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Sct. Olaf Nyt november.

I vores gårdhave står dette smukke gule træ, i løbet af bare 3 uger har
træet forandret sig fra mørkegrønne blade til helt gule blade. Dagene
kortes og efteråret, med mørke våde dage mærkes.
Den 1. november går hele Danmark til valgurnerne, og med de mange
løfter som politikerne lover alle danskere, ja så bliver det spændende at
følge resultaterne på dagen og i dagene efter den 1. november 2022.
November er også måneden, hvor vi fejrer Mortensaften. Og det gør vi
på ”Sct. Olaf” den 2. november 2022. Det bliver en aften med
underholdning, andesteg og logens medlemmer som servere for os.
Renoveringen af de to dagligstuer på afdelingernes 1. sale, ønskes
påbegyndt meget snart. Starttidspunktet vil være afhængig af
forsætter på side 4
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materialevalg og leveringen heraf. Vi forventer at der skal males,
sættes nye gardiner op, og købes nye møbler. Arbejdet skal
planlægges nøje, således at vi får det gjort så hurtigt og
”smertefrit” som muligt. Noget af arbejdet forventer vi at kunne
gøre selv, andet forventer vi at skulle bruge gode håndværkere til.
Den 1. december starter Marianne som aktivitetsmedarbejder på
Sct. Olaf. Marianne er pædagog. Marianne skal sammen med Eva
og Ulla skabe flere aktiviteter, samvær og hygge for beboerne.
Det betyder bla. at togbanen igen bliver samlingspunkt for dem,
som har interessen herfor.

I november måned sniger der sig ganske givet en anelse jul ind,
især i den sidste del af måneden. Derfor vil jeg allerede nu nævne
den kommende juleaften på ”Sct. Olaf” Plejehjemmet.

Juleaften ønsker vi at fejre, med de samme værdier som i en
traditionel dansk familie.
Julen er vigtig, fordi den giver os nogle ritualer og traditioner, der
ikke er til diskussion. Det giver os ro, da vi ikke hvert år behøver
at genoverveje og reflektere over, hvad vi skal se i TV, hvad vi
skal spise, og hvad der skal ske efter maden. Det er en værdi i sig
selv, at julen er, som den plejer.
Vi holder fast i julens traditioner, fordi traditioner har en værdi.
Fordi traditioner kæder os sammen med vores forrige generationer
ved at spise den samme mad, som vores bedsteforældre gjorde,
bage de samme småkager og synge de samme sange. Vi har brug
for traditioner og ritualer for at mindes vores forfædre, men vi har
også brug for dem for at holde ud at leve i dette moderne samfund.
forsætter på side 5
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Typisk samles den danske familie omkring maden, i mange hjem
serveres oftest and, gås, eller kalkunsteg. Dertil hører ”de
brunede”, rødkålen og den gode sovs. Vi topper det typisk med en
god ris a’la mande, og godter til kaffen. Sådan vil det også være
her på ”Sct. Olaf”.
På Sct. Olaf serveres julemiddagen omkring kl. 17.30, og I som
familie vælger selv hvordan jeres juleaften skal fejres. Hvis I som
familie har lyst til at fejre juleaften sammen med evt. naboer på
plejehjemmet, sker dette i de julepyntede dagligstuer. Her serveres
den gode julemad, inkl. vine til en pris per person på 350 kr.
Ønsker I som familie at fejre julen i egen bolig på plejehjemmet er
prisen pr kuvert 275 kr. uden drikkevarer.
Uanset hvad I vælger, håber vi at kunne hjælpe hinanden, skabe
gode stemninger og glæde.
Gæsternes betaling for maden sker via beboerens månedsregning.
Ældreboligernes betaling er samme afregning som andre måltider.
Tilmeldingen skal ske til administrationen på:
sctolaf@mso.aarhus.dk seneste tilmelding den 12. december
2022.
»Mørk er november og løvfaldet slut
vandet begynder at fryse lyset fra solen og blomsterne brudt
da må vort hjerte selv lyse.«
(fra Thorkild Bjørnvigs november sang)

De bedste hilsner
Gitte
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Aktivitetstilbud

Onsdag

2-11

Kl. 17.30 Mortensaften i Caféen

Torsdag

3-11

Kl. 14.30 Inger læser op i Caféen

Mandag 7-11

Kl. ca. 15.00 Hygge musik v/Jakob på
afd. A stuen

Tirsdag

Kl. 14.30–15.30 Caféhygge for
inviterede.

8-11

For plejehjemmets beboer er der brug af
klippekort

Torsdag

10-11 Kl. 14.00 Christian Foged underholder i
Caféen

Mandag 14-11 Kl. ca. 15.00 Hygge musik v/Jakob på
afd. B stuen
Tirsdag

15-11 Kl. 14.00 Gudstjeneste v/Peter Sporleder
i Caféen
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Torsdag

17-11 Kl. 14.30 Inger læser op i Caféen

Mandag 21-11 Kl. ca. 15.00 Hygge musik v/Jakob på
afd. A stuen
Tirsdag

22-11 Kl. 14.30–15.30 Caféhygge for inviterede.
For plejehjemmets beboer er der brug af
klippekort

Torsdag 24-11 Kl. 14.00 Christian Foged underholder i
Caféen
Søndag

27-11 1. søndag i advent

Mandag 28-11 Pynter til jul på afdelingerne.
Kl. ca. 15.00 Hygge musik v/Jakob på
afd. B stuen
Tirsdag

29-11 Pynter til jul på afdelingerne.

Der tages forbehold for ændringer
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Dag Dato

Tirsdag 1/11

Øllebrød m/flødeskum

Onsdag 2/11

Biksemad m/rødbeder

Torsdag 3/11

Hvidkålssuppe m/kogt flæsk,
sennep og rødbeder
Mild kokoskarry m/grønne linser
og ris
Dampede fiskeruller m/stegte
Frugtgrød
kartofler, grønsager og
hollandaisesovs
Hamburgerryg m/grønlangkål og Hjemmelavet is
kartofler
Køkkenet finder på

Fredag 4/11
Lørdag 5/11
Søndag 6/11
Mandag 7/11
Tirsdag 8/11
Onsdag 9/11

Fiskefrikadeller m/squash,
kartofler, remouladesovs og
råkost
Glad mave grød m/kompot

Torsdag 10/11 Pizza m/græskar, bacon og brie
Fredag 11/11 Kåldeller m/nudelsalat
Lørdag 12/11 Aspargessuppe m/kødboller og
brød
Søndag 13/11 Omelet m/rugbrød, tomater og
purløg
Mandag 14/11 Wienerschnitzel m/brasede
kartofler, ærter og smørsovs
Tirsdag 15/11 Ravioli m/cremet svampesovs og
sprød grønkål
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Bagte æbler
m/råcreme
Fromage
Hjemmelavet
vanilje is

dag

Onsdag

Dato

16/11

Torsdag 17/11

Boghvedegrød m/sirup

Fredag

18/11

Dild og citronpaneret torsk
m/kartofler, broccoli og
hollandaisesovs
Brunkål

Lørdag

19/11

Skipperlabskovs m/rødbeder

Søndag

20/11

Kylling-karry suppe

Mandag 21/11
Tirsdag

22/11

Onsdag

23/11

Henkogte pære
m/karamelfløde
Budding
m/saftsovs

Stegte sild m/persillesovs,
kartofler og grønsager
Cremet gulerodssuppe
m/ostebrød
Køkkenet finder på

Torsdag 24/11

Bøf stroganoff m/kartoffelmos

Fredag

25/11

Lørdag

26/11

Søndag

27/11

Mandag 28/11

Stegt kylling m/kartofler,
skysovs og hjemmelavet
agurkesalat
Risengrød m/kanelsukker og
smørklat
Wienerschnitzel m/brasede
kartofler, smørsovs, ærter og
kapers
Rød linsesuppe m/brød

Tirsdag

29/11

Boller i selleri m/rugbrød

Onsdag

30/11

Gryderet m/tilbehør

Citronfromage

Pandekager
m/syltetøj
Gammeldags
æblekage

Der tages forbehold for ændringer
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STEMNINGSBILLEDER
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SAKSILD STRAND BADEHOTEL fra
26/9-28/9 2022
Fra mandag til onsdag var vi 10 beboer, og 3 personale på ophold i
Saksild.
Tak for nogen fantastiske dage på Saksild Bade Hotel, desværre var vi
uheldige med en del regnvejr i de 3 dage, dog med ophold af regnen, så vi
alle godt klædt på kunne komme ned til vandet, og mærke havluften.
Personalet startede kl. 06 med morgengymnastik så de var friske til at,
starte dagen i plejen. Kl. 8 sad alle 10 beboere + 3 medarbejder klar til
morgenmad, da der er morgenmad mellem kl. 8-9.
Det var et flot ophold, med dejlig mad, smørrebrød til frokost, godt belagt
+ 1 øl el. vand, eftermiddagen kaffe og kage. Den første dag med
underholdning, en dame der spillede klaver, og vi sang, det var hyggeligt.
Den første dag bestod aftensmaden af koteletter m/grønt fra årstiden,
anden dagen fik vi laks med kartofler og salat og inden desserten spillede
Niels, han startede med musik fra revy fra 20´erne, derefter spillede han
et stykke musik fra hvert årti helt op til vores tid, han fortalte om
musikken inden, og vi gættede og sang med på melodierne. Han var en
god oplevelse, som vi gerne vil opleve på plejehjemmet. Indimellem de
mange sange fik vi pandekager m/is det var en god og dejlig aften.
Onsdag sad vi igen til tidlig brunch, der var alt på det bord. Det var
hyggeligt og en god afslutning på et dejligt ophold på Saxild Strand
Badehotel. Så ventede vi bare på at bussen hentede os.
Kim Høgh
Erik Navne
Ebba Kristensen
Lone Helmig
Edith Knudsen
Grethe Andersen

Eva Beckmann
Hanne Grethe Hansen
Inga Beldam
Ludvig Jensen

Bettina - Rebecca – Merete
Se stemningsbillederne på side 12
11

STEMNINGSBILLEDER
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Julefest
Kære beboere og pårørende
så er tid til at fejre årets Julefest med
broder loge nr. 121 Aros
Onsdag den 7. december 2022 KL. 17.30 i Caféen
Julen er hjerternes fest, tid til samvær, dejlig mad og
hygge.
Vi skal sammen nyde en dejlig julemiddag afsluttende
m/godter og Avec.
Håber I alle har lyst til at deltage.
Hver beboer på plejehjemmet, må invitere 2 gæster.
Pris for gæster 250,- kr. som trækkes på beboernes husleje
regning.
Ældreboligerne tilmeldes og betaler på
administrationskontoret.
Sidste tilmeldingsfrist er mandag den 28. november 2022.
(Liste på opslagstavlen i afdelingen).
Med venlig hilsen
Plejehjemmet Sct. Olaf.
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Tillykke til:
Gertrude L. Jørgensen
Grete F. Rasmussen
Jens P. Knudsen

Velkommen til:
Brigitte F. Knudsen
Edith Pedersen

Dødsfald:
Erik M. Mikkelsen
ÆRET VÆRE HANS MINDE
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Loge arrangementer på Sct. Olaf i 2022
23.02.2022 Fastelavnsfest
Broderloge nr. 32 Esbern Snare
April Forårskoncert
Broderloge nr. 121 Aros
18.05.2022 Forårsfest
Søsterloge nr. 7 Terra Nova/nr. 53 Debora
21.09.2022 Høstfest
Søsterloge nr. 61 Teresa/nr. 31 Benedikte
02.11.2022 Mortensaften
Broderloge nr. 121 Aros
07.12.2022 Julefest
Bestyrelsen for plejehjemmet (Broderloge nr. 121 Aros)

FRISØR: Janni Tvorup tlf. 30 82 49 50
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“Sct. Olaf" er en selvejende institution, der har driftsoverenskomst med
Aarhus kommune.
Institutionen er oprettet i 1970 af Odd Fellow Loge nr. 121 Aros “Sct. Olaf” i
Aarhus, støttet af byens daværende to Rebekkaloger - nr. 7 Terra Nova og nr.
31 Benedikte.
Plejehjemmet har 50 pladser. Ansøgning om en plejehjemsplads indsendes til
Visitationen i Aarhus Kommune.
Ældreboligerne "Sct. Olaf" er en selvejende institution. I bestyrelsen er der
valgt 5 fra Odd Fellow Logen samt 1 beboer fra ældreboligerne.
Der er 15 ældreboliger. Ansøgning om en ældrebolig indsendes til
Visitationen i Aarhus Kommune.

Odd Fellow Plejehjemmet “Sct. Olaf”
Hjulbjergvej 58, 8270 Højbjerg.
Tlf. 87 36 80 40
E-mail: sctolaf@mso.aarhus.dk
Hjemmeside: www.plejehjemmet-sct-olaf.dk

Administrationskontorets åbningstider er
mandag—torsdag fra kl. 8.30—kl. 14.00 og
fredag
fra kl. 8.30—kl. 13.00
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