Kære Alle på Veteranhjem Midtjylland i Aarhus
Så blev det koldt. Nattefrost og glatte veje, det betyder at vi skal til at salte på vores
parkerings plads foran Veteranhjemmet. Og så er der det med at alle ER begyndt at
snakke om jul, slap nu af. Lad os nu få overstået november måned, så kan vi gå i gang
med julen. Jeg har nogle planer for at der kommer til at ske lidt på Veteranhjemmet i løbet
af julemåneden, og det ved jeg også at bestyrelsen har.
Jeg ved at der har været lidt uro omkring Mortens aften. Jeg kan godt forstå at flere har
været trætte og sure over at der ikke bliver holdt Mortens aften, især efter den succes det
var sidste år. Men vi har ikke nået det, desværre. Jeg håber at I i stedet for har mulighed
for enten at holde denne aften med familien eller venner. Jeg lover at næste år holder
Mortens aften her på Veteranhjemmet.
Aktiviteter
Den 13. oktober afholdte vi indvielse af vores shelters, igen en fantastisk dag syntes jeg.
Der var 45 personer som kom og var med til at stå i mudderet og høre taler og kigge på de
fine shelters som Holmstrupgård havde lavet til os. Der var kagemænd og vores
grillpølser var igen meget populære. De 2 shelters blev døbt Dalgas og Heimdal, gode
navne. Det var vores bestyrelses medlem Peter Bjørndal som havde sendt navnene ind til
vores konkurrence. Det er en fornøjelse at kunne stå og kigge ned på de 2 så fine shelters
oppe fra huset, jeg glæder mig til at de bliver taget i brug.
Til vores fællesspisning var der ikke så mange deltagere. Måske det var menuen,
kalvehjerter i flødesovs. Der var 15 personer, og de var alle godt tilfreds og der blev
virkeligt spist igennem. Næste gang er det Rene og Rasmus som laver maden og de har
lovet at det bliver noget som alle kan lide. Opslaget kommer på facebook.
Vores pårørende gruppe mødes stadig her på Veteranhjemmet. Jeg syntes at det er
fantastisk at det kan lade sig gøre at kan samle en flok der ønsker at hjælpe og snakke med
hinanden omkring alle de ting som sker i deres og deres pårørendes liv. Jeg har en plan
om at bruge mere tid og flere resurser på pårørende gruppen. Bestyrelses medlem Per
Beck er også interesseret i at lægge mere tid der og er fast med til deres samlinger, så har
man brug for info, tag fat i Per eller daglig leder.
Jeg har planer om at der skal starte et mindfulness hold op her på Veteranhjemmet i det
nye år. Hvordan det bliver ved jeg/vi ikke helt endnu, men hvis det kunne have den
mindste interesse, så giv mig besked så jeg har en indikation om hvor mange vi kan blive
på et hold. Det samme gælder med Nada, hvis vi skal have en til at komme her ud og give
det, lad mig høre om der er interesse.

Vores løbe hold har ikke været så aktivt, men jeg ønsker stadig at det lykkes for os. Jeg vil
prøve at hold mine onsdage fri for møder om formiddagen så vi kan komme afsted.
Motionsrummet er jo stadig ikke blevet færdig. Gulvet er revnet, og jeg har haft nogle
snakke med forskellige personer som gerne vil finde den billigste løsning for os, så der
bliver arbejdet på sagen.

Værter
Vi er oppe på 25 frivillige værter som vi kan se tager vagter, og der er begyndt at være
fyldt godt på vagt skemaet. Der er plads til flere, både værter og vagter, men tror at der
kommer en del nye i løbet af de første 3 måneder af 2018. Til jer som tager vagter og
knokler for at det her Veteranhjem, tusind tak for den indsats som i yder igen og igen
Vi har været inde og lave om på vores alarm system og de frivilliges nøglebrikker. Der er
blevet ryddet op i alle de tidligere frivillige og værter som stod i vores system, og det hele
er blevet gjort mere overskueligt for vores frivillige koordinator og den daglige leder. Hvis
der er nogen af jeg som oplever at der er et problem med jeres nøglebrik eller kode, så kig
forbi mit kontor og vi får styr på det.

KOMMENDE AKTIVITETER
•
•
•
•

Bestyrelsesmøde den 14. november
Fælles spisning d. 23. november
Lørdag den 16. december frivilligt arrangement. Nærmere tilgår.
Tirsdag den 19. december Veteran julefrokost. Nærmere tilgår.

Og husk nu hver onsdag kl. 09.00 til 10.00 er der løbe klub. Alle kan være med.
Efter løbeturen er der kaffe og morgenmad.
Husk- Husk- Husk- Husk- Husk- Husk
Der er også startet et vandrehold. Læs mere på facebook, og meld dig til, du kan sagtens
nå det

AKTIVITETER OG BUDGET FOR 2018
Peter S og Jeg har færdig gjort budget for næste år, og jeg syntes faktisk at det ser rigtig
fornuftigt ud. Så må vi krydse finger for at det bliver godkendt. Jeg ved der er en masse
gode aktiviteter som bestyrelsen kan tilbyde i 2018
De bedste hilsner
Peter Andreasen

