
Kære alle 
 

Som de fleste allerede ved, har jeg fået stafetten som Fællesrådets formand efter at Birgitte Rasmussen 

efter 4 år på posten trådte tilbage. Jeg håber, at jeg kan løfte opgaven lige så fornemt som Birgitte. 
 

For mig er drivkraften, at  

INGEN KAN ALT, ALLE KAN NOGET, MEN SAMMEN KAN VI DET HELE! 
 

Derfor vil jeg bestræbe mig på, at sende et nyhedsbrev i ny og næ, så alle ved, hvad der rører sig. 
 

Julen er hjerternes fest, og derfor er det for mange ekstra svært lige nu, hvor vi er ramt af begrænsninger 

både privat og her på Bronzealdervej. 
 

Med hjertet vil vi alt det, som vi pleje at gøre: Være sammen, mødes, hygge, pynte op og tage på julevisit, 

men forstanden ved det godt: Vi skal passe på, passe på os selv og på hinanden. 

Lige nu synes vi måske, at det er svært at leve op til det værdigrundlag, som ældreplejen i Odder bygger 

på, det er svært at lave spontane aktiviteter, at eliminere kedsomhed, at skabe nye relationer og sætte 

nyt i gang. Vi lider alle afsavn, og personalet løber lige nu ekstra stærkt for både at skabe julehygge og 

julestemning. En stor tak for jer, tak for alt det, I sætter i gang i de enkelte huse. 
 

Som pårørende, må vi også finde nye metoder til, hvordan vi kan skabe hygge og aktivitet både hos vores 

egne pårørende og i de enkelte huse. 

Pynte lidt op ved besøg, lave en julekalender, ringe en ekstra gang eller tage de af vores kære med hjem 

på besøg, som magter det.  

Det er muligt, så længe vi husker Sundhedsstyrelsens råd om afstand og god hygiejne—og det tror jeg på, 

at alle vi, der har sårbare pårørende, efterhånden har fået banket godt og grundigt ind under huden. 
 

Som formand for Fællesrådet vægter jeg, at informationsniveauet skal være højt, jeg vægter også, at alle 

bidrager til, at gode idéer kommer frem i lyset, måske man ikke selv er i stand til at føre dem ud i livet, 

men så er der måske andre, der kan. 
 

Desværre kan vi pt. ikke holde fysiske møder i Fællesrådet, men digitalt er meget muligt, desuden har  

jeg en tæt kontakt med Bente, og sammen vi vil gøre alt for at være lydhøre og igangsættende. 
 

Vi har kontaktet Odder Kommunes præster med henblik på, at de enten kan streame en julegudstjeneste 

eller på sigt lave nogle optagelser fra kommunens kirker, hvor en enkelt prædiken, en sang fra koret og  

et gensyn med egen kirke, kan blive mulig. 

Vores forslag kommer med på præsternes fællesmøde den 19. januar. 

Vi har forsøgt, om vi via Smart TV kan få etableret lidt fælles stemning med blandt andet julens sang og 

salmer. Her har Rudehøj Efterskole tilbudt at streame deres julekoncert den 18. december. 

Herudover håber vi, at julemanden måske kan komme forbi inden jul, og det mener ”Køb Odder” helt  

bestemt er en mulighed. Så flere ting er i støbeskeen. 

Vi håber på, at vi på sigt kan lave nogle spændende og vedkommende foredrag/fyraftensmøder, og jeg  

vil ligesom Birgitte arbejde videre på at få de larmende vaskemaskiner flyttet ud af stuerne eller erstattet 

med lydsvage modeller. Der er nok at arbejde med. 

 

Som Bente skrev i sit nyhedsbrev, så er det vigtigt, at I kommer frem med ris og ros og gode idéer,  

og I er altid velkomne til at kontakte en af os, hvis noget brænder sig på. 

Jeg gør i den anledning opmærksom på, at jeg naturligvis også er underlagt tavshedspligt. 

 

De bedste julehilsener 

Lisbeth Bonde 

 
Lisbeth Bonde    lisbeth.bonde@outlook.dk       Tlf. 42 48 80 95 


