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1.sal:

Dagcenteret:

6. Anna Elvira Andersen
6. Inge Nielsen
21. Hedvig Kirstine Høgsman
22. Ulla Boserup Eriksen

2. Ole Kragh Pedersen
4. Minna Olesen
5. Egon R. G. Micheelsen
12. Ela Risbank Kristensen
18. Henning Schmidt
21. Ingrid Topp Jørgensen
26. Elly Krogh
27. Børge Jensen

2. sal:
4. Jens Oluf Andersen
13. Knud Erik Hansen
13. Hugo Madsen
25. Bjarne Ramskov Hamburger

9. årgang 1. udgave
1. juni 2018

3. sal:
12. Emmy Cathrine Sørensen
25. Svend Aage Skovrup Juhl

4. sal:
13. Inger M. Christensen
16. Erling F. Munksgaard
18. Ingrid Marie Lassen

Avisen for

5. sal:
4. Leif Lennart Madsen
12. Anni Lykke Honore
13. Henning Valdsgaard Buus

Læs i avisen om:



Hvad sker der



Goddag og farvel



Fødselsdage



Den forgangne
måned

2
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Daglige aktiviteter på
plejecenteret:
Hver dag kan der være tilbud
om:
Gå– og busture ud af huset
Cykelture på duocykel og Rick
Shawcykel
Mindfulness
Manicure

Mandag
Tirsdag
Onsdag
kl. 10.30
Gymnastik i Ca
féen

Oplæsning
Snoezel
Madlavning/bagning
Maling (små hold)

Desuden er du velkommen
til at komme med ønsker,
så prøver vi at imødekomme
dem.

Torsdag

Fredag

kl. 09.45
Skubbehold
kl. 14.00
Sang i Caféen
kl. 14.30-16.00
Dans på etager
ne på skift

kl. 10.30
Gymnastik
4. sal køkken A

kl. 16.00
Mindfulness

Herudover kan der
komme opslag om
andre aktiviteter på
etagerne.

Månedens aktiviteter.
Tirsdag. d. 5. kl. 10.15 Banko i Caféen
Onsdag d. 6. kl. 10.00 afdansningsbal m. Tvillinggaardens orkester
Onsdag d. 6. kl. 13.30 Gudstjeneste v/Lyng Kirke
Onsdag d. 6. juni kl. 19.00 Unoderne i Caféen
Fredag d. 8. Othellos fødselsdag kl. 10.30 sang
i gården og på terrasserne
og kl. 14.00 is i caféen
Onsdag d. 20. kl. 13.30 Gudstjeneste v/Lyng Kirke
Tirsdag d. 19. kl. 10.00 indvielse af minikrolfbanen
Fredag d. 22. kl. 10.00 Tøjsalg v/Damernes butik
Mandag d. 25. kl. 10.15 Banko i Caféen

Har du en god historie?

Beboere på Othello
Vi har i den sidste måned sagt farvel til:
1.sal
Inge Elisabeth Ramberg
2.sal
3. sal
Annalise Nielsen
4. sal
Dondü Tezel
5. sal

eller måske et billede,
der kan bruges her i
Rundt om Othello.
Så send det til mig,
jeg modtager med kyshånd.
Du finder mig i Dagcenteret
i stueetagen.
Du kan også sende det til mig pr.
mail.
gitte.jonsson@fredericia.dk

Med venlig hilsen
”Den gamle redacteur”
Gitte Jønsson, dagcenteret.

I samme måned har vi sagt goddag og
velkommen til:
1. sal
Alice Andersen
Svend Eli Steffensen

2. sal
3. sal
Alice Bente Botfeldt
Finn Holmberg
Karl Graugaard Schmidt
4. sal
Ingrid Marie Lassen
5. sal
Meta Ingrid Hansen
Anni Lykke Honore
Eddy Honore
Niels Johannes Lomholt
Melanie Bårris Sofos

Tabte ting og sager.
Fundne ting og sager bedes
afleveret til
Pedel Karina Nielsen
i stueetagen.
Telefonisk kontakt
Man-Fre. Kl. 7:30-12:30
Tlf. 20 72 56 32
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Tur til Egeskov i årets bedste vejr! I stedet for at gå inde på museerne valgte vi en dejlig tur rundt i parken. Vi havde en flok
glade bænkevarmere med som nød hvert minut– også kaffepausen med køkkenets kagehit—nøddehorn.

til sandet.
Aftensmaden fik vi igen på hotellet. Her blev sunget fødselsdagssang, givet gaver og holdt tale. Bagefter hoppede vi igen på cyklerne og kørte
over til campingpladsen, hvor vi var inviteret på besøg hos Grethe & Lasse samt Bente fra Dagcentret. De har deres flotte store campingvogne
liggende her. Vi havde en dejlig aften.
Torsdag efter morgenbuffet’en pakkede vi sammen, fik læsset bussen
med sandwiches og kaffe/te fra hotellet samt bunker af bagage. Vi kørte
fra byen tidlig formiddag.
Turen hjemover foregik via de små veje. Skåstrup, Vedelshave, Båring og
Vejlby Fed. I Vejlby Fed holdt vi frokostpause i Vagn Aage’s sommerhus.
Næste pause var ved ishuset på Strandvejen i Middelfart.
Torsdag eftermiddag ved 15-tiden ankom vi til Othello igen efter en fantastisk dejlig varm og givende ferietur.
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af buffet’en var flot anrettet i en gammel båd. Det var
lidt sjovt at fiske fin frisk fisk op fra den til sin tallerken.

4. sal på tur

Midt på eftermiddagen var der arrangeret foredrag i
Sankt Nicolai Kirke i Bogense.
Det var spændende. Det blev
fortalt, at kirketårnet her er østvendt ( normalt mod vest), men
det skyldes jordbundsforholdene, som ikke kunne bære det
tunge tårn ud mod kysten. Tårnet tjener som sømærke og
det er tækket med 27000
egespåner.
Vi drak sponseret eftermiddagskaffe på strøget og indtog senere aftensmaden på hotellet.

”Four Jacks” i caféen—nydes
med varm cacao, franske vafler
og flødeboller.

Onsdag stod igen i oplevelsernes tegn. Efter morgenbuffet med alskens
lækkerier ( der manglede
kun lidt frugt!) hoppede
alle på cyklerne og satte
kursen mod Kunstgården i
Skovby. Her var der mange spændende ting at se
og købe. Jesper, som har
stedet sammen med sin kone,
fortalte om gårdens historie og
tilblivelse. Vi fik igen sponseret
frokost, kaffe og dessert, så vi kunne trille ud af huset, da vi skulle hjem.

Hjemme på hotellet var der nogle, som valgte en eftermiddagslur, mens andre ville med ud at se fugleudkigstårnet øst for Bogense. Vi kunne køre på en grussti ud til en lille vej ved vandet og tilbage til Bogense.
Turen fortsatte ned på havnen og ud på den østlige
mole, hvor der var bademulighed. 3 personaler/
frivillige måtte lige en tur i de blå bølger. Det var forfriskende. Stranden
var fin, men ikke ældrevenlig. Der var en trappe med høje glatte trin ned
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Årets cykelferietur gik i år til Bogense.
16 personer, fordelt på 5 Rickshawcykler og Dagcentrets bus med bagage, madpakker og slik – kørte
mandag den 28/5 til Bogense.
Inden starten havde vi besøg af Fredericia Dagblad og Fredericia Avisen, som interviewede Grethe m.fl.
Det resulterede i flot omtale og fine
fotos !

2. sal på tur til Skærup Zoo

Turen gik over den Gl. Lillebæltsbro til Fyn. Gennem
Middelfart og videre ad Bogense Landevej.

Vi havde første pitstop på Båring Bakke, hvor vi fik lov
at bruge Grillbarens borde og bænke. Her nød vi en tiltrængt pause, hvor vi fik sandwiches og juice/
sodavand, som Othello’s køkken havde
sponseret.
Turen gik videre til Brenderup, hvor vi
havde kaffepause foran et bilværksted.
Det kræver jo meget P-plads med 5 cykler
og en bus….
Vi ankom til Bogense Hotel midt på eftermiddagen. Alle blev indkvarteret – på nær
en borger, boede alle på 1. sal ( uden elevator !)
Efter aftensmaden var der hygge på 1. sal i solsiden. Takket være sponsorater kunne vi købe lidt
drikkevarer til borgerne.
Natten til tirsdag var noget støjende – det
var nemlig tordenvejr. Tidligt tirsdag morgen væltede regnen ned i spande, men
det holdt heldigvis op da vi skulle ud at se
lidt på byen. Vi samledes til frokost i Fiskehuset, som ligger på molen. Her havde vi bestilt bord. Det var Lions
Club, som velvilligt havde sponseret, så alle
kunne få en dejlig fiskebuffet. Den kolde del

De tre mænd blev tiltrukket af disse
aber og deres lyde. Mon det er en
maskulin ting.
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Alsidigt job, 2 ihærdige piger starter
med at gøre det fint, så borgerne kan
nyde sommeren.

Så er sommertøjet
kommet frem. Ifølge Hr.
Madsen er livet herligt.

Blomsterpigen
Inger og Lis er på
søndagstur i haven

Tur til Fænøsund Marina i flot vejr og godt
selskab.
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Gymnastikholdet fra ”Bevæg dig Glad” var ved Østerstrand, det er nu hyggeligt, at de frivillige fra ”Bevæg
dig Glad” er med på lidt anderledes form for træning.

Terrassehygge og frokost på 3. sal.

Elev opgave: skarntyde buketter

Johanne og Maria på tur,
Freddy vinker, han vil også
gerne med.

Det er ikke hver dag en herre
på snart 98 kommer ud på
sådan en badebro.
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Husker du dansen………
Afdansningsbal den 6. juni 2018
Skubbeholdet har afholdt deres øltur til ”Den Engelske”. Den foregik på en
solbeskinnet torsdag eftermiddag i maj. Efter en varm tur gennem solskinnet fra Othello til ”Den Engelske”, gjorde det godt med noget koldt til ganen. Der blev serveret øl og sodavand i både høje, tynde og spidse glas.
Der blev drukket både lyse og mørke, traditionelle og udenlandske øl.
Der blev snakket højlydt ved bordene og meget blev ordnet. En enkelt af
herrerne fik besøg af sin hustru og fik en solbeskyttelse til den næsten
skaldede isse, i form af en ny kasket.

Nu er dansesæsonen slut for denne gang og Sct. Georgs
gilderne i Fredericia og plejecentret Othello byder op til
afdansningsbal i Caféen på plejecenter Othello – Herfordparken 1.

Efter en time til halvanden var øllene tømt og turen mod Othello kunne begynde.
Dagen efter var der en af mændene dog kommet i
tanke om, at han kun ville have haft sodavand.
Sådan kan det gå.

Program for dagen:
Kl. 10.15

Indmarch med dansetovet.

Kl. 10.30

Tvillinggaardens musikgruppe spiller op

Kl. 12.00

Middag: stegt kylling m. agurkesalat
og islagkage

Gildespejderne/Sct. Georgs Gilderne – Fredericia
Carry /tovholder
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Kaffe ved Landsoldaten.
En rigtig hyggelig aften på Postgården. Bagefter nydes en Bette Jen hjemme.

Åbningstider:
hverdag kl. 10-12
Varer:

Hudplejeprodukter
Slik og andre søde sager
Øl og vin i begrænset omfang
Færdiglavede håndarbejder af forskellig slags

