
 

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. 96 63 35 73 

879437 
 

 

 

 

  

  
 

 

 

 

 



NYT 

Så er hverdagen godt i gang, nye beboere og kolleger kommer 

til og velkommen til jer. 

Vi har i oktober haft vores første fest og aktiviteterne er så småt 

startet op. 

Der er nu sat postkasser op til højre for indgangen. Fremadrettet 

vil al post, med undtagelse af breve fra sygehuset, blive lagt 

deri. Dette er for at sikre der ikke er noget post der forputter sig, 

hvis det ligger på kontoret. 

Der har været lidt udfordringer med telefonnumrene, hvilket vi 

har taget til efterretning. Der er derfor nye og opdaterede 

telefonnumre bagerst. Klip evt. ud og gem. 

 

Mobilepay er endelig oppe at køre. Prislisterne er i køkkenerne. 

Forude venter december mdr. Ønsker i at holde jul med jeres 

kære på Ida Marie, skal man ringe i køkkenet på tlf. 93633574 

mellem kl. 10-13 og tilmelde antal. Prisen er 160 kr. pr person. 

Sidste frist for tilmelding er d. 30.11. kl. 13.00. 

Tilmelding 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.     

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Der var indvielse af 

Knud Eriks flotte 

fotografier. De Blev 

fremvist med en god 

historie til, imens der 

blev nydt et glas bobler. 

 

De flotte fotografier kan 

nydes i indgangen. 

 



 

 

Ny Præst på Ida Marie. 

Ulrik Andersen er ny præst for Domsorgnet, og dermed har vi 

fået en ny præst i huset. 

Ulrik har været præst i Søndersø igennem de sidste 17 år.  

Privat er han gift og har 5 børn. Ulrik glæder sig til at få sin 

gang i huset og ser frem til at få kendskab til både beboere og 

personale på Ida Marie. Ulrik står gerne til rådighed hvis man 

har brug for en snak, hvad enten der er om stort eller småt. Han 

kontaktes på tlf. 20259616. Første gudstjeneste bliver d. 23/11 

kl. 10.30 i cafeen og så hver 2 tirsdag.  

 

Parkering ved Ida Marie. 

Lige en høflig henstilling til kun at benytte parkeringspladserne, 

når I er på besøg på Ida Marie. Vi har indimellem udfordring 

med at have pladser nok 😊 

  Personalet har fået nogle dage hvor de står for aktiviteten. Det 

kan være syng sammen, spille spil, bage, mv. Det er altid 

spændende at se hvad de finder på. 

 

 

 

 

Ragnhild i lejlighed 113 

Alice i lejlighed 24 

Ellen i lejlighed 15 

Poul i lejlighed 19 

Connie i lejlighed 107 

Ingrid i lejlighed 124 

 



    

 

Billeder fra Oktoberfesten 

 

 

  ´                                Aktiviteter i november 

Uge 45 

Tirsdag d.  9. nov. Personalet står for aktivitet.  

Onsdag d. 10. nov. Træning på 2 salen kl. 10.30-11.30. 

Torsdag d. 11. nov. VALG kl. 9.30 i dagligstuen ved cafeen. 

Fredag d. 12. nov. Gymnastik i cafeen kl. 10.30-11.30. 

 

Uge 46 

Mandag d. 15. nov. Syng sammen i cafeen kl. 10.30 

Onsdag d. 17. nov. Personalet står for aktivitet. 

Onsdag d. 17. nov. Træning på 2 salen kl. 10.30-11.30 

Torsdag d. 18. nov. Gymnastik i cafeen kl. 10.30-11.30. 

Torsdag d. 18. nov. Fortællinger om livshistorier v/Anna Knudsen kl. 

14.30-15.30 

 

Uge 47 

Tirsdag d. 23. nov. Gudstjeneste ved Ulrik Andersen kl. 10.30 i cafeen. 

Onsdag d. 24. nov. Vi laver adventskranse til 1 salen køkken kl. 10.30 

Onsdag d. 24. nov. Vi laver Adventskranse til cafeen kl. 14.30 i cafeen. 

Fredag d. 26. nov. BANKO i cafeen kl. 10.30 

Søndag d. 28. nov.  1. SØNDAG I ADVENT 

 

UGE 48 

Tirsdag d. 30. nov. Personalet står for aktivitet 

Onsdag d. 1. dec. julesange i cafeen kl. 14.30. 

 

 

Der blev 

serveret god 

mad med lune 

retter, talt, grint 

og sunget med. 

Dansegulvet 

blev også 

brugt. Det var 

nogle 

hyggelige timer 

og en god start 

på mange flere 

arrangementer. 



   

Prisliste for pårørende/besøgende: 

1 Hovedret og biret             kr. 70,- 

1 Hovedret                        kr. 50,- 

2 stk. smørrebrød inkl. ostemad           kr. 30,- 

Morgenmad inkl. drikkevarer           kr. 40,- 

1 stk. kage og kaffe   kr. 30,- 

1 stor kande kaffe/te            kr. 25,- 

1 lille kande kaffe/te            kr. 15,- 

1 kop kaffe              kr. 5,- 

Festmenu (arrangementer)  kr. 160,- 

Der er selvfølgelig mulighed for at stemme på 

Ida Marie. Torsdag d. 11/11 

Det kommer til at foregå i dagligstuen ved 

cafeen. kl. 9.30 

De kommer ca. kl.  9.30. Vel mødt. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der hygges i køkkenet på 1 sal. med en god kop kaffe og et brætspil.  

 

 

 

 

 

 


