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Kære beboere, pårørende 

og personale 

Så bliver der julehygget overalt, og hvem mon det er,  

der pusler i dagligstuerne, på gangene og i kælderen? 



Kære beboere, pårørende og perso-

nale  

                                     December 2014                                                            

Julen og juletravlheden er over os 

alle. Det er koldt derude, og måske 

det også bliver hvidt udenfor. Dog er det stadig mildt vejr i for-

hold til årstiden. 

Vi starter måneden med at tænde kalenderlysene i dagligstuerne 

og i Caféen til dem, der spiser dér. I Rosenhuset har vi afholdt 

efterårsfest. Her var en god tilslutning af de fleste beboere og 

deres pårørende. Stor anerkendelse og tak til de frivillige og per-

sonalet i Rosenhuset. 

Der vil være et arrangement ved Venneforeningen den 30. de-

cember, hvor der bliver hygget med gløgg og æbleskiver, og der-

efter bliver huset pyntet. I dagligstuerne vil der i december blive 

hygget med julepynt og sendt julekort afsted. Der bliver også la-

ve juledekorationer. 

Der bages sikkert lidt julebag i begge huse, så gå efter duften. 

Tjek endelig den ugentlige aktivitetsliste. 

Julefrokosten for beboerne, personalet og vore frivillige er i år 

den 9. december. I kan se et opslag med menuen i bladet, og I 

skal huske en gave til ca. 25 kr. Personalet vil, til de af jer der 

ikke har mulighed for at komme i byen eller som ikke har andre, 

der kan hjælpe jer, være behjælpelige med at huske pakken. Der 

kræves ingen ekstra betaling for julefrokosten. 

Vi er vært ved en øl/sodavand og et par snapse. Der er indlagt 

overraskelser fra personalet. Vi håber, at I alle har lyst til at del-

tage i Caféen fra kl. 12.00. Der afholdes også julefrokost i Ro-

senhuset, hvor der er en lidt anden menu, Dette er planlagt til den 

18. december. 

 

Side 2 



Den 13. december er Luciadag. 

Rosenhuset får besøg af de små fra Sorø Børnehave, der syn-

ger Lucia mandag den 15. december.  

I december holder vi også vores julebankospil med ekstra julege-

vinster. Inviter gerne pårørende med. Arrangementet holdes i Ca-

féen den 15. december om formiddagen. 

Vi får også besøg af børnene fra Sorø Børnehave den 19. decem-

ber. De kalder julemanden ned fra loftet og pynter vores store 

juletræ i Caféen. De danser om træet og synger julesange sam-

men med os. Der er nybagte boller i Caféen til alle. Arrange-

mentet starter ca. kl. 10.15, og alle er velkommen. 

Traditionen tro har vi vores julegudstjeneste – også i Caféen – 

den 23. december kl. 10.30,  Vi håber, at energien holder, så vi 

kan synge julen ind., Alle velkomne til at komme og være med 

og ønske hinanden en glædelig jul.Vi serverer kaffe og kager. 

Der afholdes julegudstjeneste den 24. december om formiddagen 

i Rosenhuset også ved vores præst Rasmus Dreyer.  

Der holdes selvfølgelig også juleaften for vores beboere i Rosen-

huset. Aftenvagterne i Rosenhuset har i igen år valgt at stege flæ-

skestegen. Vi får andebryst fra vores kok, og naturligvis ris a´la 

mande + mandelgaver. I Holbergcentret fejres juleaften i Caféen 

kl.18.00, og menuen er den samme som i Rosenhuset.  

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

Side 3 



Som tidligere skrevet i vores nyhedsbrev er gæster velkomne til 

at deltage i jule- og nytårsarrangementerne. Jeg skal blot atter 

engang gøre opmærksom på, at der denne aften ikke er ekstra 

personale på arbejde, så gæster forventes at være behjælpelige 

med arrangementet. 

Husk, der skal gives besked om gæster, som deltager juleaf-

ten, senest den 3 december. 

Nytårsaften fejres i ro og mag begge steder. I Rosenhuset er be-

stilt den varme mad som ”Den private kok” tilbyder. I Holberg-

cafeen står den på højt belagt smørrebrød. Der hygges med chips 

og vin under Dronningens nytårstale. Til kaffen er der hjemme-

lavet kransekagekonfekt. 

Sidst vil jeg ønske Jer alle en travl og god december og en rigtig 

glædelig jul. 

 

Gitte Bernhard 
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Side 5 



Side 6



 

KOM OG SE OG KØB  

JULEGAVEN NU! 

 

Spændende udsalg af 

Tasker, handsker,  

tørklæder  

og punge i Caféen 

 

mandag den 1. december  

kl. 11 til 12 

onsdag den 3. december  

kl. 11 til 12 

 

Både beboere og personale 

er velkommen 

Kom og gør et ”kup” 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Side 7 



AKTIVITETER I DECEMBER 

med forbehold for ændringer 

 

Søndag den 30. november kl. 14.00 Pyntning af huset  
                 (med glögg og æbleskiver først) 

Mandag den 1. december  kl. 11.00 Salg af gaveartikler i Caféen  
   Se opslag her i bladet  

Mandag den 1. december kl. 10.30 ”Sjov og Spas” i Caféen   

Mandag den 1. december  kl. 14.3              Underholdning i Violhuset 
                                                                             ved Hanne og Michael Foersom 

Tirsdag den 2. december kl. 10.30 Læsevennerne kommer 

Onsdag den 3. december kl. 11.00 Salg af gaveartikler i Caféen 

Onsdag den 3. december kl. 14.30 Gudstjeneste i Caféen 

Torsdag den 4. december kl. 10.00 Hyggeklubben - et sted i Huset 

Torsdag den 4. december kl. 13.15 Bustur ”ud i det blå” 

Mandag den 8. december kl. 10.30 ”Sjov og spas” i Caféen 

Tirsdag den 9. december kl. 12.00 Julefrokost -  opslag kommer  

Onsdag den 10. december kl. 14.30 Bingo i Violhuset 

Torsdag den 11. december kl. 10.00 Hyggeklubben - et sted i Huset 

Torsdag den 11. december  kl. 13.15 Bustur ”ud i det blå” 

Mandag den 15. december  kl. 10.15 Julebanko i Caféen 

Tirsdag den 16. december  kl. 10.30 Læsevennerne kommer 

Torsdag den 18. december kl. 10.00 Hyggeklubben – et sted i Huset 

Fredag den 19. december  kl. 10.15 Børnehaven pynter juletræet 

Mandag den 22. december kl. 10.30 ”Julesjov og -spas” i Caféen 

Tirsdag den 23. december  kl. 10.30 Julegudstjeneste i Caféen 

Mandag den 29. december kl. 10.30 ”Nytårssjov og –spas” i Caféen 

Tirsdag den 30. december kl. 10.00 ”Klubben” siger ”Godt Nytår” 
 

                                          

 

Side 8 

Så bliver der julehygget overalt, og hvem mon det 

er,  

der pusler i dagligstuerne, på gangene og i kælde-

ren? 


