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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   : Mette Honoré                (efter aftale)    302 

                

Køkken    : Telefontid -  kl.9.30-10.30       382  

  

Plejecentralen  : Afd. leder Michael  Andersen          361 

        (Telefontid: kl.11-12 hverdage) 

 

Plejeafd.Syd/Nord : Afd.leder Dorte Andersen kl.9.30-10.30   324 

 

Dagcenter   : Kan kontaktes på          371 

 

Teknisk afd.  : Kan kontaktes på          386 

 

Sekretariatet  : Aviaya Larsen Søndergård       303 

          Nanna Johansen                    304                          

Socialrådgiver :   Louise: Mandag, Tirsdag og torsdag     310 

        kl.10.00 -12.30     

F.T.O     : Træffes på telefon         66 164296 

 

Fodterapeut  : Grith Christensen         66 156977 

                                 Tirsdag                                       Mobil: 22 815650 

 

Frisør     : Susanne Nissen           51 158203 

       

Seniorrådsformand: Svend Åge Sørensen       

 

SPAR minimarked åbningstider:  

Mandag, onsdag, og fredag 10.30-12.30 / Tirsdag og Torsdag lukket. 

Ved bestilling af bestemte varer til dagen efter, kan købmanden  

kontaktes på tlf. 26 20 02 10 - telefontid: 8.00-9.00.   
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.……………………………………………………………. 
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OKTOBER 2022 

L     1  

S 2  

M 3 Jakkolo kl.10.00 i DC -  Alle er velkomne 

T 4 Spilleeftermiddag kl.14.00-16.00 

O 5 Seniorrådsmøde kl.10.00 

T 6 Gudstjeneste kl.14.00 

F 7  

L 8  

S 9   

M 10  

T 11  

O 12 Oktoberfest kl.17.00-20.30 i caféen 

T 13 DC banko kl.10.00 - Alle er velkomne 

F 14  

L 15                                                                              

S 16  

M 17  

T 18 Spilleeftermiddag kl.14.00-16.00 

O 19 Kirketur bussen afgår kl. 12.45 

T 20  

F 21  

L 22  Seniorbanko kl.14.00 i caféen  

S 23   

M 24 Vollsmose koret kl.13.30 i caféen  

T 25 Jane Bruuns tøj kl.00 i forhal -Alle er velkomne 

O 26  

T 27  

F 28  

L 29  

S 30  

M 31 Fredagsbar i DC kl.12.30 - Alle er velkomne 
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Kom og vær med til Oktoberfest på: 
Lokalcenter Rosengård i caféen/ forhallen 

    
 Onsdag d. 12.10-2022 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.  

 Temaet  vil blive ”Oktoberfest” som i Sydtyskland.  
dvs. med den rigtige stemning og tyrolermusik. 

 

Menu: 
 

Kamben m/coleslaw 
Pølser m/ pommes frites, sennep, ketchup og remoulade 

Kaffe og æblekage m/flødeskum 
Fadøl el. sodavand samt kaffe  

 
Pris: 220,00 kr. i alt  

 
Der kan købes vin til sædvanlige priser  

Der vil blive solgt lodder op til festen og til festen. 
Gevinsterne er 12 flotte kurve med varer 

 
 

Senest tilmelding onsdag d.5. oktober  

OKTOBERFEST 
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Fødselsdage    
Syd 
Jens Henrik Bach               04.10 
Benny Brolykke                23.10 
Inge Thiel Gørtz                24.10 
 
Nord 
Grethe Rou Olsson                                                               27.10          
Merete Willer Tychsen                                                          28.10 
 
Dagcentret: 
Ethel Thrane                20.10 
Aase Larsen                21.10 
Birthe Pedersen               29.10 
 
          VI ØNSKER TILLYKKE  
 
Nye beboere    
Lars Birkekær Lauritzen     Nord        07.09 
Karsten Pihl Christiansen     Nord            14.09 
Helle Marie Sundstrup     162K        15.09 
 
Nye gæster i dagcenter 
Jørgen Jakobsen      Hanne Kaa 
Birthe Maja Andersen    Inge Sørensen 
          
 
        VI BYDER VELKOMMEN  
____________________________________________________ 
Dødsfald     
Henny Henriksen    160L         03.08 
Kathe Yvonne Larsen  154P         12.08 
Bodil Margrethe Hansen Afd. Nord - stue 20 (162K)  22.08 
Friedrich Andersen   158 H         24.08 
Erik Borup       Afd. Nord - stue 14    03.09 
Pernille Atlung     Afd. Nord - stue 25    08.09 
Rita Rosenkrans    154K                                         13.09 
 
       ÆRET VÆRE DERES MINDE 

CENTERNYT 
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Tilbud i oktober 

 
 
Toffee cups                10,00 
 
Pick Wick te                14,95 
 
Franske vafler               13,95 
 
Bio Tex vaskemiddel            31,95 
 
Lurpak smør                16,95 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Købmandens Åbningstider  
  Mandag, onsdag, fredag: 

10.30-12.30 
Tirsdag, torsdag lukket 

 
Telefontid: 8.00-9.00 
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AKTIVITETER DAGCENTER 

Vi var så heldige - endnu en sensommerdag med sol og     
varme, som gjorde det muligt for fællesspisning på terrassen. 

Det blev en hyggelig dag med servering af en særdeles      
velsmagende menu: Stjerneskud og Pandekager. 

Tak til hver især - til de personer, der opstillede borde & stole 
- tak til køkkenet og tak til alle I søde hjælpere, der  
sørgede for dagens arrangement blev afviklet på               

bedste måde. 
Nogle dage kan føles ensomme og som gentagelser. Dagen 

på terrassen blev en dejlig afveksling. 
Vi glæder os alle til det blive sommer igen. 

 
Benthe Rismark 152F & Svend Erik 152M  

 

SPISNING PÅ TERRASSEN 
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  Sol på himlen, så skøn en dag 
  Stjerneskud i festligt lag 
  På terrassen der serveres 
  Bjørn det bedste har leveret 
  Personalet løbe må 
  Intet skal vi vente på 
  Tak for denne skønne dag 
  Alle hjælperne skal ha’. 
  Grethe 152 G 
  

 
 
 
 

SPISNING PÅ TERRASSEN 
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SPILLEEFTERMIDDAG 

Tirsdag d. 4. oktober 
  Tirsdag d.18.oktober 

 
Kl.14.00-16.00 i caféen 

 
 
 
 
 
 
 
 

Der vil være forskellige former for spil, ludo, dam, kort m.m.  
Dette er en eftermiddag, hvor man selv mødes og spiller  

eller måske blot kommer forbi for hyggens skyld. 

 
Mandag d.24. oktober 

Vollsmose sangkor kl.13.30 i caféen 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Alle er velkomne 
 

VOLLSMOSE KORET 
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Onsdag d. 19. oktober 
 

”Fra Militær Fly til Privat Fly” v/John Møller Sørensen. 
 

Jobbet som pilot er for mange en drøm.  
Vi fortryder ofte kun de ting vi ikke fik gjort.  

For John Sørensens vedkommende gjorde  
han drømmen til virkelighed.  

Først en pilotuddannelse i militæret og senere skiftede han  
jobbet ud som jagerpilot med jobbet som pilot i SAS.  

Vi har tidligere haft besøg af John Sørensen,  
der fortalte om livet som jagerpilot.  

 
På opfordring kommer John igen denne eftermiddag,  
hvor han vil fortælle om de forskelle der er i jobbet  

som jagerpilot og senere som privatpilot.  
Det bliver en fortælling om livet set fra pilotens sæde i SAS.  
Med billeder og fortællinger om flyene, oplevelser rundt om i  
verden, vanskelige situationer, og om jobbet som luftkaptajn. 

 
 
 
 
 
 
 

Pris kr. 25,00kr. 
 

Der deltager ikke plejepersonale på turen,  
men afvikles med frivillige medarbejdere. 

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

 
Tilmelding senest onsdag d.12.oktober  

Bussen afgår kl.12.45 

KIRKETUR 
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Torsdag d.6. oktober kl.14.00   

 
 
 
 
 
 
 
 

”Høstgudstjeneste” 

Sæt X i kalenderen allerede nu. 
Der vil blive planlagt  

 
Hyggeligt samvær  

Fredag d.4. november, kl.17.00 i caféen 
 

Videre information om menu, pris, og tilmelding  
vil blive delt rundt til alle i ældreboligerne  

i løbet af oktober måned. 

GUDSTJENESTE 

HYGGELIGT SAMVÆR 

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
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REFERAT AFDELINGSMØDE fortsat 

 
3. Behandling af evt. Indkomne forslag: 
Der er ikke kommet nogen indkomne forslag.  
 
4. Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen og  
    suppleanter. 
 
Verner Christensen ønsker at udtræde af bestyrelsen. Kent Ras-
mussen udtrådte før valgperioden. 2 nye bestyrelsesmedlemmer 
valgt: Inger Lilli Olesen 154L samt Bent Thorsager 156D. Supple-
anter valgt: Inge Ursin 152H og Connie Ida Drachmann 158F.  
 
5. Eventuelt 
 
 

Allerede klaret under punkt 2. Børge Wagner afrunder spørgerun-
den. 
 
Svend-Åge, Seniorrådsformand fortæller om de aktiviteter de har 
fået gang i og der takkes for godt samarbejde både til og fra cen-
trets side i forhold til opbakning af aktiviteterne. 
 
Jørgen Hansen siger tak for i dag og tak til Verner Christensen for 
godt samarbejde i boligbestyrelsen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Referent: Aviaya Larsen Søndergård 
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SENIORBANKO 

 

Lørdag d.22.10.2022 
 kl. 14.00 i caféen 

 
Plader til banko á 5 kr. sælges fra kl.13.30.  
Der bortloddes  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 september: Hvid 15 
____________________________________________ 

 
Regnskab Seniorrådets bankospil         

 
        Lørdag d.17.09.- 2022   
  
 Indtægter :             
 Lodder og bankoplader         kr. 2665,- 
 Kaffe og kage            kr.   195,- 
  
 Udgifter: 
 Bankogevinster og kurve        kr. 2270,- 
 Kaffe og kage            kr.   145,- 
 
 Overskud som overføres  
 til støttekredsen           kr.   445,- 
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REFERAT SENIORRÅDSMØDE 

 
Referat fra Seniorrådsmøde onsdag d.7. september 
kl.10.00 

 
Deltagere: Svend Åge Sørensen, Jette Thorsager, Svend Erik 
Hansen, Else Rosenkilde, Verner Christensen, Ilse Fly og 
Mette Honoré 
 

Seniorrådet har en snak om aktiviteter. Der er igangsat petanque 
mandage kl.11.00 og Qi Gong på torsdage kl. 14.00. Der er stor 
tilslutning til holdene. Der er spilleeftermiddage hver anden tirsdag 
i caféen - der opfordres til at man møder frem også selvom man 
ikke kan spille kort – repræsentanter fra Seniorrådet vil gerne 
 være behjælpelige med hjælp til kortspil. 
Der snakkes om evt. planlægning af en juletur i bus til Odense By  
i december måned, for at se på julelys.  
Det undersøges også om det er muligt, at få en til at komme og 
spille til syng sammen f.eks. 1 gang om måneden eller hver  
14. dag. 
 
Til det nye år er der forslag til foredrag. 
Der er et spørgsmål, hvis brandalarmen i boligen laver en fejlalarm 
og bipper i aften og nattetimer. Hvis man ikke selv har mulighed 
for at stoppe den, så ringes der på nødkald, så kan personalet væ-
re behjælpelig. 
Der er et ønske om evt. nyt grus på petanquebanen – havefirma 
spørges om pris på det. 
 

Næste møde: onsdag d. 5. oktober kl. 10.00 
 

Referent : Mette Honoré 
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2. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde 
samt godkendelse af afdelingens driftsbudget for kommende 
år. 
 
Mette Honoré uddeler budget forslag for 2023 og gennemgår de 
forskellige poster samt 10-års planen til henlæggelser.  
 
Nogle poster er øget bl.a. til dækning af de stigende el-priser, som 
vi følger kontinuerligt.  
 
YouSee, har varslet stigning på antennen. 
 
Algebehandling af tagene er indtil videre blive udskudt, da det el-
lers vil medføre en markant stigning i husleje for alle beboere.  
Udgiften til rens og algebehandling af tagene vil lyde på ca. 
800.000 kr.  
 
Spørgsmål: 
 
Hvornår vil skråningerne især bag 158-rækken blive taget?        
OK Nyggard tager sig af skråningen bag 158-rækken. Teknisk 
afd. tager resten er skråninger her i løbet af efteråret. 
 
Der bliver spurgt til et tlf.nr. i weekenderne til akutte situationer? 
Hvis der i aftentimer/weekender er et akut problem i ældreboliger-
ne f.eks. med hul på vandrør, stoppet toilet, ingen strøm, m.m. Så 
kan der altid ringes på Lokalcenter Rosengårds hovednummer: 
66 15 69 15 ellers trykkes på nødkaldet og så vil personalet kon-
takte en håndværker. 
 
Lokalcenter Rosengård har en kontakt i Udbetaling Danmark, som 
spørges om de som de plejer samlet vil tilrette dem som modtager 
boligstøtte, så det passer til huslejeforhøjelsen. 
 
Budgettet vedtages af forsamlingen ved håndsoprækning. 

REFERAT AFDELINGSMØDE fortsat 
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Referat af afdelingsmødet Tirsdag d.20.09.2022. 
 
 
 

Der deltog 30 beboere samt bolig bestyrelsen med formand  
Jørgen Hansen, næstformand Børge Wagner, Kirsten Rosenkilde,  
Preben Larsen, Verner Christensen, Else Rosenkilde samt For-
stander Mette Honoré.  
 
1. Velkomst og valg af dirigent 
 
Jørgen Hansen byder velkommen og Børge Wagner  bliver valgt til 
dirigent. 
 
Beretning ved Jørgen Hansen, som bl.a. informerer om de større  

udgifter indenfor det seneste år.  

Efterår 2021 er der udskiftet vandstophaner ved ældreboligerne, 

da de ikke længere kunne lukke for vandet. 

Der har været udgift til reparation af varmestyringsanlægget. 

Der er anskaffet ny vaskemaskine til vaskeriet. 

August/september er der udskiftet træ på skurene i 162-158 ræk-

kerne samt malet. 

Jørgen Hansen oplyser, at der efter skift til LED-lys på fælles area-

ler, giver en besparelse om året på ca.200.000-250.000 kr., som i 

2022 går til dækning af el-pris stigningen. 

Oktober 2022 er der planlagt besøg af OBH-gruppen til gennem-

gang af bygningerne og forslag til energibesparelse - Energimærk-

ning. 

 
Jørgen spørger om der er spørgsmål hertil. Ingen spørgsmål. 

 

REFERAT AFDELINGSMØDE 
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AKTIVITET DAGCENTER 

Mandag d. 3. oktober  
 

Jakkolo turnering i DC kl.10.00 

 
   
 

  Alle er velkomne 
………………………………………………………... 

Torsdag d. 13 .oktober 
 

DC´s banko i dagcenteret kl.10.00 

 
 
 
 

Alle er velkomne 
…………………………………………………………….       

Tirsdag d. 25. oktober 
 

Jane Bruuns tøjsalg  kl.10.00 i forhal  
 
 
 

   
Alle er velkomne    

…………………………………………………………... 
Mandag d. 31 oktober  

 
”Fredagsbar” kl.12.30 i DC          

 
 
 

   
Alle er velkomne       
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GENOPSLAG IT 

 
 
 
  

   På grund af ingen tilmeldte, laver  
vi et genopslag på IT: 

 

 Til beboerne på Lokalcenter Rosengård. 
 
Da jeg siden oktober 2009, har hjulpet jer beboer på Lokalcenter      
Rosengård med at bruge en pc, kommer jeg igen og jeg starter en 
ny sæson. 

Onsdage Kl. 09.30 til 11.30 
Pris kr.150  

 
Der skal tilmeldes i receptionen og her skal der også betales for 
efteråret, samt der skal tilmeldes minimum 3 personer, ellers  
starter vi ikke op.  
 
Det er hjælp til det du har lyst til at bruge din pc til ud over mail, 
kontakt til det offentlige samt læge/ sygehus. 
Der tages forbehold for ny corona epidemi  
      
 
 
   
 
 
 
  
 
 
  For mere information kan I ringe til mig. 
   
   Hilsen 
  Jørgen Andersen 
  sja@hotmail.dk 
  Tlf. -  51 15 66 13 
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1. præmie: 1 flaske vin fra SPAR Minimarked 
2. præmie: 1 æske chokolade fra Seniorrådet 
 
 Løsningen lægges i forslagskassen i forhallen  
 senest fredag d.14.-10.-2022 
 
 

 Navn:…….…………………………………………………...   
 
————————————————————————— 
 Vindere af krydsord i september 

 

 1. præmie: Maria Søderberg -vaskeriet 

 2. præmie: John Petersen st.17 Nord 
          

                                                                                                  

KRYDSORD 

mailto:sja@hotmail.dk

