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Så er mørket over os og vi må huske at tænde lys i boliger og hyggelige stearinlys på 

borde og stræder.  
Uvidende om at vi det sidste år har været blandt 200 plejehjem som var indstillet til 

at være Danmarks bedste plejehjem, blev det for 14 dage siden offentliggjort at vi 
var blandt de 5 nominerede. 
”Danske seniorer ”.dk spurgte deres medlemmer hvad der skal til for at et plejehjem 

føles godt. De bad medlemmerne om at indstille plejehjem til titlen. Danske seniorer 
fik over 200 indstillinger, de tjekkede tilsynsrapporter og fandt et par håndfulde, 
hvoraf Danske Seniorers forretningsudvalg nominerede et plejehjem i hver region- de 

5 nominerede. 
 
Afgørelsen kom til os d. 5. november hvor vi modtog et diplom- Vi blev nummer 2     - 

og vi er meget stolte over at kunne dele 2. pladsen med de 4 øvrige plejehjem.  
Hesselvang, et friplejehjem i Hvalpsund i Nordjylland vandt 1. pladsen.  
2 af ok- fondens plejehjem var blandt de 5 nominerede: Himmelev gl Præstegård og 

Dreyershus i Kolling.  
Diplomet hænger så fint ved Restauranten      
 

Vores første fredagscafe: Fredagscafeen afholdes den første fredag i 
måneden, og i fredags var et brag af en fest. Beboer- pårørenderådet 
stod for arrangementet, som blev en stor succes. Tusind tak til Inge 

og Anne Vaaben, Nene og personaler som stod for fredagsbaren. 30 
beboere fandt vejen til denne skønne eftermiddag med musik, hygge og her skete 
også overrækkelsen af Diplomet og med diplomet følger der 1000 kr. som skal i 

fredags caféens kasse. Der blev drukket en del Whisky og Baileys       og Brandbiler.    
Vil I også opleve fredagscafe og andre hyggelige arrangementer 
så sæt kryds i kalenderen 

d. 3. dec. kl. 14:00- 16.00.  
d.5. dec. kl.14.30 -Jule klippeklistre dag sammen med beboere og pårørende. vi 
hygger med gløgg og æbleskiver og pynter juletræ i restauranten. Og ønsker 

hinanden en glædelig jul. Men inden da er der d. 16. nov. -Erindringsdans kl. 14:30. 
vi danser 1x om måneden. Pårørende er meget velkommen til at være med        
 

Vi har fået doneret en ny rickshaw, vi vil afsløre denne når den ankommer til gården 
og håber vi kan takke den glade give 
 

Tusind tak til Østre Rotary som holdt en skøn 
eftermiddag for beboere og seniorerne d. 27. oktober 
med Visens venner og Randi fra Cafe Freunde kom 

med de lækreste kager og portvin til kaffen. Vi var 85 
personer i alt og der blev sunget og grinet. 
 

   
November Hilsner fra Susanne Palmblad 

 


