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Velkommen tilbage og HUSK MUNDBIND

Efter en mindre COVID-19-nedlukning er Seniorhus Odense og dens mange

medlemsforeninger og frivillige fra mandag d. 17. januar igen klar til at byde

velkommen.

Det er stadig vigtigt, at du som er bruger og frivillig i seniorhuset hjælper med til

at forebygge smitten, og at du derfor følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger om bl.a. at vise

hensyn, holde afstand, have stor fokus på hygiejne med mere. Og hvis du har COVID-19-

lignende symptomer bliver hjemme.

Af hensyn til aldersgruppen for de brugere og frivillige, som kommer i seniorhuset, så har

Forretningsudvalget besluttet, at vi i første omgang ”går både med livrem og seler” og kraftigt

henstiller til, at alle fra mandag anvender mundbind/visir, når de opholder sig i seniorhuset.

Man skal også som før jul kunne fremvise gyldigt Coronapas. Af praktiske hensyn bedes du gøre

dette ved indgangen (receptionen), så er du samtidig også ”godkendt” til besøge seniorhusets

cafe.

Velkommen tilbage og Godt Nytår!

Teit Rasmussen

daglig leder

Læs mere - tryk i det røde felt nedenfor.
 

knud.valmue@webspeed.dk
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Søndagsjazz
 

Søndag den 23. januar får Jazzens Venner besøg af Monique Thomas & Burich - L'Etiene N.O.Ensemble.

Klik her og læs mere.

Krepo film
 

Onsdag d. 26. januar kl. 14.00 har Krepo en spændende film på lærredet. Philonoma - en sand historie

om en mor, der i hemmelighed leder efter den søn. Klik her og læs mere.

Musik, dans og hygge
 

Søndag d. 27. februar arrangerer EventyrBeat en eftermiddag med "Sound of the Fifties". Kendt orkester

der spiller op til dans med en bred vifte af de kendte 50'er og 60'er hits, som kan få både unge og ældre

ud på dansegulvet. Klik her og læs mere.

Velux fonden - informationsmøde
 

Torsdag d. 24. februar kl. 16.30-18.30 inviterer Frivilligcenter Odense, Velux Fonden og Seniorhus Odense

til informationsmøde, hvor Velux Fonden vil præsentere støttemuligheder til aktiviteter ikke kun for aktive

ældre, men alle der yder en frivillig indsats. Du kan læse mere her om informationsmødet, og hvordan du

tilmelder dig.

Aktiviteter i Mødestedet
 

Du kan nu tilmelde dig online til en række aktiviteter under Mødestedet. Der er stadig ledige pladser på

LineDance og Qi-Gong. Klik her og læs mere. 

Driller dit IT-udstyr, din telefon eller Ipad, så er hjælpen her.
 

Er du træt af at vente på, at dine børn og børnebørn får tid til at hjælpe dig?
 

Så prøv Ældre hjælper Ældre. Hver torsdag fra kl. 9.00-13.00 sidder vi klar i "Slyngelstuen" på 1. sal til at

hjælpe dig med dine IT-udfordringer. Klik her og læs mere.
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"Syng sammen" aflyst

Arrangementet mandag d. 17. januar er aflyst. Vi glæder os til at kunne gennemføre vores "Syng sammen"-arrangement

mandag d. 21. februar kl. 14.00. Alle er meget velkomne. Klik her og læs mere.

Besøg Multi Medie værkstedet på 1. sal
 

Hver dag mellem kl. 09.00-12.00 - (lukket fredag) er Multi Medie værkstedet klar til at hjælpe dig med at

få digitaliseret dine gamle VHS, dias, alm. papirbilleder og lyd over på moderne medier som USB eller

DVD. Klik her og læs mere.
 

Har du opgaver, så er ventetiden i øjeblikket ikke ret lang. Kig op til os få en hurtig aftale.

Den lille røde postkasse - BRUG DEN.
 

NETOP DET skal den lille røde postkasse bruges til ! Så grib kuglepennen og et eller flere stykker papir og

skriv dine tanker, dit forslag ned, og put det i den lille røde postkasse!. Bestyrelsen glæder sig til rigtig

mange input. Klik her og læs mere.
 

Venlig hilsen - Bestyrelsen

Cafeén ændrede d. 1. januar sine åbningstider 
 

Der har gennem længere tid været enorm travlhed i seniorhusets cafe og

køkken. Det er vi selvfølgelig glade for, men som et forsøg på at give bedre

arbejdsvilkår for de mange frivillige, så ændrer vi åbningstiden gældende fra 3.

januar 2022 jf. nedenstående: Mandag til fredag åbnes kl. 09.30.
 

Cafeen vil fortsat have åbent frem til kl. 15.00 fra mandag til torsdag. Fredage lukker cafeen

fortsat kl. 13.00. 
 

Øvrige betingelser vedr. forudbestillinger ændres ikke.
 

BEMÆRK DOG at forudbestilling af forplejning skal ske, senest onsdag kl. 14, ugen før.
 

Husk at du nemt kan bruge vores online bestilling på hjemmesiden. Klik her og læs mere.

Venlig hilsen

Seniorhus Odense
Har du kommentarer, send en mail til web@seniorhus.dk
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Tlf. 51 777 366
Mail: web@seniorhus.dk

Tilføj Seniorhusets adresse til dit adresse kartotek.

Ønsker du ikke at modtage Seniorhusets nyhedsbrev længere?
Frameld dig listen - tryk her.
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