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Vi har fået et flot maleri foræret  – det hænger i Caféen. 

Kan du gætte eller se, hvem det forestiller? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kære beboere, pårørende 

og personale 



Kære beboere, pårørende og personale                                                                                                                                                                                                              

                                       Februar 2015  

Velkommen til februar. Vinteren bider nu i kinderne, 
og regnen pisker ned. Vi havde vænnet os til, at 
vinteren måske sprang over… men ak. 

I januar måned har vi afholdt flere arrange-menter. 
Der har bl.a. været Nytårskur i Caféen blandt andet med besøg et par af Social 
og Sundhedsudvalgets medlemmer. Formanden for udvalget, Lars Schmidt, 
fortalte om en kommende ny madordning, som måske kommer på vores 
Center. Vi havde gæster, pårørende og beboere til Kuren, og vi var i alt ca. 40 
personer. 

I januar startede der en ny periode af læsevenner. Det er dejligt, at flere af jer 
allerede har sagt ja til at få besøg af vores unge venner fra Sorø Borger- og 
Realskoles fjerde klasse. 

Af de større arrangementer kan nævnes Forårsfesten i Rosenhuset afholdes 

den 17. april. Her skal pårørende huske at sætte x i kalenderen. 

Der mangler på nuværende tidspunkt stadig en dato i maj for forårsfesten i 
Holbergcaféen. 

Den 15. juni afholdes den årlige Sommerfest for beboere og personale i hele 
huset. Vi slår det sammen med kartoffeldagen. Der kommer opslag og 
invitationer senere. 

Vi har fået en del nye beboere, men har stadig udfordringer omkring ledige 
lejligheder i vores store hus. Der er kun en enkelt ledig lejlighed i Rosen-huset. 

Personalet laver fastelavnsboller med flødeskum mandag den 16. februar, og 
der håber vi, at I har lyst til at besøge Caféen til fastelavnshygge. 

Personalet afholder en del ferie heri februar, og i uge 7 hvor skolerne har 
vinterferie, er det også ”run” på her i huset. 

God februar 

Gitte Bernhard         

Side 2 



AKTIVITETERNE I FEBRUAR: 

Mandag den 2. februar kl. 10.00 ”Sjov og Spas” i Caféen 
   tilrettelagt af vore elever  

Tirsdag den 3. februar  kl. 10.00 Vi hygger i Caféen eller et 
     andet sted i huset 

Onsdag den 4. februar kl. 14.30 Gudstjeneste i Caféen  

Torsdag den 5. februar kl. 10.00 Vi hygger et sted i Huset  

Fredag den 6. februar kl. 14.30 Hanne og Michael Foersom 
   synger og fortæller i Caféen 

Mandag den 9. februar kl. 10.30 ”Sjov og spas” i Caféen 

Tirsdag den 10. februar  kl. 10.00 Vi hygger i Caféen eller et 
     andet sted i huset 

Onsdag den 11. februar kl. 14.30 Bingo i Violhuset 

Torsdag den 12. februar kl. 10.00 Vi hygger et sted i Huset 

Mandag den 16. februar kl. 14.30 Fastelavnshygge i Caféen 
   med fastelavnsboller og kaffe 

Tirsdag den 17. februar  kl. 10.00 Vi hygger i Caféen eller et 
     andet sted i huset 

Torsdag den 19. februar kl. 10.00 Vi hygger et sted i Huset 

Mandag den 23. februar  kl. 10.30 ”Sjov og -spas” i Caféen 

Tirsdag den 24. februar  kl. 10.00 Vi hygger i Caféen eller et 
    andet sted i huset  

Onsdag den 25. februar kl. 14.30 Bingo i Violhuset 

Torsdag den 26. februar  kl. 10.00 Vi mødes et sted i Huset 

Der tages forbehold for ændringer i programmet.  

Blandt andet er det muligt, at aktiviteter i Caféen 
flyttes til Violhuset på nogle dage.  
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