2019
Avisen for marts

Sydmarksgården
Fastelavn

Indlæg fra Joan
Kære alle beboer og pårørende...
Så er der en lille hilsen, her på en solskinsdag i februar.
Jeg er så småt ved, at gøre klar til min rejse til Sydafrika, så har
haft travlt med at få arbejdsopgaverne fra bordet inden jeg tager
afsted d. 16-2-2019.
Jeg har siden min start på Sydmarksgården 1 maj 2018, lagt mærke
til, at vores vejskilt der viser vejen til Sydmarksgården var noget
sølle at se på.
Derfor har min gamle pedel, Børge og jeg været på tur med sæbevand og børste, så skiltet nu er rent og fint, og matcher livet på
Sydmarksgården…

Børge er en dygtig pedel

Vi kan se hvor lang vi kommer...

De bedste
hilsner Joan
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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 beboere:
Lejlighed 63 Elly Henriette Nielsine Hansen
Dødsfald: Æret være hendes minde
Erna Rita Knudsen

I marts ønsker vi Tillykke med Fødselsdagen til:
5/3 Bent Erik Rasmussen fylder 78 år
17/3 Henning Hansen fylder 77 år
19/3 Grethe Jacobsen fylder 85 år
19/3 Inge Lisa Nørgaard fylder 83 år
29/3 Niels Steffen Mose fylder 82 år
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Månedens opgave
Deltag i konkurrencen og vind chokolade eller andet godt!
Sæt
om det rigtige svar.

1/ Hvor ligger Gråsten Slot?
A/ Samsø... eller... B/Sønderjylland
2/ I hvilken by sidder den lille Havfrue?
A/ Helsingør… eller … B/København

Gråsten Slot

3/ Ligger Tranekær Slot på ?
A/ Lolland… eller … B/Langeland
4/ I hvilken by ligger Rundetårn?
A/Frederiksberg… eller … København
5/ Hvor ligger Bågø?
A/ Svendborg... eller … B/ Assens

Den Lille Havfrue

6/ Hvor ligger Egeskov Slot
A/ Fyn… eller B/ Lolland
7/ Hvor ligger Roskilde Domkirke ?
A/Jylland… eller B/ Sjælland

Tranekær Slot

Denne opgave er løst og afleveret af:

________________________________

Opgaven løses og afleveres senest d. 26. marts med 5 kr.
til Mødestedet.
Vindere fra Februar 2019 blev: 2 i alt...

HURRA… Inge Jørgensen
4 H.V. Mose
HURRA… Nanny

Morgensang
Morgenstund har guld i
mund…
Martha spiller op til
morgensang… Svend synger
for...
Marthas skarpe hørelse...
”klaveret er ikke stemt”
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Fastelavn ´s historie
I dag er fastelavn en fest for børnene.
Men sådan har det ikke altid været.
Hvad betyder fastelavn, hvorfor slår vi katten af
tønden og hvad betyder hvidetirsdag?
Læs historien bag traditionerne her...
1. Hvornår er det fastelavn?
Fastelavnssøndag ligger altid syv uger før påskedag,
der falder den første søndag efter den første fuldmåne efter forårsjævndøgn. Det betyder i praksis,
at det er fastelavnssøndag mellem den 1. februar og
den 7. marts.
2. Hvad betyder ordene fastelavn og karneval?
Fastelavn kommer af det plattyske "vaste lavent"
eller "fastelabend", der begge betyder aftenen inden fasten. Karneval derimod stammer fra latin
"carne vale", der betyder "farvel til kødet" altså
igen en henvisning til den 40 dage lange faste, som
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Fastelavn
3. Katten slås af tønden til fastelavn
I dag er fastelavn en fest for børnene, hvor de klæder
sig ud og slår katten af tønden, inden det er tid til at
kåre årets kattekonge og kattedronning. Sådan har
det ikke altid været.
Oprindeligt og indtil langt op i 1800-tallet var fastelavn en voksenfest, hvor de voksne drak alkohol i rigelige mængder, spiste kød, festede, dansede og klædte sig ud og slog katten af tønden, ofte til hest og med
en levende kat i tønden.
Katten symboliserede nemlig både Den Onde og det
onde i al almindelighed, som man gerne ville beskytte sig imod.
I dag fyldes tønden derimod med slik eller andre
godter, og katten er lavet af papir og sat fast med klisterbånd på tønden. Skikken med at slå
katten af tønden formodes at være
kommet til Danmark med de hollandske bønder, som Christian II fik herop i
1500-tallet.
Fastelavns tema fortsætter på side 9...
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Kryds og Tværs
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Fastelavn
4. Udklædning til fastelavn og fastelavnsløb
I dag er børnene udklædte som seje riddere, søde
prinsesser, stærke superhelte og selvstændige indianerpiger til fastelavn.
Dengang fastelavnsfesterne var for voksne, klædte
man sig ud som bjørn, djævel eller noget andet farligt
for at skræmme det onde væk.
Man løb også fastelavn. Det vil sige rendte rundt og
lavede ballade eller deltog i de såkaldte fastelavnsløb,
der på grund af deres ofte erotiske karakter blev forbudt ved lov i 1683. Det fik det dog ikke til at stoppe.
Så sent som i 1850'erne fortæller missionspræst og senere leder af Indre Mission Vilhelm Bech om, hvordan han måtte stoppe dette uvæsen med blandt andet
bibellæsning og Brorsons salme "Syndefulde Fastelavn".
Ja, han pryglede sågar en fastelavnsnar (altså en udklædt voksen), da denne
skræmte hans hest.
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Fastelavn
5. Maskeballer, maskerader og optog
Sydpå især i Italien inviterede man helt tilbage i renæssancen og barokken til store maskeballer, hvor
man ikke var klædt ud, men i stedet bar smukt dekorerede masker til de i reglen meget løsslupne maskerader, som der også var tradition for i Danmark indtil
i hvert fald 1700-tallet.
Visse steder i Italien blandt andet i Venedig har man
stadig overdådige maskerader, hvor gæsterne kommer
klædt, som adelen gjorde det, til maskeradefesterne
tilbage i 1500-1700-tallet.
Fastelavnsoptog har også gennem alle tider og stadigvæk været en stor del af fastelavnsfejringen i mange
lande, både i Europa og i andre verdensdele.
Mest kendt er nok karnevallet i Rio,
hvor de store rober er skiftet ud
med små bikinier.

Hvad10sker der på dette bille-

Fastelavn
6. At rasle til fastelavn...
Skikken er ved at gå i glemmebogen, men for blot et
par årtier siden gik mange børn ud og raslede ved fastelavn.
Det foregik ved, at børnene gik udklædte rundt fra
dør til dør og sang en sang, mens de rystede en lille
beholder i håb om at få en mønt eller to at putte ned
i deres beholder samt måske en fastelavnsbolle.
Skikken minder meget om den Halloween-skik, som
breder sig i disse år. Blot er Halloweenslikket ved fastelavnstide skiftet ud med mønter og boller, og det
drejer sig ikke om at skræmme, men om at synge for
eksempel:
"Fastelavn er mit navn, boller vil jeg have, hvis jeg ingen boller får, så laver jeg ballade."
Eller: "Penge op, penge ned, penge i min dåse, hvis jeg ingen penge får, så kommer jeg til påske."
Fastelavs tema fortsætter på side 13
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Glad Motion ”Lady Walk” 2019
Hvis vi når 5 km i
dag, så er vi godt
på vej…
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Pyha… men hvor er
det dejligt at komme
ud i det friske vejr...

Fastelavn
7. Fastelavnssøndag og fastelavnsmandag
I dag er fastelavnssøndag og fastelavnsmandag de
to dage, hvor børnene slår katten af tønden ved diverse arrangementer i skoler, børnehaver, sportsklubber og så videre.
Mange kirker holder også specielle fastelavnsgudstjenester om søndagen med både tøndeslagning og
servering af kakao og fastelavnsboller.

Dagene kaldes også flæskesøndag og flæskemandag,
da det var de to sidste dage inden påske, hvor man
måtte spise det fede flæsk og alt det andet kød, som
man skal holde sig fra i fasten.
Fastelavnsmandag var også dagen, hvor man tidligere red fra gård til gård i optog, der havde sine faste figurer: Stodder, kælling og bajads.
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Fastelavn
8. Derfor hedder det hvide tirsdag
Hvide tirsdag er tirsdagen lige efter fastelavnsmandag. Navnet kommer fra, at den er den sidste dag,
inden fasten begynder og dermed den sidste dag,
hvor man må spise fine og engang dyre hvide madvarer som æg, sukker og hvedemel.
Det fejrede man indtil langt op i 1800-tallet ved at
lave æggesøbe, som var en varm ret bestående af
netop æg, sukker, hvedemel og øl.
Den spises ikke mere. I mange andre lande hedder
dagen Pancake-Tuesdag, fordi pandekagerne jo
netop også laves på æg, sukker og hvedemel.
I Danmark har man derimod altid spist fastelavnsboller i fastelavnstiden, og
de er jo også lavet på de fine, dyre og HVIDE fødevarer. Man mener, at de kom
hertil i 1600-tallet fra
Tyskland sammen med andre hvedeboller
som for eksempel strutter og firknopper.
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Fastelavn
9. Fasten indledes askeonsdag
Den første dag i fasten er askeonsdag, som ligger
lige efter hvidetirsdag. Askeonsdag er en dag,
hvor man skal tænke på sine synder og livets
forgængelighed, død og forfald. Man skal gennem bøn og anger forberede sig på påskens mirakel.
I den katolske kirke gøres det stadig ved at møde frem til messe askeonsdag, hvor præsten med
aske tegner et kors i panden på hver enkelt.

Fastelavn
10. Fastelavnsrisets betydning
For de fleste børn i dag er fastelavnsriset en dejlig
ting at få med slik og pynt hængende fra grenene.
Men oprindeligt har fastelavnsriset gjort ondt, da
det blev brugt til at rise, altså slå med.
Man mente nemlig, at man på den måde kunne få
synden ud af kroppen og dermed også ud af sjælen, så langt op i 1800-tallet var det nærmest en
hellig pligt at rise sin familie.
Karle og piger på gårdene gjorde det også, dog
som regel med mere muntre og til tider erotiske
motiver.
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Madplanen for Marts 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

Hovedret

Bi ret

Uge 9
Fredag den 1.

Irsk stuvning med rødbeder og
Kartofler

Managrød med
kanelsukker og smør

Lørdag den 2

Pølser med varmkartoffelsalt og
ærter

Yoghurt med ferskner
og nødder

Søndag den 3.

Kalkuncuvette med sky sovs og
Kartofler

Kirsebærtrifli med
flødeskum

Uge 10
Mandag den 4.

Dampet laks med dildsovs og kartofler samt spidskålssalat

Brødsuppe med
flødeskum

Tirsdag den 5.

Koteletter med aspargessovs samt
kartofler og blandet grønt

Pærer med råcreme

Onsdag den 6.

Farsbrød med skysovs og kartofler
samt sauterede rodfrugter

Rabarbersuppe med
kammerjunker

Torsdag den 7.

Æggekage med bacon samt tomat
og purløg

Boghvedegrød med
sirup

Fredag den 8.

Kyllingesteg med agurkesalat
smat kartofler og skysovs

Persillerodssuppe med
Æbler og bacon

Lørdag den 9.

Skipperlabskovs med rødbeder
samt smeltet smør og rugbrød

Alliancegrød med mælk

Søndag den 10.

Fyldt nakkefilet med kartofler
samt agurkesalat og skysovs

Ananasfromage med
flødeskum

Uge 11
Græskfarsbrød med kartofler samt
Mandag den 11.
sellerisalat og tomatsovs

Æble suppe med
ingefær

Tirsdag den 12.

Fyldt fiske filetter med
Vinterbønner salat samt rejesovs

Stikkelsbær med hyldeblomstcreme

Onsdag den 13.

Glaseret skinke med kogte ærter
og hj. lavet fløde kartofler/spinat

Hytteost med solbær
syltetøj

Aspargessuppe med kødboller

Rosenkålsgratin med
tomat og smør

Medisterpølse med grønærter og
kartofler

Jordbærgrød med mælk

Torsdag den 14.
Fredag den 15.
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Madplanen for Marts 2019
Sydmarksgården, Sydmarksvej 4, Verninge,
5690 Tommerup
Madplan side 2-2

Dato

Hovedret

Bi ret

Kinesisk pølseret med mos

Blomkålssuppe

Frikadeller med rosenkålssalat
samt persillemos

Pandekager med
syltetøj

Sesams paneret kylling filet
med karrysovs samt kogte
gulerødder

Hindbærgrød med
mælk

Tirsdag den 19.

Bøf med kartofler og løgsovs
Samt agurkesalat

Citronfromage med
flødeskum

Onsdag den 20.

Nakkesteg stegt som vildt samt
kartofler og rødkål

Budding med saftsovs

Torsdag den 21.

Boller i sellerisovs med
Kartofler

Ymer med hjemmelavet rug drys

Fredag den 22.

Oven stegt fisk i lyssovs med
kartofler og råkost

Blandet grøntsags
suppe

Lørdag den 23.

Brændende kærlighed med
rødbeder

Henkogte ferskner med
råcreme

Søndag den 24.

Bøfstroganoff med bønner og
mos

Is og vafler

Uge 13
Mandag den 25.

Røget kylling med kartofler
samt aspargessovs og broccoli

Norskøllebrød med
ristet rugbrødstern

Tirsdag den 26.

Grillkølle med skysovs samt
ovnbagte rodfrugter og
kartofler

Forårsløgsuppe

Hotdogs med det hele

Muldvarpeskud med
flødeskum

Torsdag den 28.

Fiske filetter med persillesovs
samt råkost og kartofler

Rabarbergrød med
mælk

Fredag den 29.

Flæskesteg med kartofler samt
skysovs og rødkål

Ris a´ la´ mande samt
kirsebærsovs

Lørdag den 30.

Biksemad med rødbeder samt
halvt æg og ketchup

Hybensuppe med
flødeskum

Søndag den 31.

Karbonader med champignon
sovs samt blomkål /broccoli og
kartofler18

Bagte æbler med fyld
samt råcreme og ymer
og fløde

Lørdag den 16.
Søndag den 17.
Uge 12
Mandag den 18.

Onsdag den 27.

Aktivitetsprogram - Marts
ALLE kan komme til fælles kaffe kl. 9. 30 og Andagt kl. 10.00.
Eftermiddagsaktiviteterne starter kl. 14.00.
Uge Uge
9 9
Mandag
25 februar

Tirsdag
26 februar

Onsdag
27februar

Formiddag

Eftermiddag

I Mødestedet:

I Mødestedet:

Snapsetinget, Bagning

Ballonspil

I Mødestedet:

I Mødestedet:

Musik/Bevægelse
Kegler Malergruppe

Bage vafler

I Mødestedet:
Fælles spisning

I Mødestedet:

Strikke gr.

Torsdag
28 februar

Fredag
1 marts

I Mødestedet:

I Mødestedet:

Musik/Bevægelse
Herre gr., Erindring :

Kirsten og Jørgen

I Mødestedet:

I Mødestedet:

Dart

Fredags bar
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Aktivitetsprogram - Marts
ALLE kan komme til fælles kaffe kl. 9. 30 og Andagt kl. 10.00.
Eftermiddagsaktiviteterne starter kl. 14.00.
UgeUge
10 10
Mandag
4 marts

Formiddag

Eftermiddag

I Mødestedet:
Snapsetinget, Bagning
Lave Fastelavnsboller

Tirsdag
5 marts

I Mødestedet:

Onsdag
6 marts

I Mødestedet:

Musik/Bevægelse
Kegler, Maler gr.

I Mødestedet:
Slå Katten af tønde

I Mødestedet:
Sang eftermiddag med
Birthe Stage

I Mødestedet:

Fælles spisning
Strikke gr.

Torsdag
7 marts

Fredag
8 marts

I Mødestedet:

I Mødestedet:

Musik/Bevægelse
Herre gr., Erindring:

Bente Vestergård kommer og spiller

I Mødestedet:

I Mødestedet:

Gudstjeneste ved
Niels Lysebjerg kl 10.30

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

Eftermiddag

I Mødestedet:
Bagning
Snapsetinget skal i Assens bowlingcenter

I Mødestedet:

Tirsdag
12 marts

I Mødestedet:

I Mødestedet:

Musik/Bevægelse
Kegler. Maler gr.

Lave blomster
dekorationer

Onsdag
13 marts

I Mødestedet:

I Mødestedet:
:

UgeUge
11 11
Mandag
11 marts

Fælles spisning

Se Film

Strikke gr.

Torsdag
14 marts

Fredag
15 marts

I Mødestedet:

I Mødestedet:

Musik/Bevægelse
Herre gr., Erindring

Lykkehjulet eller Matador
spil

I Mødestedet:

I Mødestedet:

Dart

Fredags bar.
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Aktivitetsprogram - Marts
ALLE kan komme til fælles kaffe kl. 9. 30 og Andagt kl. 10.00.
Eftermiddagsaktiviteterne starter kl. 14.00.
UgeUge
12 12
Mandag
18 marts

Formiddag

Eftermiddag

I Mødestedet:

I Mødestedet:
Pakkespil

Snapsetinget, Bagning

Tirsdag
19 marts

I Mødestedet:
Musik/Bevægelse
Dart. Maler gr.

I Mødestedet:

Onsdag
20 marts

I Mødestedet:

I Mødestedet:

Banko

Fælles spisning
Strikke gr.

Torsdag
21 marts

Fredag
22 marts

I Mødestedet:
Musik/bevægelse.
Herre gr.
Erindring

I Mødestedet:
Fangel by orkester
kommer og spiller

I Mødestedet:

I Mødestedet:

Gudstjeneste med
Altergang
Ved Svend Faarvang

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

Eftermiddag

I Mødestedet:

I Mødestedet:

Snapsetinget, Bagning

Quiz

Tirsdag
26 marts

I Mødestedet:

I Mødestedet:

Musik/Bevægelse
Kegler. Maler gr.

Husk hvad du ser

Onsdag
27 marts

I Mødestedet:

I Mødestedet:

Uge
Uge13
13
Mandag
25 marts

Fælles spisning
Strikke gr.

Torsdag
28 marts

Fredag
29 Marts

I Mødestedet:

I Mødestedet:

Musik/Bevægelse,
Herre gr. Erindring

Kage dag og Cafe musik
Preben og 4 andre

I Mødestedet:

I Mødestedet:

Dart

Fredags bar
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Mexico ”broderier”

Smukke farver og broderier
i den smukkest kunstart...

Vi kan få mange
gode ideer …
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