2019
Avisen for juni

Sydmarksgården

Hilsen fra Joan
Så kom vi ind i juni måned, og det er svært at forstå.
Kulden i maj har gjort, at jeg ofte har haft brug for at tænde op i
brændeovnen.
Det er ikke så tit det sker, at der skal ekstra varme til, men maj måned har i år været helt efterårsagtig.
Vi har her fra huset deltaget i Ladywalk, sammen med 6000 andre
kvinder. En gåtur på 7 km, hvor vi i år gik til støtte for hjerteforeningen, og psykiatrifonden. Det var en kold fornøjelse inden turen
gik i gang, men vi kunne alle gå os til varmen. Dejligt med så stor
opbakning fra personalet

Som I nok har bemærket står vores have rigtig flot i år. Rasmus har
prioriteret haveanlægget, og det er rigtig godt. Vi har investeret i
nye havemøbler, hvor der er behov, så vi alle har mulighed for at
nyde vejret og haven. Håber snart sommeren er på vej.

Vi har fået ansat en ny kontordame, som skal hjælpe Mia på kontoret. Jane er hurtigt kommet ind i opgaverne, og det er hende, der
står for at lave vores avis. Synes hun gør det rigtig godt.
Venlig hilsen
Joan Hartvig
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Redaktionelt
”Sydmarksgården”, Sydmarksvej 4, Verninge, 5690

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

Frisørtider og Fodterapeut
Frisøren kommer den

Tirsdag den 4. juni

Tirsdag den 25. juni
Fodplejer Jytte Poulsen (Telefon: 2021 2152).
Fodterapeut Lene Jensen (Telefon: 6476 2762 og Mobil: 4017
7762).

Vi byder velkommen til nye beboere:
Astrid Johanne Hesseldal
Egon Le Fevre Sørensen
Dødsfald:

Æret være hans minde Poul Menø

I juni ønsker vi Tillykke med Fødselsdagen til:

3/6 Elise Schmidt 72 år
4/6 Annemarie Kure 63 år
23/6 Mogens Hansen 88 år
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Månedens opgave
Deltag i konkurrencen og vind chokolade eller andet godt!
Sæt det rigtige ord ind.
ORD:

GLANS
LAND
NAVN
STEMMEN
BØJE

MARK
STJERNEN
HJERTER
HØST

SKØNNESTE
HANS
LOV
FUGL

Vi elsker vort ____________,
Når den signede jul
Tænder ___________ i træet med ______________ i
Hvert øje,
Når om våren hver______________
Over ____________, under strand
Lader ___________ til hilsende triller sig _____________!
Vi synger din ___________ over vej, over gade,
Vi kranser dit ____________, når vor _____________er i lade!
Men den ____________ krans
Bli´r dog din, sankte ______________!
Den er bunden
Af sommerens ______________, så varme, så glade
Denne opgave er løst og afleveret af: _______________________

Opgaven løses og afleveres senest d. 24. juni med 5 kr. til Mødestedet.
De 3 vindere i maj:

Marie Jørgensen
Hanne Andersen
Rigmor Larsen
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Sct. Hans
Sankthans er ikke kun er en folkefest med bål og brand, men også en gammel kirkelig tradition til minde om Johannes Døberen,
Jesu fætter, som blev født et halvt år før Jesus.

Højtiden sankthans er det fordanskede helgennavn for Johannes
Døberen, hvis fødselsdag man har fastsat til den 24. juni.
I nordisk tradition fejres højtider ofte aftenen før helligdagen, og
derfor fejres sankthansaften den 23. juni, ligesom juleaften holdes dagen før juledag.
For beboer og pårørende på Sydmarksgården fejre vi Sct. Hans
Onsdag d. 26. juni.
Hos os bliver båltalen holdt af Præsten i Verninge Niels Lysebjerg.
Midsommervisen:
Naturligvis skal vi synge ”Vi elsker vort land” af Holger Drachmann.
Alle har mulighed for at øve sig, når de løser månedens opgave.

Præsten i Verninge Niels Lysebjerg
Holder båltale Sct. Hans aften.
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Erindringstur

Så er bussen fyldt
og alle er klar til
nye oplevelser.

Selen er
spændt—så nu
kan du godt
starte bussen.
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Erindringstur

Krengerup Gods
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Kryds og Tværs
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Pinse
Pinse er efter jul og påske kirkens tredje store højtid. Ordet pinse
kommer af det græske ord pentekoste. Det betyder den halvtredsindstyvende og refererer til, at pinsen falder 50 dage efter påske.
Pinsen er festen for Helligåndens komme. Her fejrer vi, at Helligånden, som er Guds ånd, kom til verden og skabte tro, håb og fællesskab blandt mennesker.
Kirkens fødselsdag
Pinsen er helt centralt for den kristne kirkes begyndelse, for da
Helligånden kom til disciplene, blev de sendt ud i verden for at dele deres tro på Jesus med alle.
Som tegn på, at de havde fået Guds ånd, begyndte de at tale og forstå alle sprog. Det blev begyndelsen på de første kristne fællesskaber, menigheder. Derfor kaldes pinsen også for kirkens fødselsdag.
Fortællingen om pinseunderet betyder, at Gud igen var til stede i
verden. Ligesom Gud før var til stede i sin søn, Jesus, er Gud det
nu gennem sin ånd. Det fællesskab, der opstod omkring Jesus, da
han levede på jorden, døde og opstod, skulle nu udbredes til hele
verden.

Duen er symbol for
Helligånden i
Kristendommen.
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Strikke klubben

Strikkeklubbens spisning den 22.5.
Der var købt højt belagt smørrebrød
for de penge, der var solgt håndarbejde for.
Hvad
sker
der
på
dette
billede - kom med et bud og vi
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Strikke klubben

Højt
Humør
Og
Højt
Belagt
Smørrebrød
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Strikke klubben
Onsdag efter onsdag bliver der strikket, hæklet
og vævet på livet løs.

Et færdigt tæppe klar til salg
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Strikke klubben

Arbejdet kræver dyb koncentration
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Grundlovsdag den 5. juni
Den 5. juni fejrer vi Grundlovsdag, dagen hvor den
danske grundlov blev indført og markerer skiftet fra enevælde til demokratisk stat i 1849. Det var Danmarks første
frie forfatning, der betød et konstitutionelt monarki med
den lovgivende, udøvende og den dømmende magt.
En ny grundlov fik Danmark først 5. juni 1915, ved denne
fik kvinderne valgret.
Danmarks tredje og gældende grundlov dateres 5. juni 1953.
Grundlovsdag har således uforandret været den 5. juni lige
siden den første grundlovs vedtagelse.
Grundlovsdag er også Folkekirkens fødselsdag. Med Grundloven af 1849 blev den enevældige konges kirke, statskirken, nemlig afskaffet og erstattet af Folkekirken, derfor
markeres grundlovsdag i mange kirker i hele landet.

Her ses den originale Grundlov i Landstingssalen på Christiansborg
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Lady walk
En onsdag aften sidst i maj deltog ansatte på Sydmarksgården i Lady Walk i Odense, på billederne spises der sandwich
inden gå turen på 7 km.
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Madplanen for Juni 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 22
Lørdag den 1.

Hovedret

Bi ret

Boghvedegrød m. sirup

Pandekager med fyld

Nakkefilet m/persille pesto,
Kartofler og skysovs

Hjemmelavet is
Med hindbærcreme

Uge 23
ELISE
Mandag den 3.

Lasagne og salat

Jordbærkoldskål med
Ristet havregryn

ANNEMARIE
Tirsdag den 4.

Kyllingefilet på cremet
porrer bund,
Kartofler og ærter

Broccolisuppe

Onsdag d. 5.

Valgflæsk, gulerodsråkost,
Kartofler og persillesovs

Grundlovs dessert

Torsdag d. 6

Fiskefrikadeller, remouladesovs,
Broccoli

Solbærgrød med mælk

Fredag den 7.

Græsk farsbrød, tzatziki,
Kartofler

Ananasskive med
Hønsesalat

Lørdag den 8.

Sammenkogt ret,
Kartofler og surt

Ymer m/ hjemmelavet
Drys

Søndag den 9.

Sprængt svinekam med frisk
blomkål, kartofler og
Aspargessovs

Eksotisk frugt fromage
Med flødeskum

Uge 24
Mandag den 10.

Koteletter i fad,
Bagte tomater og kartofler

Rabarbertærte med
Cremefraiche

Tirsdag den 11.

Boller i karry, broccoli
Og karrysovs

Jordbær med
Fløde

Onsdag den 12.

Skrubbefilet, gulerodsråkost,
Kartofler og persillesovs

Hjemmelavet yoghurt
Med fersken/nødder

Blomkålsgratin, smørsovs

Tomatsuppe med nudler

Fredag den 14.

Kalkungryde, spidskålssalat,
Kartofler

Budding med saftsovs

Lørdag den 15.

Frikadeller, kold kartoffelsalat,
mix salat

Pandekager med syltetøj.

Søndag den 2

Torsdag den 13.
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Madplanen for Juni 2019

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

Dato

Hovedret

Bi ret

Søndag den 16.

Hamburgerryg med champignonsovs og grøntsager

Kærnemælksfromage
med abrikossovs

Uge 25
Mandag den 17.

Stegt medister, stuvet spinat
Og kartofler

Blomkålssuppe

Tirsdag den 18.

Æggekage med bacon/tomat/
purløg og rugbrød

Byggrød med sirup

Dampet fisk med dildsovs,
Kartofler, gulerødder og fennikel

Sommergazpacho
Med friske bær

Torsdag den 20.

Koteletter / karbonader med
Stuvet ærter og gulerødder

Stikkelsbær med
Hyldeblomstcreme

Fredag den 21.

Millionbøf med kartofler og
grøn salat

Jordbær med fløde

Svensk pølseret, ærter

Ymerkoldskål med
Tvebakker

MOGENS
Søndag den 23.

Kyllingesteg, skysovs, kartofler
og agurkesalat

Citronfromage med
Flødeskum

Uge 26
Mandag den 24.

Sej krebinetter med hollandaisesovs, kartofler og grøntsags
mix

Grøntsags suppe

Italiensk farsbrød, bønner,
Kartofler og tomatsovs

Jordbær med
Fløde

Helstegt pattegris

Sofies hemmelighed
med jordbær

Frikadeller, stuvet sommerkål

Blommegrød med
mælk

Biksemad, ½æg og rødbeder

Tunmousse flutes, kold
sovs

Onsdag den 19.

Lørdag den 22.

Tirsdag den 25.
Onsdag den 26.
Torsdag den 27.
Fredag den 28.
Lørdag den 29.
Søndag den 30.

Tarteletter med høns i asparges Rabarber koldskål med
kammerjunker
Bøf med løg, grøn salat,
Kartofler og løgsovs
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Hyldeblomstfromage
med jordbær

Aktivitetsprogram - Juni
ALLE kan komme til fælles kaffe kl. 9. 30 og Andagt kl. 10.00.
Eftermiddagsaktiviteterne starter kl. 14.00.
UgeUge
9 23
Mandag
3 juni

Tirsdag
4 juni

Onsdag
5 juni

Formiddag

Eftermiddag

I Mødestedet:

I Mødestedet:

Snapsetinget, Bagning

Lykkehjulet

I Mødestedet:

I Mødestedet:

Musik/Bevægelse
Kegler Malergruppe

Palle kommer og spiller
5 mand

I Mødestedet:
Grundlovsdag

I Mødestedet:

Strikke gr.

Torsdag
6 juni

Fredag
7 juni

I Mødestedet:

I Mødestedet:

Musik/Bevægelse
Herre gr., Erindring :

Husk hvad du ser

I Mødestedet:

I Mødestedet:

Fredags bar

Dart

18

Aktivitetsprogram - Juni
ALLE kan komme til fælles kaffe kl. 9. 30 og Andagt kl. 10.00.
Eftermiddagsaktiviteterne starter kl. 14.00.
UgeUge
10 24
Mandag
10 juni

Formiddag

Eftermiddag

I Mødestedet:
Snapsetinget, Bagning

2. PINSEDAG
Lukket

Tirsdag
11 juni

I Mødestedet:

I Mødestedet:

Musik/Bevægelse
Kegler, Maler gr.

Gæt en sang

Onsdag
12 juni

I Mødestedet:

I Mødestedet:

Fælles spisning
Strikke gr.
I Mødestedet:
Torsdag
13 juni

I Mødestedet:
Musik/Bevægelse
Herre gr., Erindring:

Gudstjeneste ved
Svend Faarvang / Altergang
I Mødestedet:

Fredag
14 juni

I Mødestedet:

Fredags bar

Dart
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Aktivitetsprogram - Juni
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

I Mødestedet:

Tirsdag
18 juni

I Mødestedet:

I Mødestedet:

Musik/Bevægelse
Kegler. Maler gr.

Lars Nikolajsen kommer og spiller

Onsdag
19 juni

I Mødestedet:

I Mødestedet:

Kursus

Kursus

UgeUge
11 25
Mandag
17 juni

Ballon spil

Strikke gr.

Torsdag
20 juni

Fredag
21 juni

I Mødestedet:

I Mødestedet:

Musik/Bevægelse
Herre gr., Erindring

Banko

I Mødestedet:

I Mødestedet:

Dart

Fredags bar.
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Aktivitetsprogram - Juni
ALLE kan komme til fælles kaffe kl. 9. 30 og Andagt kl. 10.00.
Eftermiddagsaktiviteterne starter kl. 14.00.
UgeUge
12 26
Mandag
24 juni

Formiddag

Eftermiddag

I Mødestedet:

I Mødestedet:
Pakkespil

Snapsetinget, Bagning

Tirsdag
25 juni

I Mødestedet:
Musik/Bevægelse
Dart. Maler gr.

I Mødestedet:

Onsdag
26 juni

I Mødestedet:

I Mødestedet:

Sant Hans Fest kl 17.30

Sant Hans Fest kl. 17.30

Strikke gr.

Øst og West spiller

I Mødestedet:
Musik/bevægelse.
Herre gr.
Erindring

I Mødestedet:

I Mødestedet:

I Mødestedet:

Dart

Fredags bar

Torsdag
27 juni

Fredag
28 juni
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Janes Tøj kl. 14

Gudstjeneste ved
Dorthe Terp Dahl

Bodil Ørum og Joy
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Høns på Sydmarksgården

Vores hane galer og ser stolt ud, nu
venter vi bare på om de kan præstere
et par kyllinger.
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Grin og tænk efter med Peter Plys citater.
“Er du nogensinde stoppet op for at tænke, og glemt at starte igen?”

“Det var ikke særlig klogt sagt, Plys” sagde Grislingen.
Peter Plys ”Det var klogt, da det var inde i mit hoved,
må så skete der noget på vejen ud.”
“Nogle gange fylder de mindste ting

mest i dit hjerte.“

“Folk siger, at ingenting er umuligt,
men jeg laver ingenting hver dag.”

Nogle mennesker bekymrer sig for meget.

“

Jeg, tror, det er det, man kalder kærlighed.”

“Det er sjovere at tale med nogen, som ikke bruger lange, indviklede ord men i stedet korte og lette ord som ‘Hvad med frokost?“
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