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Brugerrådet Lokalcenter Rosenvang,  

Formand :         Ove Høgh Rasmussen  tlf. 20 64 80 76 

Næstformand :  Jan Radzewiez  tlf. 61 27 60 46 

Kasserer:          Tove Glud Rasmussen    tlf. 86 14 43 11 

Ilse  Oehlert       tlf. 86 14 85 97 

Per Rasmussen    

Ulla Friis             tlf.22 27 34 05 

 

Bladudvalget 

Redaktør     Svend Aage Hansen      tlf. 51 94 10 24 

Ove Høgh Rasmussen  tlf. 20 64 80 76 

Tove Glud Rasmussen    tlf. 86 14 43 11 

 

Pladsen på bladets sider har til formål at orientere om tiltag fra 

Område Ledelsen ,samt udbrede kendskabet til Lokalcenter Ro-

senvang og de aktiviteter som foregår i Cafe Rosen. Ligeledes 

kan centrets og områdets beboere få bragt indlæg i bladet – dog 

optages anonyme indlæg ikke, med mindre redaktionen har navn 

og adresse på indsenderen. 

Vi hjælper gerne med udformningen af indlægget. 

Bladets mailadresse er : rosenbladetbr@yahoo.dk  

Bladet er gratis og kan afhentes på Lokalcenter Rosenvang 

Bladet findes også på lokalcentrets hjemmeside 

Samt på www.aarhussyd.dk ( Porten til lokalsamfundet ) 

Husk Deadline er den 16. september 



3 

 

INDHOLDSFORTEGNELSE 

Nyt fra Områdeledelsen  S   4 

Nyt fra Områdeledelsen  S   5 

Høstgudstjeneste i Fredenskirken S   6 

Aarhus 1900 Atletik /Motion S   7 

Træningstider for selvtrænere Lokalcenter Rosenvang S   8 

Åbningstider  i Sundhedsklinikken S   9 

Sangeftermiddag    S 1o 

Månedens Bustur til Aarhus Havn  S 11 

Månedens film  Kilden i Provence S 12 

Banko S 13 

September Måneds Aktivitetskalender S 14 

September Måneds Aktivitetskalender S 15 

Nyt fra Filmoperatøren S 16 

Annonce  S 17 

Sommerudflugt til Ree Park S 18 

Sommerudflugt til Ree Park S 19 

Vibyugen S 20 

Vibyugen S 21 

Redaktionsnyt S 22 

Hjernevrideren S 23 

Månedens digt S 24 

Praktiske oplysninger S 25 

Telefonliste  Lokalcenter  Rosenvang S 26 

Telefonliste  Lokalcenter  Rosenvang S 27 

Vigtige telefonnumre S 28 



4 

 Nyt fra ledelsen 

           September 2016 

 

Tilfredshedsundersøgelse i efteråret 

Der vil over efteråret blive lavet 3 forskellige borgertilfreds-

hedsundersøgelser i henholdsvis hjemmeplejen, plejehjem-

mene, samt pårørende til beboere i plejehjemmene. 

I hjemmeplejen udsendes spørgeskemaet i september måned 

via digitalpost.     Borgere, der er fritaget for digital post får til-

sendt brev med log-in og password via almindelig brevpost 

På plejehjemmene foregår undersøgelsen via interviews, som 

vil blive afviklet i uge 42., og alle beboere har mulighed for at 

blive hørt. 

Pårørendeundersøgelsen på plejehjemmene – her vil der bli-

ve udsendt spørgeskema i september via mail. 

Forstandere på plejehjemmene 

For at skabe mere tydelighed  og en  mere klar ansvarsplace-

ring og – fordeling på plejehjemmene, har  rådmanden sam-

men med chefteamet besluttet, at der pr. 1. januar 2017 skal 

være en forstander på hver plejehjem.  

 

Forstanderen skal være personificeringen af plejehjemmet,  

så det er tydeligt både internt og eksternt, at det er hende/

ham som har det øverste ansvar på stedet.   
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Til forskel fra en  ‘leder’ eller en ‘chef’, så er der i forstanderrol-

len også indlejret, at man i høj grad er en del af det fysiske sted. 

Man ‘bor lidt i murene’. 

 

Hos nogle kan en ‘forstander’ give billeder om et lidt stramtan-

det institutionsleder.  

Den moderne forstander, anno 2017, mestrer god ledelse, hjer-

terum, faglighed og trivsel for alle. 

 

Beslutningen er som følger: 

I stedet for ”Ledere af plejehjem” indføres der forstandere på 

hvert plejehjem 

Forstanderen har direkte reference til områdechefen 

Dette er gældende fra 1. januar 2017 

Direktionsmodellen bevares, men ansvarsfordelingen ændres i 

direktionen.  

 

De bedste hilsner  

Ulla Reintoft 

Områdechef 
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Høstgudstjeneste 

i Fredenskirken 

 

 

 

 

  

Høstgudstjeneste d. 20. September kl. 10:15 

Traditionen tro afholdes der også i år en høstguds-

tjeneste for beboere og pårørende på Lokalcenter 

Rosenvang og Plejeboligerne på Vidtskuevej. 

Ved høstgudstjenesten vil kirken være pyntet med 

blomster og neg . 

Efter gudstjenesten  er der et festligt kaffebord med 

god snak, musik og måske en høstfortælling. 

Gudstjenesten er selvfølgelig åben for alle 

så vel mødt. 

 

Gudstjenesten indgår i Vibyugens program – se side 21 
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Instruktion af selvtræner i september måned  

 

Marselis: Onsdag den 28. september kl. 9.00 - 10.30                   

  

Rosenvang: Onsdag den 7. september kl. 7.30 - 9.00 

 

Dalgas: Onsdag den 14. september kl. 8.00 - 9.30 

 

Ankersgade: Onsdag den 21. september kl 8.00 - 9.30 

 

  

Instruktøren vil være i centeret til at kunne rådgive og hjæl-
pe Jer hvis I mangler instruktion i brugen af redskaberne.  

 

Det vil også være muligt efter aftale med instruktøren, at 
kunne få udarbejde en ny træningsplan.  

 

Vi glæder os til at se Jer. 

 

Har du spørgsmål er du velkommen til at ringe til os  

på tlf.: 8611 0135 eller mail: info@1900am.dk  

    Aarhus 1900  Atletik / Motion         

mailto:info@1900am.dk
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Tider Mandag  Tirsdag  Onsdag  Torsdag  Fredag  

07:30-09:00 Selvtrænere  Selvtrænere Selvtrænere Selvtrænere Selvtrænere 

09:00-12:00 Terapeuter Terapeuter Terapeuter Terapeuter Terapeuter 

12:00 -14:00 Selvtrænere  Terapeuter 

12—13 FOF 

Selvtrænere  Terapeuter Selvtrænere  

14:00 -15:00 Personale  Terapeuter Selvtrænere  Terapeuter Selvtrænere  

1500-16:00 personale Selvtrænere Selvtrænere Selvtrænere Selvtrænere 

  Uge skema træningsrum Rosenvang pr.1/7  2016 

Obs: 

Som selvtræner skal Du ikke længere skrive dig 

på liste med  ønske om  træningstidspunkt. 

Du skal blot møde op på et af de tidspunkter 

der er afsat til selvtrænergruppen 
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ÅBNINGSTIDER I SUNDHEDSKLINIKKEN  
 

PÅ LOKALCENTER ROSENVANG  
 

  
 

MANDAG:        Besøg efter aftale kl. 8-11 og 13-15 

                             Besøg uden tidsbestilling kl. 11-12 

                          

TIRSDAG:       Besøg efter aftale kl. 8-11 og 13-14 

                             Besøg uden tidsbestilling kl. 11-12 

             

ONSDAG:        Besøg efter aftale kl. 8-11 og 13-15 

                             Besøg uden tidsbestilling kl. 11-12 

  

TORSDAG:      Besøg efter aftale kl. 8-11 og 13-14 

                             Besøg uden tidsbestilling kl. 11-12 

  

FREDAG:          Besøg efter aftale kl. 8-11 og 13-14 

                             Besøg uden tidsbestilling kl. 11-12 
 
(lørdag, søndag og helligdage lukket) 
 
Med venlig hilsen 
 
Sygeplejerske  
Marlene Bay Rasmussen 
Sundhedsklinikken Rosenvang 
Område Marselisborg 
8713 4863 
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Syng med 

Sangeftermiddag 

i cafe Rosen 

 

 

 

 

 

Onsdag den 14. September 

kl.13:00 —15:00 

Det er sundt at synge, så kom og syng med 

Carl Erik er ved klaveret 

og vi synger årstidens og andre kendte sange. 

Pris 25 kr. med kaffe og brød 

Brugerrådet 

Lokalcenter Rosenvang 
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MÅNEDENS FILM 

Den 21. september vises  kl. 14:00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marcel Pagnol er for franskmændene hvad Morten Korch er for 
danskerne! ” Kilden i Provence ” er hans største værk nogensin-
de og foregår 1920’ernes Provence med dets betagende land-
skab. 

    Hertil kommer den pukkelryggede Jean De Florente fra byen 
for at skabe sig et nyt paradis med sin kone og lille datter. Men 
byens store gårdherre. Papet, planlægger at stjæle marken fra 
ham. 

Ved i  al hemmelighed  at tappe fra kilden som løber ved Jeans 
gård,  tvinges han til at  gå  flere kilometer  for at  hente vand. 

     Samtidig med at planterne visner i den hede sommer, drives 
Jean nærmere vanviddets og ødelæggelsens afgrund 

      Dette er beretningen om den lille mand mod den store, om 
godt mod ondt om liv mod Død. 

      En beretning så mægtig smuk og gribende, at den ikke la-
der nogen tilskuer uberørt 

 

Under forevisningen kan i nyde  kaffe /the med kage  

Arrangementet koster 25 kr. 

På gensyn! 

Svend Aage                        
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 Husk alle er velkommen 

Med venlig hilsen 

Brugerrådet  

Banko 
 

På Lokalcenter Rosenvang i Cafe’ Rosen 

Onsdag den 28. September kl. 14:00 

3 plader + kaffe og brød kr.40 

OBS ! 
Der kan købes friskbagte boller og wienerbrød 

I Caféen hver onsdag fra klokken  9 til 13 
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 1 Torsdag  

 2        Fredag        

 3 Lørdag   

 4 Søndag   

 5 Mandag  Udsendte soldaters dag 

 6 Tirsdag  Dagens Gudstjeneste er aflyst 

 7 Onsdag   Kl. 09:00 - 13:00   Onsdagscafe 

 8 Torsdag    

 9  Fredag   

10 Lørdag    

11 Søndag   

12 Mandag    

13 Tirsdag     

14 Onsdag  Kl. 09:00 - 13:00   Onsdagscafe 

Kl. 13:00 - 15:00  Sang eftermiddag 

15 Torsdag      Bustur kl. 12:00 til 16:00 

16 Fredag   

SEPTEMBER MÅNEDS  AKTIVITETSKALENDER 
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17 Lørdag    

18 Søndag   

19 Mandag   

20 Tirsdag    Kl.10:15  Høstgudstjeneste i Fredenskirken 

21 Onsdag   Kl. 09:00 - 13:00  Onsdags café 

Film kl. 14:00     Kilden i Provence 

22 Torsdag     Jævndøgn 

23 Fredag   

24 lørdag  

25 Søndag   

26 Mandag    

27 Tirsdag       

28 Onsdag    Kl. 09:00 - 13:00  Onsdags café 

Kl. 14.00  Banko 

29 Torsdag       

30 Fredag   

31 Lørdag   

SEPTEMBER MÅNEDS  AKTIVITETSKALENDER 
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Nyt fra Filmoperatøren 

        Med henblik på sæsonen 2017 søger jeg filminteresserede  

blandt Rosenbladets læsere som kunne tænke sig at være med 

til at videreføre filmforevisningerne i cafe Rosen. 

         Jeg forestiller mig, at vi sammen kan finde seværdige film 

til den nye sæson, således at vi kan lave et program over årets 

film. 

         Opgaverne vil også byde på deltagelse i arbejdet omkring  

forevisningen af de enkelte film. 

Om du er ung eller ældre der uden betydning du skal blot have 

interesse for film. 

   Er du den eller dem jeg søger, kan du kontakte mig for yderli-

gere information på mb: 5194 1024 

 

Med venlig hilsen 

Svend Aage Hansen 
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KLINIK FOR FODTERAPI  

                  

Fodbehandling i Deres hjem eller på Klinik for fodterapi 

Statsautoriseret fodterapeut 

ANETTE TOLSTRUP 

Farøvænget 20 
8381 Tilst 

 
Tidsbestilling på tlf. 20 72 08 71 

 
Ydernummer 31 30 84 

Mail.adresse: 
anette@fodterapi-tilst.dk 

Hjemmeside: 
www.fodterapi-tilst.dk 

 
 

Tilskud: 
Samarbejder med regionen 

Kommunen ved helbredstillæg 
DANMARK til gruppe 1 + 2 

mailto:anette@fodterapi-tilst.dk
http://www.fodterapi-tilst.dk
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Seniorsafari 

 

 

Den 23 August havde brugerrådet inviteret på sommerudflugt 

til Ree Park.  

Formanden Ove Rasmussen havde fået overdraget hvervet 

med at planlægge sommer udflugten. Jeg tror nok at alle de 

36 deltagere havde en god og oplevelsesrig dag i den skønne 

natur.  

Vi startede Busturen fra lokalcentret klokken 09:00, forinden 

havde Ulla Friis og Ilse Oehlert smurt rundstykker og lavet kaf- 

fe som de omsorgsfuldt serverede for os på vejen til dagens 

oplevelser. 

Vi ankom til naturparken klokken 10:00.  

De fleste af deltagerne startede med en tur i den nyetablerede 

jernbane  som førte  os henover  det  nordamerikanske  konti-

nent og  jeg kunne som  så mange  andre notere at guiden gav 

os en spændende oplevelse. 

Inden dagens middagsmenu blev serveret i parkens restaurant 

var der tid til en sightseeing på egen hånd, hvor man kunne gå 

og glæde sig over  den smukke parks  opbygning og nyde dyre-

ne i de forskellige domæner. 
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Efter at vi havde indtaget vores middag, hvor menuen stod på 

Karbonader grønsager i form  timiankartofler,  Broccoli, blom-

kål og gulerødder dertil en sovs med strimlet kål og asparges. 

Desserten var en appelsinfromage. 

Alt i alt et godt måltid i hyggelige omgivelser. 

 

 

Eftermiddagen  startede  med en safaritur  på den afrikanske 

savanne. På Safarituren var det Sara som var chauffør og guid 

og begge dele udførte hun med stor professionalisme. 

En stor tak til alle som har været med til at gøre denne dag til 

en indholdsrig oplevelse. 

Særlig tak til Ove Ulla og Ilse ! 
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Vibyugen 2016 (17.-25. september – uge 38) 

Vibyugen blev holdt første gang i 2015. Det er en uge med mange arran-

gementer forskellige steder i Viby. Programmet er pt. Ikke helt færdigt, 

men vil senere kunne ses i en stor annonce i Lokal-avisen og på hjemme-

siden www.vibyugen.dk. Af arrangementer i Lokalcenter Rosenvangs 

nærhed er: 

 

Tirsdag d. 20. sept.: Høstgudstjeneste – se side 6 

 

Tirsdag d. 20. sept. kl. 19.30 i Fredenskirken: Koncert og fællessang 

En skøn aften med dejlige fællessange og -salmer, hvor vi også skal høre 

Fredenskirkens Kantori synge smukke korsatser, der passer til årstiden. 

Øl/vand kan købes i pausen. 

 

Lørdag d. 24. sept. kl. 10-16: Rosenvangskolens sensommermarked 

Også i år holdes der sensommermarked på Rosenvangskolen med optræ-

den, sang og musik og boder bestyret af skolens elever. 

Desuden er der lokalhistorisk udstilling med billeder fra Viby. Billederne 

vises i den store bygning midt i skolegården. Der er fri adgang til alt. 

 

I Vibyugen foregår der også: (ændringer kan forekomme) 

Søndag d. 18. september kl. 13.00: Byvandring med mødested på Viby 

Bibliotek. Information om Viby Andelsboligforening (nu Alboa) og gåtur 

til kirkegården, hvor vi hører om nogle kendte Vibyborgere. 

Onsdag d. 21. september kl. 19.30: Fællesgudstjeneste i Viby Centret 

ved præsterne ved alle Vibys tre kirker og efterfølgende kirkekaffe 

Torsdag d. 22. september kl. 19.30 i Viby Centret: Vinsmagning ud for 

Brdr. Schmidt. Billetter kan købes i Brdr. Schmidt Vinhandel. 

Desuden er der foredrag, kunstudstillinger og meget andet. 

http://www.vibyugen.dk
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NYT FRA REDAKTIONEN 

 

 

 

 

Rokering i brugerrådet, fra og med 1. september er Svend 

Aage Hansen udtrådt af brugerrådet , men han forsætter som 

redaktør af Rosenbladet og som operatør på månedens film. 

Ny Næstformand bliver Jan Radzewiez , medens  Per Rasmus-

sen indtræder som nyt medlem af brugerrådet 

Med venlig hilsen 

Svend Aage hansen 
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Hjernevrideren 
Prøv lykken, måske  er du  den heldige vinder af månedens sponsorgave 

Find 10 fejl :             marker dem med en cirkel 

Indsendt af: 

____________________________________________ 

Adresse: 

_______________________________________________ 

Løsningen afleveres ved bankospillet i september 

Her vil man så udtrækker den heldige vinder  

af månedens præmie   
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Klinik for fodterapi tilbyder fodbehandling i eget hjem. 

Pris 300 kr. 

Statsaut. Fodterapeut Kimmie Antoniussen 

Grøfthøjparken 148  8260 Viby J. 

Tilskudsmuligheder 

Sygesikring Danmark 

Helbredstillæg via kommunen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RYGTER  

 Et rygte er en falsk og farlig dolk 

som rammer små og store folk, 

men lyt til den slag sting med 

tvivl og takt  - 

Husk intet er så sandt som det 

er sagt...! 
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Praktiske oplysninger        Telefonnumre  - se bagerst i bladet 

Café Rosen  

Selv om områdeledelsen lukkede for den daglige cafedrift den 1. jan. 

2016. Så vil brugerrådets månedlige aktiviteter forsætte uændret. 

 

Netcafén  

Netcaféens 3  pc’ere vil forsat stå til rådighed  

Mandag – Fredag  08:00— 15:00. 

Event vejledning og hjælp kontakt: Svend Aage Hansen tlf. 5194 1024 

 

Selvtræning 

Før opstart af selvtræning skal man havde instruktion i brug af appara-

terne og underskrive en selvtræneraftale. 

Kontakt instruktør Ingrid Vinter på tlf. 2066 5717  mandag. tirsdag  og 

onsdag 

Eller via E-mail: ingridvinter4@gmail.com for aftale om instruktion. 

Træningstider fremgår af lister uden for træningslokalet 

Husk at medbringe inde sko til brug i træningslokalet 

 

Sundhedsklinikken 

Der henvises til side 9. 
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Telefonliste 

Lokalcenter  Rosenvang 

Mail: omraade-marselisborg@mso.aarhus.dk 

Telefon 8713 4800 

Administrationen er åben mandag-fredag mellem o8:00 -15:00 

FUNKTION NAVN  TELEFONNUMMER 

Områdechef Ulla Reintoft  29209905 

uhr@aarhus.dk 

Viceområdechef 

Hjemmeplejen og 

Sundhedsenheden 

Tina Porsmose  51576275 

tpj@aarhus.dk 

Viceområdechef 

Plejeboliger 

Ida Bjørn Nielsen  51576428 

ibn@aarhus.dk 

Leder af  

Administration 

Og Pedel 

Ulla Wulff 

Hansen 

 51576040  

uwh@aarhus.dk 

Leder i Sundhedsen-

hed 

Rikke Møller 

 

Kent Sandholt 

 51576611 

rim@aarhus.dk 

29207945 

kesa@aarhus.dk 

Leder af Cafe og Ernæ-

ring 

Ulla Wulff Hansen  51576040  

uwh@aarhus.dk 

Leder Hjemmeplejen Soléyd Hansen  51576288 

Leder af  Plejeboliger 

Rosenvangs alle 76 

Karin Jørgensen  51576977 

kajor@aarhus.dk 

Leder af Plejeboliger 

Vidtskuevej 

Margit Sørensen  51576973 

ms@aarhus.dk 
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Frivilligkoordinator Rigmor Gang  

Rasmussen 

 24784167 

rgr@aarhus.dk  

Sundhedsenheden;  

Sygeplejerskeer, 

Fysioterapeuter 

Ergoterapeuter 

Aktivets personale 

Og Borgerkonsulenter-

har fælles telefon 

 

 

 

 

 

08:00 

15:00 

 

51576614 

Sundhedsklinikken    87134863 

Borgerkonsulenter Nye henvendelser: 

Sundheds -og  

Omsorgslinjen 

08:00 

15:00 

87131600 

Cafe Rosen   29132612 

Pedel  Harry Lauridsen 

 

Ruddy Thorsen 

11:30 

12:00 

87135432 

hla@aahus.dk 

rutho@aarhus.dk 

Demensnøgleperson Mette Hårby 

 

Jytte Grynderup 

Andersen  

 29207940 

meha@aarhus.dk 

51576695 

ajg@aarhus.dk  

Forebyggelseskonsu-

lent  

Ella Aalling  20142592 

eaa@aarhus.dk  

Brugerrådsformand  Ove Høgh Rasmussen    20 64 80 76 

o.ras92003@yahoo.dk 
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Alarmcentral 112 

Politi 114 

Politi Århus  87311448 

Lægevagten 70113131 

Skadestuen : Mellem kl. 8—16 på hverdage ,bedes 

du kontakte egen læge . Uden for åbningstid kontakt  

lægevagten 

 

Døgnvagten  BRANDSTATIONEN 86121021 

Midt Trafik Kundecenter 70210230 

Rutebilstationen 70210230 

DSB Oplysningen 70131415 

Telebus  (Handicapservice ) 87408300 

Sognepræster ved Fredens Kirken 

Per Thomsen 

Jacob Holm 

 

86147656 

86143077 

Kirkekontoret 86142113 

Skejby Sygehus ( omstilling til alle Sygehuse ) 78450000 

Borgerservice  Dokk 1 89402222 

Vigtige Telefon Numre 


