Kære Alle på Veteranhjem Midtjylland i Aarhus
Så blev det 1. december. Det betyder jo så at det snart er jul. Der er koldt ude, frost og
blæst og meget mørkt. Derfor har vi pyntet Veteranhjemmet flot op til jul, så når man
træder inden for, så glemmer man nemlig at der er koldt, det blæser og at det mørkt og
træls. Så glæder man sig bare til jul, hygge, gløgg og stakkevis af æbleskiver og alt det
andet som hører julen til. Så kom ud forbi og vær med.
Der har jo desværre ikke været så meget at deltage i her i november måned. Men det
betyder ikke at der ikke har været mange personer forbi Veteranhjemmet. Stort set hver
dag har vi haft veteraner som har siddet i stuen og drukket kaffe og hygget. Det er godt at
der ikke behøves en aktivitet for at få besøg her i huset. Der har også været flere nye
ansigter, både Veteraner men også nye frivillige, det er rigtig godt.
Aktiviteter
Til vores fællesspisning var der en del flere en sidst. Menuen var spaghetti Carbonara som
en af vores Veteraner er mester i. Der var en fantastisk stemning, og igen var alle godt
tilfreds og der blev spist igennem som vi plejer. Næste gang er det Veteran Julefrokosten
som bliver månedens fællesspisning, det er kun for Veteraner. Opslaget kommer på
facebook. Men der er også fællesspisning den 12. dec. inden generalforsamlingen, vi spiser
pizza kl. 18. Så kom og vær med.
Vores løbe hold har været afsted de sidste 2 onsdage, også selv om det har været rigtigt
koldt. Om formen er ved at være der? Det kommer den i hvert fald. Så vi skal nok blive
klar til de løb vi skal deltage i, om ikke andet så vores eget.

KOMMENDE AKTIVITETER
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Boller og kaffe, hygge og pebernødder 3. december fra kl. 10
Vi bager vaniljekranse 6. december fra kl. 14
Generalforsamling 12 dec. Der vil være pizza kl. 18.
Tivoli Friheden Veteraner og pårørende 15 dec. kl. 16
Julestue med klip, gløgg, småkager og æbleskiver for hele familien 16 dec. Fra kl. 14
Den Gamle By 17 dec. kl. 13 efterfølgende julestue på VHM.
Julebagning 18 dec. fra kl. 17
Tirsdag den 19. december Veteran julefrokost kl. 18
2 Års fødselsdag 21 dec. Fra 10 til 20 Følg med på facebook, det bliver en fantastisk
dag.

•
•
•

Juleaften. 24 dec. Morgenmad kl. 10. Æbleskiver kl. 14. Julemiddag kl. 18. Der er
kommer en kok og laver mad.
Biograf tur 29 dec. Følg med på facebook.
Nytårs aften. 31 dec. Morgenmad kl. 10 Hygge i huset resten af dagen. Nærmere
tilgår

Det er en fyldt måned, og jeg håber at der kommer rigtig mange mennesker hele
december. Hvis man har lyst til at deltage så skal man skrive det inde på facebook siden,
eller på Veteranhjemmet. Man kan også skrive en mail eller en sms til mig
dgl.aarhus@veteranhjem.dk eller 2014 9901.
Ved godt at det var et kort nyhedsbrev den her gang, det må jeg gøre bedre til januar.
Hvis jeg ikke når at se dig/jer inden juleaften, vil jeg ønske dig og hele din familie glædelig
jul og et godt nytår.
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 vandreholdet. Læs mere på facebook, og meld dig til, du kan sagtens nå det

De bedste hilsner
Peter Andreasen

