2019
Avisen for April

Sydmarksgården

GOD PÅSKE

Indlæg fra Joan
Kære alle beboer og pårørende…

Som lovet vil jeg fortælle lidt fra min afrikatur.
Vi boede på en Lodge, hvor der var planlagt jagt.

Jeg deltog ikke i jagten, men var ude og se de
smukke dyr.
Jeg må sige, at både en giraf og en elefant, er
store og smukke i deres rette element.

Der var de skønneste kvinder på
Lodgen, der sørgede for at vi fik
god mad.
Alle tjenestefolk på Lodgen var
mørke afrikaner, og jeg har en
fornemmelse af, at der stadig er
forskel på Black and White, på
trods af mange års kamp for
ligeværd.

Branda lavede det dejligste
hjemmebagte brød...
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Indlæg fra Joan
Vi kørte fra Lodgen efter 5 dage, og fortsatte til Stellenbosch, hvorfra vi kørte rundt og oplevede en masse spændende ting.
Pingviner, som lever frit ...

Troede ikke dette
var muligt i Sydafrika … smiler...

Jeg har haft en dejlig tur. Der er stor forskel på fattig og rig.
Mange bor i Townships. Kæmpe områder hvor boliger er lavet af blik
og pap.

I ønskes alle en god påske.
De bedste hilsner
Joan

Transport
3 er uden sikkerhed

Redaktionelt
”Sydmarksgården”, Sydmarksvej 4, Verninge, 5690

Tommerup - tlf. 63 76 66 00 Køkkenet, direkte telefon: 63 76 66 09

Frisørtider
Frisøren kommer den

Tirsdag den 5. marts

Torsdag den 21. marts

Tirsdag den 2. april
Fodplejer Jytte Poulsen (Telefon: 2021 2152).
Fodterapeut Lene Jensen (Telefon: 6476 2762 og Mobil: 4017
7762).

Vi byder velkommen til nye beboer:
Lejlighed 45 Jens Johannes Rasmussen

Dødsfald: Æret være hendes minde

I April ønsker vi Tillykke med Fødselsdagen til:
9/4 fylder Tage G. L. Lorentzen, 88 år
11/4 fylder Herman Otte Børge Hansen, 92 år
14/4 fylder Marie Jørgensen, 82 år
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Månedens opgave
Deltag i konkurrencen og vind chokolade eller andet godt!
Sæt
om det rigtige svar.
Hvad dag er det Påske i år
A: den 21 april B: den 23 april
Hvad hedder retten som består af hårdkogt æg , sennep sovs
A: skidene æg B: sennep æg
Hvad kommer Påske haren med ?
A: Påskekyllinger B: Påskeæg
Hvad spiser man gerne til Påske ?
A: Lam B: Gås
Mit navn det står med ——-? Pas på det ikke stikker.
A: Prikker

B: Klatter

Hvad kalder man et Lam som bliver født til Påske ?
A: Lamme får B: Påskelam
En vintergæk en ——- en fugl foruden vinger
A: Morgensol B: Sommernar
Mit navn det står med ——— pas på det ikke bliver væk
A: Hunde B: Blæk
________________________________

Opgaven løses og afleveres senest d. 25. april med 5 kr.
til Mødestedet.
Vindere fra Marts 2019 blev: i alt 2

HURRA… Rigmor Larsen
HURRA… Marie5 Jørgensen, stue 56

Gækkebrev
Gækkebrevets historie
Når vintergækkerne titter frem af sneen - og det gør de nu - er
det, ifølge en ældgammel skik, tid at sende en hilsen til én,
man holder af. I 1600-tallet, hvor skikken skal have eksisteret,
kunne man gække en person ved at plukke en vintergæk og
gemme den i sin hule hånd. Blomsten skulle så narres over i
hånden på den, man ville gække.
Samtidig skulle afsenderen sige »Sommergæk« eller »Du er
min gæk«. Og så kunne den gækkede kun redde sig ud af historien ved at gække tilbage igen. Men man kunne også sende
et gækkebrev. Gækkebrevet er en dansk tradition, der har
rødder langt tilbage til 1700-tallet. Faktisk er det ældste gækkebrev fra 1770. I 1800-tallet bredte traditionen sig først i byen, dernæst på landet og er siden blevet hængende. Gækkebrevets forløber er "bindebrevet", der stammer fra Tyskland.
Ligesom gækkebrevet havde bindebrevet til formål at drille
modtageren.
Ifølge traditionen er gækkebreve altid anonyme, men det er
tilladt at hjælpe modtageren lidt på vej med at skrive sit navn
med prikker. Kan man ikke gætte, hvem der driver gæk med
en, så må man finde sig i at blive udråbt til gæk, hvilket betyder nar. Vil man undgå denne store ydmygelse, må man, når
gækkebrevets ophavsmand afslører sin identitet, give vedkommen et påskeæg.
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Gækkebrev...

Gæk du søde lille, ih, du store milde. Jeg nu venner gække må, skriver mange prikker små.
Kan du disse prikker tyde,
vil jeg et påskeæg
dig yde

….
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Gækkebrevs vers
Bag busken jeg fandt en gæk så sød, jeg
troed' den var af kulden død. Nu sender
jeg den til dig, min ven.
Tæl prikkerne små og gæt fra hvem.

Mit navn det står med lopper pas
på de ikke hopper.
ih, jeg har købt en høne, som lægger store
æg. Men æggene den lægger, dem vil jeg
lægge væk og bytte til et større af chokolade
som du får hvis du kan gætte, fra hvem mon
gækken kom.
Jeg gik ud i vintersol for at finde
en viol, men for sne og kolde vinde var violen ej at finde. Da jeg
vendte og gik væk, fik jeg øje på
en gæk.
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Påskeægget
I gamle dage var det et sikkert forårstegn, når hønsene begyndte at lægge æg igen.
Æg er forårsmad, som også symboliserer opstandelsen.
Derfor pynter vi med æg og kyllinger til påske.
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Madplanen for April 2019

Sydmarksgården, Sydmarksvej 4, Verninge,
5690 Tommerup
Hvis du ønsker, at melde maden fra, skal du give besked
senest dagen før kl. 12.00.
Afmelding til weekend og mandag
skal være senest fredag kl. 12.00
Køkkenet tlf.: 63 76 66 09. Ret til ændringer forbeholdes.

Dato
Uge 14
Mandag den 1.

Hovedret

Bi ret

Forloren hare, vildtsovs, kart.
bønner

Hyldebærsuppe med
tvedbakker

Hjertebøf løgsovs, kart. asier

Blomkålsuppe

Onsdag den 3.

Vintergryde. Mos, surt

Solbærgrød, mælk

Torsdag den 4.

Stegt sild, persillesovs

Pærevælling

Fredag den 5.

Grillkøller, skysovs, kart. spidskålssalat

Hønsesalat på ananas

Lørdag den 6

Karrykål m hakket gris og rosiner

Blommesuppe m. kammerjunker

Søndag den 7.

Kyllingesteg m. rabarberkompot
kart. skysovs

Ymerfromage/ jordbærsovs

Kogt medister, rødbeder, sennep,
kart.

Gule ærter

Flæskesteg, rødkål, kart. skysovs

Hjemmelavet Is

Onsdag den 10.

Fiskefrikadeller

Hindbærgrød, mælk

Torsdag den 11.

Stegt lever med løgsovs, kart.

Budding m. jordbærsovs

Fredag den 12.

Farsbrød, rød peber, porresovs,
blomkål

Rabarber koldskål

Æggekage, bacon, rugbrød

Risengrød, kanelsukker,
smør

Bøf m. løg, løgsovs, kart, rødbede,
ærter

Hjemmelavet Is

Frikadeller med stuvede spinat
samt kartofler og gulerødder

Prinsessens ris dessert

Tirsdag den 2

Uge 15
Mandag den 8.
Tirsdag den 9.

Lørdag den 13.
Palmesøndag
Søndag den 14.
Uge 16
Mandag den 15.

Madplanen for April 2019

Sydmarksgården, Sydmarksvej 4, Verninge,
5690 Tommerup
Madplan side 2-2

Dato

Hovedret

Bi ret

Påske frokost

Aften
Aspargessuppe m kødboller

Kalkun snitzler kartofler samt
bønnesalat, paprikasovs.

Ymer, med rugbrødsdrys

Skærtorsdag
Torsdag den 18.

Kalvekød i forårsgrønt

Sveskegrød m mælk

Langfredag
Fredag den 19.

Lammesteg med tyttebær agurkesalat kart.

Cherry fromage flødeskum

Lørdag den 20.

Gryderet broccoli, kart.

Jordskokke suppe

Karbonader basilikumsovs, ærter kart.

Rabarbertærte m flødeskum

Koteletter i fad og
Champignon sovs

Frugtsalat

Sydhavskylling, ris /kart.

Juliene suppe

Onsdag den 24.

Italiensk farsbrød, tomatsovs,
kart.

Yoghurt/ fersken og
nødder

Torsdag den 25.

Sejkrebinetter, hollandaisesovs
og kartofler samt gulerods
råkost

Jordbærgrød/ mælk

Kalkungryde, kart.

Citronsuppe / ristet
havregryn

Millionbøf, med rodfrugtmos,
asier

Tomatsuppe med suppehorn

Søndag den 28.

Nakkesteg med svær og
kartofler samt agurkesalat

Fløderand med abrikossovs

Uge 18
Mandag den 29.

Morfar kylling fad, salat

Koldskål, kammerjunker

Tirsdag den 30.

Ribbensteg med kartofler og
skysovs samt rødkålsråkost

Abrikossuppe og creme
fraiche

Tirsdag den 16.
Onsdag den 17.

Påskedag
Søndag den 21.
Uge 17
Mandag den 22.

Tirsdag den 23.

Fredag den 26.
Lørdag den 27.
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Aktivitetsprogram - April
ALLE kan komme til fælles kaffe kl. 9. 30 og Andagt kl. 10.00.
Eftermiddagsaktiviteterne starter kl. 14.00.

Uge 114
Mandag
1 april

Tirsdag
2 april

Onsdag
3 april

Torsdag
4 april

Formiddag

Eftermiddag

I Mødestedet:
Snapsetinget, Bagning

I Mødestedet:

I Mødestedet:
Musik/Bevægelse Maler
Kegler Maler gr.

I M’
Mødestedet:
Gudstjeneste i Brylle kirke
v/ Dorthe Terp Dahl

I Mødestedet:
Fælles spisning
Strikke gr.

I Mødestedet:

I Mødestedet:
Musik/Bevægelse
Herre gr. Erindring :

Gulvdart/ ringspil

I Mødestedet:

MS på gangen

Fredag
5 april

Reporto sko 10 –12

Møde 13-15

I Mødestedet:
Dart

I Mødestedet:
Fredags bar
Fredags bar
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Aktivitetsprogram - April
ALLE kan komme til fælles kaffe kl. 9. 30 og Andagt kl. 10.00.
Eftermiddagsaktiviteterne starter kl. 14.00.
Formiddag

Eftermiddag

I Mødestedet:
Snapsetinget,
Lave Påsketing

I Mødestedet:

Tirsdag
9 april

I Mødestedet:
Musik/Bevægelse Maler
gr. Kegler

I Mødestedet:

Onsdag
10 april

I Mødestedet:
Fælles spisning

I Mødestedet:

Uge 15
Mandag
8 april

Lave Påsketing

En Quiz pr. bord

Stikke gr.

Torsdag
11 april

I Mødestedet:
Musik/Bevægelse
Herre gr., Erindring:
Max Mortensen kl 10 - 11,30

Fredag
12 april

I Mødestedet:

Lars Nicolajsen og Senior
koret

I Mødestedet:

I Mødestedet:
Dart

Fredags bar

Lave Påsketing
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Aktivitetsprogram - April
ALLE kan komme til fælles kaffe kl. 9. 30 og Andagt kl. 10.00.
Eftermiddagsaktiviteterne starter kl. 14.00.

Uge 16
Mandag
15 april

Tirsdag
16 april

Formiddag

Eftermiddag

I Mødestedet:
Snapsetinget, Bagning

I Mødestedet:

I Mødestedet:
Musik/Bevægelse
Kegler

I Mødestedet:

Lykkehjulet

Påskefrokost

Påskefrokost
Onsdag
17 april

I Mødestedet:

I Mødestedet:
Fælles spisning

Ned til Åhaven

Strikke gr.

Torsdag
18 april

I Mødestedet:

I Mødestedet:
Skærtorsdag

Skærtorsdag

Lukket

Lukket
Fredag
19 april

I Mødestedet:

I Mødestedet:

Langfredag

Langfredag

Lukket

Lukket
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Aktivitetsprogram - April
ALLE kan komme til fælles kaffe kl. 9. 30 og Andagt kl. 10.00.
Eftermiddagsaktiviteterne starter kl. 14.00.

Uge 17
Mandag
22 april

Formiddag

Eftermiddag

I Mødestedet:
2 Påske dag

I Mødestedet:
2 Påske dag

Lukket

Lukket

Tirsdag
23 april

I Mødestedet:
Musik/Bevægelse
Kegler , Maler gr

I Mødestedet:

Onsdag
24 april

I Mødestedet:
Fælles spisning

I Mødestedet:

Banko

Strikke gr.

Torsdag
25 april

I Mødestedet:
Musik/Bevægelse
Herre gr, Erindring

I Mødestedet:
MS på gangen
Personale møde kl 13-15

Fredag
26 april

I Mødestedet:

I Mødestedet:
Dart

Fredags bar
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Aktivitetsprogram - April
ALLE kan komme til fælles kaffe kl. 9. 30 og Andagt kl. 10.00.
Eftermiddagsaktiviteterne starter kl. 14.00.
Uge 18
Mandag
29 april

Formiddag

Eftermiddag

I Mødestedet:
Snapsetinget, Bagning

I Mødestedet:

Tirsdag
30 april

I Mødestedet:
Musik/Bevægelse
Maler gr. Kegler

I Mødestedet:

Onsdag
1 maj

I Mødestedet:
Fælles spisning

I Mødestedet:

Pakke spil

Stenløse Fangel koret
Kommer og synger

Strikke gr

Torsdag
2 maj

I Mødestedet:
Musik/Bevægelse
Herre gr, Erindring

I Mødestedet:

Fredag
3 maj

I Mødestedet:

I Mødestedet:

Gudstjeneste

Fredags bar
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Sang med Birte og Jette

En hver fugl
synger med
sit næb...

17

Bowling

Så ligger vi en
plan for næste
skud...
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Bowling

Jubiiii… det
perfekte
skud...

Klar parat
start...
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Palmesøndag
Palmesøndag er indledningen til påskeugen. Men hvad
sker der egentlig på påskens første dag?

Påskeugens indledning
Palmesøndag er indledningen til Påskeugen. På denne
dag red Jesus ind i Jerusalem på et æsel. Jøderne hyldede
ham som en konge, mens de viftede med palmegrene,
deraf navnet palmesøndag.
Forud for indtoget i Jerusalem blev Jesus salvet. Og denne salvning regnes som vigtig for forståelsen af Jesus,
fordi det er her, han for alvor træder i karakter som
Messias (den salvede).
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Skærtorsdag
Skærtorsdag er dagen før Jesu korsfæstelse.
Det er denne aften, han bliver forrådt og arresteret.

Men det er også skærtorsdag, Jesus spiser en sidste gang
sammen med sine disciple og i den forbindelse indstifter
nadveren.

Skærtorsdag er torsdagen i den stille uge mellem palmesøndag, hvor Jesus på æselryg rider ind i Jerusalem, og
søndagen efter påskedag hvor han genopstår.
Skærtorsdag er dagen før langfredag, hvor Jesus bliver
korsfæstet.
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Langfredag
For få årtier siden var langfredag en lukkedag, hvor
intet måtte holde åbent, men det eneste, man kan se i
dag er, at alle offentlige bygninger flager på halv stang

Langfredag er dagen, hvor Jesus bliver taget til fange
og dømmes til døden. Det er denne dag, han må bære
korset op ad Via Dolorosa smertens vej til stedet, hvor
han skal dø.
I Lukasevangeliet fortælles det, at Jesus hænges op på
korset, og ved hans side hænger to forbrydere. Den
ene gør nar af ham, mens den anden påpeger, at de har
fået som fortjent, men at Jesus er uskyldig. Han beder
Jesus huske ham i Paradis,
hvorefter Jesus siger: Sandelig siger jeg dig, i dag skal
du være med mig i Paradis.
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Påskedag
Hvorfor fejrer vi påskedag som glædens dag i kirken ?
Påskedag er dagen, hvor Jesus opstod efter at have været død i
tre dage.
Stenen er væk påskedag
Stenen foran grotten, som Jesus blev lagt i efter sin død, er
væk.
Det opdager tre kvinder, som kommer for at kigge til Jesu
grav. En engel fortæller dem, at Jesus er opstået fra de døde,
og de kan se, at stenen er væk.
Beretningen om opstandelsen
Læs beretningen om opstandelsen i Matthæusevangeliet kapitel 28.
Her står der blandt andet:

Men englen sagde til kvinderne: 'Frygt ikke! Jeg ved, at I søger efter Jesus, den korsfæstede. Han er ikke her; han er opstået, som han har sagt. Kom og se stedet, hvor han lå. Og
skynd jer hen og sig til hans disciple, at han er opstået fra de
døde'" (Matthæusevangeliet, kapitel 28, vers 5-7).
Påskedag er glædens dag
Lige så sørgmodig langfredag er, lige så lys og glædelig er fejringen af påskedag.
Dagen fejres i kirkerne overalt i landet, som ofte er pyntet op
i anledning af kirkens største festdag.
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2. Påskedag
Påskeevangeliet
Højdepunktet i gudstjenesten er læsningen af påskeevangeliet.
Det fortæller, hvordan tre af de kvinder, som fulgte Jesus, fandt hans grav tom.
En engel fortalte dem, at Jesus var opstået fra de døde og
gået i forvejen tilbage til byen, hvor de ville se ham igen.
Anden påskedag
Anden påskedag fortsætter fejringen af Jesus’ opstandelse.
Her fokuserer vi især på, at Jesus som den opstandne
igen mødte sine disciple og fulgte dem i livet.
Indtil 1770 fejrede man også desuden Tredie påskedag.
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Håndarbejde

Vi strikker med mere om
onsdagen …
Alle er velkommen…
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Håndarbejde
Hygge med
Strikkepindene og
væven...
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Bagsiden
Kryds og tværs
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