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Sct. Olaf Nyt oktober.
Vi går de kolde måneder i møde, efterårets vejrlig kan mærkes,
og særligt i år kan vi i medierne følge med i betydningen af den
energikrise, vi i Danmark står i.

Hvordan den enkelte beboere administrerer sit varmeforbrug vil
vi ikke blande os i, men opfordre til at benytte en god trøje, og
lidt tæpper, når det opleves småkoldt. Luft ud i kortere tid, og
hold døren til gangarealerne lukket, således at man ikke
medvirker til opvarmning af de store gangarealer. Vi vil være
varsomme med forbruget i gangarealerne, og derfor kan det
føles en anelse koldere end sidste vinter.
Krisen er også mærkbar på vores indkøb på råvarer og andre
forbrugsprodukter, og vi har besluttet at forsøge at reducere lidt
der, hvor det forhåbentligt ikke gør alt for ondt. Pr 1. oktober
2022 bliver JUICE, KAKAO og ÆG et søndagstilbud, hvilket
betyder, at JUICE KAKAO OG ÆG forsvinder fra hverdagens
morgenmåltid. På menuplanen vil vi afprøve grøddage, supper
og kødfrie dage.
Lad os hjælpe hinanden gennem denne vinter. 😉
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Som noget nyt har vi besluttet, at serveringen af
eftermiddagskaffen rykkes til kl. ca. 15.30. Alle kan
naturligvis ikke få den serveret præcis kl. 15.30 - men kan
forvente den tilbudt deromkring. Vi vil servere lidt, men
godt!
I overgangen mellem dag og aftenarbejdet holdes der møder
bag lukkede døre. Det kan virke som om, der ikke er
medarbejdere at få fat i, og det vil vi forsøge at imødegå
ved at være at finde i ”glaskontoret” afd. A stuen fra den 3.
oktober 2022.
Genbrugsen lukker og slukker med udgangen af september
måned. Det betyder, at du den 5. oktober og 12.oktober kan
komme i Cafeen og hente noget af det tøj, som Genbrugsen
har på hylder og bøjler – måske en lækker trøje, eller et par
gode bukser kan friste, og det er ganske gratis.
Den ene af vores cykler er blevet
repareret, og vi kan nu tilbyde en
cykeltur med Røde Kors
Cykeltjeneste, som en del af
klippekortordningen. Det skal aftales
med Ulla og Eva.
Som et forsøg i oktober måned har vi aftalt med Jakob, at
han kommer mandag eftermiddage og spiller i
de forskellige afdelinger.
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Den 7. september 2022 har der været uanmeldt tilsyn fra
Aarhus Kommune. Der blev afholdt et kort møde før og
efter tilsynet med plejehjemmets direktør og
Kvalitetssygeplejerske.
Der blev interviewet 3 beboere og 1 pårørende, og
gennemgået 3 beboerjournaler.
Tilsynet blev vist rundt på plejehjemmet, og der blev holdt
dialogmode med plejehjemmets direktør,
kvalitetssygeplejerske og 5 medarbejdere.
Konklusionen fra tilsynet: ”Mindre problemer af betydning
for den fornødne kvalitet”! - med andre ord har vi ting, som
vi skal rette op på. Vi kan fx blive endnu bedre til at
dokumenterer og til at beskrive - men vi fik at vide, at vi
var godt på vej, og det er et godt udgangspunkt for den
videre udvikling.
Den samlede tilsynsrapport kan ses på Sct. Olaf
Plejehjemmets hjemmeside.
Som det måske er bemærket, er petanque banen væk, og
snart plantes der stauder i det mørke bed. Det bliver
spændende at se det færdige resultat.

Varme tanker fra
Gitte
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Aktivitetstilbud

Mandag 3-10

Kl. ca. 15.00 Hygge musik v/Jakob på
afd. B

Torsdag

Kl. 14.00 Christian Foged underholder i
Caféen

6-10

Mandag 10-10 Kl. ca. 15.00 Hygge musik v/Jakob på
afd. A
Tirsdag

11-10 Kl.14.30–15.30 Caféhygge for inviterede.
For plejehjemmets beboer er der brug af
klippekort

Torsdag

13-10 Kl. 16.00 Koncert Campuskoret i Caféen
For plejehjemmets beboer er der brug af
klippekort

Mandag 17-10 Kl. ca. 15.00 Hygge musik v/Jakob på
afd. B
Torsdag

20-10 Kl. 14.30 Inger læser op i Caféen
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Mandag 24-10 Kl. 10.45-11.45 Oplevelses medarbejder
Marlena i Caféen
For plejehjemmets beboer er der brug af
klippekort

Tirsdag

Kl. ca. 15.00 Hygge musik v/Jakob på
afd. A
25-10 Kl. 14.00 Gudstjeneste v/Peter Sporleder i
Caféen

Torsdag 27-10 Kl. 14.00 Christian Foged underholder i
Caféen
Søndag

30-10 Kl. 17.00 Generalforsamling i
Kunstforeningen i Caféen

Mandag 31-10 Kl. 14.30 Film i Caféen. For plejehjemmets
beboer er der brug af klippekort

Kl. ca. 15.00 Hygge musik v/Jakob på
afd. B
Der tages forbehold for ændringer
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Dag Dato

Lørdag 1/10

Porre/skinke tærte m/ salat

Søndag 2/10
Mandag 3/10

Ålerøget skinke m/ flødekartofler Is
og grønsager
Tomatsuppe m/ nudler og brød

Tirsdag 4/10

Frikadeller og kold kartoffelsalat

Onsdag 5/10

Suppe

Torsdag 6/10

Blomkålsbøf m/ kartofler og sovs

Fredag 7/10

Rabarbertrifli

Pasta bolognese

Lørdag 8/10

Gryderet m/ bacon og rosmarin, Æbletærte m/
kartoffelmos og surt
creme fraiche
Søndag 9/10 Farseret ribbens steg m/ kartofler, Chokolademousse
rødkål og sovs
Mandag 10/10 Grønsagsbiksemad m/ rødbeder
Tirsdag 11/10 Kylling i fad m/ ris
Onsdag 12/10 Køkkenet finder på
Torsdag 13/10 Musaka m/ grønsager
Fredag 14/10 Pizzabøf m/ stegte kartofler, sovs
og salat
Lørdag 15/10 Medister m/ stuvede grønsager
Bagte ferskner
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dag

Søndag

Dato

16/10 Flæskesteg m/svær, kartofler,
sovs og rødkål

Hjemmelavet is

Mandag 17/10 Krydret risengrød m/ appelsinsukker og vaniljesmør
Tirsdag 18/10 Brændende kærlighed
m/rodfrugter og rødbeder
Onsdag 19/10 Selleribøf m/stegte kartofler,
salat og kold sovs
Torsdag 20/10 Cremet pasta m/kylling
Fredag

21/10 Couscoussalat m/græskar og
oksedeller
Lørdag 22/10 Klar suppe m/boller
Søndag 23/10 Skinkesteg m/kartoffelgratin og
grønsager
Mandag 24/10 Stegt kylling m/skysovs,
kartofler og agurkesalat

Vafler m/syltetøj
Fromage
Hjemmelavet is
m/mynte og
chokolade

Tirsdag

25/10 Æggekage m/bacon, rugbrød,
tomat og purløg
Onsdag 26/10 Thailandsk kødbollekarry m/ris
og sukkerærter
Torsdag 27/10 Oksesteg m/kartofler, sovs og Islagkage
waldorfsalat
Fredag 28/10 Gryderet m/tilbehør
Lørdag

29/10 Tarteletter m/høns i asparges

Søndag

30/10 Kartoffel-pastinaksuppe m/
rugbrøds topping
Mandag 31/10 Lasagne

Henkogte pære
m/karamelflødeskum
Rombudding
Hjemmelavet is
m/chokolade

Der tages forbehold for ændringer
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STEMNINGSBILLEDER
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Generalforsamling
Søndag den 30. oktober 2022 kl. 17.00.
Kl. 16.00 er der fernisering med
Kunstner Anne Lis Jørgensen
og
Trædrejer David Duly

Kunstforeningen

”Sct. Olaf”

Hjulbjergvej 58
8270 Højbjerg

Med Venlig Hilsen og på Gensyn
Bestyrelsen for Kunstforeningen ”Sct. Olaf ”
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Kom og vær med
Campuskoret besøger os torsdag den
13. oktober 2022 kl. 16.00 i Caféen.
Campuskoret er et kvindekor, der synger et
bredt repertoire af sange og viser.
Vi ser frem til en hyggelig eftermiddag.
For plejehjemmets beboere vil der være brug
af klippekort.
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Mortensaften.
Kære beboere og pårørende
Så er det tid til at fejre Mortensaften.

Onsdag den 2. november 2022 kl. 17.30 i caféen
Menu:
Andesteg med tilbehør.
Dessert:
Vanilje Panna Cotta med kirsebærsovs.
Håber i alle har lyst til at deltage.
Hver beboer på plejehjemmet, må invitere 2 gæster.
Pris for gæster 200,- kr. som trækkes på beboerens husleje
regning.
Ældreboligerne tilmeldes og betaler på administrationskontoret.
Sidste tilmeldingsfrist er mandag d. 24. oktober 2022.
(Liste på opslagstavlen i afdelingen, for beboere i ældreboligerne
på kontoret.)
Med Venlig hilsen
Plejehjemmet Sct. Olaf.
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Tillykke til:
Tove E. B. Thystrup
Eva A. Beckmann
Robert S. Hansen
Ruth V. Skjøttgård
Hanne G. J. Hansen
Randi Glomseth

Velkommen til:
Inga R. Thranum

Dødsfald:
Lisbet Z. Gregersen
Inge R. Sørensen
ÆRET VÆRE DERES 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
lokalcentret i det område, hvor man bor.
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
lokalcentret i det område, hvor man bor.
Pensionister fra området kan frit benytte cafeen. Der betales for mad og
drikkevarer efter de af Aarhus Kommune fastsatte priser.

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
16

