Seniorbanko kl.14.00

Seniorshop kl.10.00 /Spilleeftermiddag kl.14.00-16.00
Kirketur 12.45

Oktoberfest kl.17.00

Mette Honoré Forstander
Laila Nielsen, beskæftigelsesvejleder
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FRISØREN
Frisøren holder lukket uge 41
Fra mandag d11. til og med søndag d.17. oktober

GUDSTJENESTE

CENTERNYT
Fødselsdage
Syd:
Jens Henrik Bach
Frank Jensen
Giulio Martinez

04.10
07.10
24.10

Nord:
Emilie Karoline Hansen
Grethe Rou Olsson

26.10
27.10

Dagcentret:
Ethel Thrane
Aase Larsen
Max Hansen

20.10
21.10
21.10
VI ØNSKER TILLYKKE

Høstgudstjeneste
Torsdag d.7. oktober kl.14.00
v/ Henriette Idestrup

Nye gæster
Tage Christensen

heldags

29.09

Lise Harriet Jensen
Emilie Karoline Hansen

Nord
Nord

15.09
15.09

Anna Kirstine Christensen
Connie Ida Drachmann
01.10

152A
158F

01.10

Nye beboere:

VI BYDER VELKOMMEN
_________________________________________________
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FYSIOTERAPI
Tilbud oktober

He

Toffee Cups

12,00

Fysioterapien holder lukket uge 41

Okse el. hønsekød

14,95

Fra mandag d10. til og med fredag d.15. oktober

BKI extra kaffe

29,95

Ritter sport

12,00

Pålækker pålæg

14,95

FODTERAPI
Fodterapien holder lukket uge 42
Fodterapien holder ferielukket fra:
Mandag d.18. oktober
til og med Søndag d.24. oktober

Nye åbningstider fra 1.oktober

Mandag, onsdag, fredag 10.00-12.00
Tirsdag, torsdag lukket
Udbringning for 30 kr. mandag, onsdag
Telefontid: 8:00-9.30 mandag, onsdag
4
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INFO KØBMAND

INFLUENZAVACCINE

Man kan ringe til købmanden mellem kl.8:00-12:00
hvis man ønsker en bestemt vare til dagen efter.
Tlf.: 26 20 02 10

VENLIG OPFORDRING
Kære alle
Som I kan se på købmandens opslag, så ændrer han åbningstider pr. 1.
oktober, så han fremover holder lukket også om torsdagen.
Det er desværre pga.. faldende omsætning, så jeg vil gerne opfordre til, at
I støtter op om vores købmand.
Det er et stort plus for vores hus, at vi har en købmand. Det gør bl.a. at
beboere som normalt ikke vil kunne komme ud at handle, alligevel kan
komme til købmanden og tage vare ned ad hylderne, vores medarbejdere
kan være behjælpelig med at handle for nogle beboerne eller sammen
med beboeren. Og de beboere som synes der er for langt til Bilka og
Netto – kan handle ved vores købmand i huset. Ydermere leverer vores
købmand også varer i boligen.
Hvis I synes, at varerne ved købmanden er lidt dyrere, så er det bl.a.
fordi, at det koster lidt ekstra, at have sådan en serviceydelse i huset.
Så støt op om købmanden, også selvom I måske handler andre steder, så
overvej om der er nogle varer I evt. kan købe ved købmanden, så han kan
få en større omsætning.
Venlig hilsen
Mette Honoré
Forstander
16
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OKTOBERFEST
Kom og vær med til Oktoberfest på:
Lokalcenter Rosengård i caféen/ forhallen
Onsdag d.27.10-2021 Kl. 17.00-20.30
Alle beboere plejehjem/kollektiv og daggæster kan deltage.
Der er desværre ikke mulighed for at pårørende kan deltage,
da der ikke er plads hertil. Vi har igen år valgt tema
Oktoberfest som i Sydtyskland. Dvs. med den rigtige
stemning og tyrolermusik ved et orkester.

REFERAT AFDELINGSMØDE
Referat af afdelingsmødet Tirsdag
He d.21.09.2021, fortsat.
3. Behandling af evt. Indkomne forslag:
Der er ikke kommet nogen indkomne forslag.
4. Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen og
suppleanter.
Kent Rasmussen ønsker, at udtræde pga.. helbredet.
Der opstiller 4 kandidater hvoraf Søs Outzen, Preben Larsen,
og Else Rosenkilde bliver valgt.
Jens Erik Hansen, Minna Hansen og Jette Thorsager vælges
som suppleanter.
5. Eventuelt

Menu
Kamben m/coleslaw
Pølser m. brasede kartofler, sennep, ketchup og
remoulade
Kaffe og bagt æblekage m/flødeskum
Fadøl el. sodavand samt kaffe
Pris: 200,00 i alt
Der kan købes vin til sædvanlige priser.
Der vil blive solgt lodder op til festen og til festen
og gevinsterne er 12 flotte kurve med varer.
Sidste tilmelding fredag d.15. oktober - 2021 i receptionen
6

Der foreslås mere underholdning med musik og sang. Samt at
beboerne en gang i mellem går ture sammen.
Der blev også nævnt ønske om stegt flæsk og stegt lever fra
køkkenet.
Mette Honoré informerer om mindre røgudvikling / brand i en
bolig. Der skete ikke personskade. Men alle beboere opfordres
til ikke at bruge den keramiske kogeplade til at lægge ting på.
Dirigenten afsluttede mødet og takkede alle for deres
engagement og forslag.

Referent: Anne-Grethe Sørensen
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REFERAT AFDELINGSMØDE

TAK TIL PERSONALET

Referat af afdelingsmødet Tirsdag d.21.09.2021, fortsat.
2. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde
samt godkendelse af afdelingens driftsbudget for kommende
år.

Mette Honoré uddeler budget forslag for 2022 og gennemgår de
forskellige poster samt 10-års planen til henlæggelser.
Nogle poster er øget bl.a. til opretning af skrænt ved 158-rækken,
indkøb af ny vaskemaskine, rengøring af sprosser, samt rensning
af kloak.
På forespørgsel fra beboerne fortalte Mette Honoré, at vi er opmærksomme på containerrummenes tilstand. Alle må hjælpe til,
med at sortere affald og teknisk afdeling er opmærksom på at
”flytte rundt” på containerne.

Jeg vil hermed takke forstander Mette Honoré,
der gjorde det muligt, at jeg kunne holde
min fødselsdag med børn og børnebørn,
i mødelokalet lørdag d.4. september.
En stor tak til Bjørn og personalet i
caféen for dejligt smørrebrød, samt
pragtfuld lagkage søndag d. 5. september.

Der er aftalt oprydning / rengøring af de overdækkede gange.
Grundet corona og sygdom i teknisk afdeling, er det endnu ikke
iværksat.
Der kommenteres på prisen fra You See, men desværre kan vi
ikke for nuværende få tilbud fra andre udbydere, da de ikke er
interesserede.
Budgettet vedtages af forsamlingen.
Mette Honoré vil kontakte Udbetaling Danmark for hjælp til
boligstøtte.
Børge Wagner roser 10 års planen.
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Til slut en stor, varm tak til personalet på afd.
Syd for morgensang, flag og gave.
Det hele varmer mit hjerte, som forholdsvis
ny beboer på Lokalcenter Rosengård.
Mange tak
Bent Hedemand
Afd. Syd - st.59
7

KIRKETUR
Onsdag d.20. oktober kl.14.00
Jens Åge Petersen fortæller om handelens
udvikling i Odense fra 1800 tallet og frem
til i dag og kommer undervejs ind på flere
gamle handels - og købmandsvirksomheder

REFERAT AFDELINGSMØDE
Referat af afdelingsmødet Tirsdag d.21.09.2021.
Der deltog 39 beboere samt bolig bestyrelsen med formand
Jørgen Hansen, næstformand Børge Wagner, Søs Outzen,
Preben Larsen, Verner Christensen, samt Forstander
Mette Honoré.
1.

Velkomst og valg af dirigent

Jørgen Hansen byder velkommen og Børge Wagner bliver valgt
til dirigent.
Jørgen Hansen gennemgår de udgifter, der har været det sidste
år. i overskrifter ser det således ud:

Pris kr. 25,00kr.

•

Udskift styring for varmt vand

20.000 kr.

•

Opvaskemaskine plejeafd.

35.000 kr.

•

Udskift vandstophane ældreboligerne

30.000 kr.

•

Vaskemaskine - vaskeri

50.000 kr.

•

LED - belysning (besparelse 2021)

175.000 kr.*

*Investering forventes betalt udgang 2022.

Tilmelding er nødvendig både af
hensyn til kirken og til bussen.

Tilmelding senest onsdag d. 13. oktober
Bussen afgår kl.12.45
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•

Rengøring af sprosser ældreboligerne

10.000 kr.

•

Asfaltering rundkørsel + rampe

30.000 kr.

•

Udskift røgmeldere 90 stk.

80.000 kr.

•

Vaskemaskine (efterår 2021)

25.000 kr.

•

Fjernelse af ukrudt/græs skråning 158-rækken

35.000 kr.
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KRYDSORD

DAGAKTIVITETER
Tirsdag d.19. oktober kl.10.00

Alle er velkomne
1. præmie: 1 flaske vin fra SPAR Minimarked
2. præmie: 1 æske chokolade fra Seniorrådet

Løsningen bedes lagt i forslagskassen i forhallen
senest fredag d.15.oktober -2021
Navn:…….…………………………………………………...

BANKO
Der afholdes atter Banko - det foregår:
Onsdag d.6. oktober kl.10.00
I Dagcentret
Alle er velkomne

—————————————————————————
Vindere af krydsord i september
1. præmie: Grethe Jacobsen 152G
2. præmie: Solveig Jensen - Syd

Vi ønsker tillykke
12
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Besøg af pølsevogn torsdag d.24.juni

SPILLEEFTERMIDDAG
Spilleeftermiddage oktober :
Tirsdag d.5. oktober
Tirsdag d.19. oktober
Kl.14.00-16.00 i caféen

SENIORBANKO
Lørdag d.16.10
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 september: Rød 99
_____________________________________________
Regnskab Seniorrådets bankospil
Lørdag d.18.09. - 2021

Der vil være forskellige former for spil.
Ludo, dam, kort m.m.
Der er ingen medarbejderhjælp,
så man skal kunne klare sig selv.
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Indtægter :
Lodder og bankoplader
Kaffe og kage

kr. 3550,00
kr. 204,00

Udgifter:
Bankogevinster og kurve
Kaffe og kage

kr. 3299,00
kr. 155,00

Overskud som overføres
til støttekredsen

kr. 300,00
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