Telefon numre Ida Marie
Hoved nummer 66 12 42 05
Kontakt personalet på afdelingen efter kl 10.00
Lejl. 1-12 tlf. 32 42 18 81
Lejl. 13-25 tlf. 32 42 18 84
Lejl. 101-112 tlf. 32 42 18 90
Lejl. 113-125 tlf. 32 42 18 93
Sygeplejerske stuen. Tlf. 63 12 47 43 efter kl 10.00
Sygeplejerske 1 sal. Tlf. 63 12 47 44 efter kl. 10.00
Køkkenet kontaktes mellem kl. 10-13
På tlf. 93 63 35 74
Nat tlf. 63 12 47 40 (kun akut)
Forstander Karina Bork Majgaard tlf. 51 52 70 92
Souschef Anya Bæksted tlf. 93 63 35 73

879437

December 2021

NYT
Så er vi nået til december. Vi kan se frem til en mdr. fyldt med
julehygge.
Sæt allerede x i kalenderen nu til Nytårskur og indvielse af
Ida Marie d. 12. januar 2021 kl. 14.00-17.00
Der skal desværre laves noget kloakering på vores
parkeringsplads bag Ida Marie i uge 50, hvilket medfører vi
ikke kan holde der. Husk at sæt P skiverne når I holder foran
bygningen.
Der er desværre et stigende smittetal med covid-19, der har
medført mundbind igen. Vi håber, vi kan hjælpes ad med at
huske mundbind, afstand og god hånd hygiejne, så vi holder den
for døren.
Så er vi nået til december mdr. Ønsker i at holde jul med jeres
kære på Ida Marie eller skal jeres pårørende hjem til jer, skal
man give besked til Forstander Karina Majgaard for at afmelde
eller tilmelde antal. Prisen er 160 kr. pr person. Sidste frist
for tilmelding/framelding til jul er d.7. december. kl. 13.00.
Tilmelding /framelding til nytår er d. 13.12. kl. 13.00

Forslag til aktiviteter/ underholdning, et digt eller en god
historie, må meget gerne gives på en seddel med navn, til Anya
Bæksted- Souschef og ergoterapeut.

D. 30. november blev der pyntet til jul og spist æbleskiver.

Ole er i fuld sving.

Gudron i lejl. 11.
Jette i lejl. 7.
Anette i lejl. 9.

Vi har taget afsked med
Jytte i lejl. 123
Tine i lejl. 13
Gymnastik er sundt og må også gerne være sjovt.

Aktiviteter i december
UGE 48
Tirsdag d. 30. nov. Personalet står for aktivitet
Onsdag d. 1. dec. julesange i cafeen kl. 14.30.
Torsdag d. 2. dec. Gymnastik i dagligstuen ved cafeen kl. 10.30
Torsdag d. 2. dec. Besøg af dagpleje (desværre aflyst)
Uge 49
Tirsdag d. 7. dec. Gudstjeneste kl. 10.30 i cafeen
Tirsdag. D. 7. dec. 15.30 gymnastik i cafeen
Onsdag d. 8. dec. Personalet står for aktivitet -der bages vist 😉
Onsdag d. 8. dec. Træning på 2. salen kl. 10.30
Fredag d. 10. dec. Vi synger julesange i cafeen kl. 10.30
Uge 50
Mandag d. 13. dec. Julefrokost med underholdning
Der bages, så der er lidt hjemmebag til eftermiddagskaffen.

Mandag. D. 13. dec. Lucia optog (desværre aflyst)
Tirsdag d. 14. dec. Nødebo Præstegaard i dagligstuen kl. 14.30
Onsdag d. 15. dec. Personalet står for aktivitet- noget med marcipan
Fredag d. 17. dec. Julebanko for beboere og personale kl. 10.30
Uge 51
Tirsdag d. 21. dec. julegudstjeneste kl. 10.30. med kaffe
Tirsdag d. 21. dec. Frisør fra kl. 9.00 bestilles v/ personale
Onsdag d. 22. dec. Træning på 2. salen kl. 10.30
Fredag d. 24. dec. Juleaften
Uge 52
Tirsdag d. 28. dec. Dansk film i dagligstuen kl. 10.00
Onsdag d. 29. dec. Gymnastik på 2. sal kl. 10.30
Fredag d. 31. dec. GODT NYTÅR

Banko er en af de faste mdr. aktiviteter der også har stor tilslutning.
Mon ikke der kommer et større julebanko 😊

Onsdag d. 24. november lavede vi adventskranse og
dekorationer til huset. Her er de fine resultater

Prisliste for pårørende/besøgende:
1 Hovedret og biret
1 Hovedret
2 stk. smørrebrød inkl. ostemad
Morgenmad inkl. drikkevarer
1 stk. kage og kaffe
1 stor kande kaffe/te
1 lille kande kaffe/te
1 kop kaffe
Festmenu (arrangementer)

kr. 70,kr. 50,kr. 30,kr. 40,kr. 30,kr. 25,kr. 15,kr. 5,kr. 160,-

