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Høstfest på Birkehøj – og ny bus 
Skrevet af Aase Mathiesen, formand for Brugerrådet på Birkehøj 

 

 
 

 
 

 
 

 

Brugerrådet ved Øster Hornum Ældrecenter 
havde 28. september inviteret til Høstfest på 
Ældrecenter Birkehøj. Der var 56 tilmeldte.  
 
Bordene var dækket op med overdådige 
smukke blomsterdekorationer lavet af Inge.  
 
Gertrud fra Støvring underholdt med sin har-
monika og var med til at gøre stemningen 
festlig. Det var gæsterne i den grad også - 
med glad sang. 

 
Da gæsterne havde sat sig til bordet, blev 
der budt velkommen. Efterfølgende sang 
vi ”Marken er mejet” og ”September him-
mel er så blå”. Under middagen underholdt 
Gertrud med stille ”dinner musik”. 
 
Menuen var Bøfstroganoff med kartoffelmos 
og rødbeder. Desserten var fløderand med 
frisk frugt. Til Kaffen var der småkager og 
chokolade. 

 
Efter middagen kom tiden til ønskekoncert, 
hvor alle deltagere havde mulighed for at 
vælge en sang fra de gode sanghæfter, som 
Gertrud havde medbragt.  
 
Hele aften var der en god stemning med dej-
lig musik, hygge og snak på kryds og tværs.  
 
 
 
 
 
 

Festen fortsatte næste dag, hvor den nye bus 
LIVA blev overdraget. Den gamle bus ”Bir-
kebussen” på Birkehøj blev doneret for 21 år 
siden af en borger i Øster Hornum.  
 
Bussen har kørt mange ture i de forgangne 
år til stor glæde for rigtig mange mennesker. 
Da det blev klart at Birkebussen ikke kunne 
klare et syn mere, var gode råd dyre. Det 
stod klart, at alle ønskede, at Birkehøj skulle 
have en ny bus.  
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Nogle fik ”nys” om at Haversdal Ældrecen-
ter havde en bus, som de gerne ville af med. 
I maj måned fik busudvalget fra Birkehøj 
bussen at se.  
 
Der var stor interesse for at købe bussen. Nu 
skulle der så forhandles pris. De to busud-
valg kom til enighed om prisen, og overdra-
gelsen skulle fejres med flødeskumslagkage 
og champagne! På Birkehøj var flaget hejst, 
der var rød løber og flag ved indgangen.  

 
Der var mange mennesker, der var mødt op. 
Allerførst blev bussen beundret både udven-
digt og indvendigt. Der blev proppet cham-
pagneflasker op, og dette blev indtaget med 
de flotte flødeskumslagkager og kaffe. 
 
Busudvalg og Brugerråd siger STOR TAK 
for donationerne til den nye bus. 
 

 

SAMTIDIG HÅBER VI INDERLIGT, 
AT BIRKEHØJ FÅR LOV AT BESTÅ! 
 


