
 

 

 

 
 

 

 

  

Til beboere, familie, venner, frivillige og medarbejdere. 
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1 
VED ÅRETS AFSLUTNING 
 

Når året er ved at have gået sin gang, begynder man at se sig 
tilbage, og reflektere over året der gik. 

Sofiegården står her som den har gjort siden 2002, men meget har 
ændret sig gennem tiden, og igennem det sidste år, og de sidste 
måneder, men vi bygger forsat vider på historien og vores 
grundlæggende værdier, rummelighed og plads til alle. 

På Sofiegården, sker der meget, hvilket betyder at man vil kunne 
opleve nye tiltag, nye arrangementer samt nye måder at gøre 
tingende på - og være sammen på. 

Sofiegården er som et stort pulserende hjerte. Der er megen varme 
og alle kere sig om hinanden.  

 

Du behøver slet ikke 
At være 
Som alle andre 
For at være 
God nok 
At du er 
Som du er 
Og at du 
Er dig! 

 

En rigtig god jul og et lykkebringende nytår ønskes I alle  

fra os på Sofiegården  
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TURE I DET BLÅ 
 

 

Jørgen Gad har igennem året og de sidste 
måneder, kørt mange ture med ”Karlsvognen” 

Jørgen er frivillig i huset, og står gerne til rådighed for alle slags ture ud af 
huset. 

Man kan blot kontakte dagcentret, og vi vil videreformidle budskabet om en tur. 

Karlsvognen er hjemme på Sofiegården i ulige uger.  

 

”Ture ud i blå” er indimellem blevet afløst af planlagte ruter på opfordring fra 
beboer i huset. 

Turene har haft mange forskellige ruter, men det der ikke har afveget, har 
været den ”gamle kurv,” som hver gang er blevet fyldt med kaffe-te og 
hjemmebag fra ”Cafe Olga.”  

 

I december har vi haft en tur til Giveegnens Museum, som mere eller mindre 
har været en tilbagevendende årlig begivenhed. 

Ligeledes vil der igen i år være julebelysningsture, hvor vi efter mørket har lagt 
sig, begiver os ud, for at se alle de smukke julelys som Vejle kommune har sat 
op. 

 

Vi takker Jørgen mange gange for, at han altid er tjenstvillig til at stille op. 

 

Vi glæder os til mange gode ture også i det nye år.  
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EN MEDARBEJDER FORTÆLLER  

Juleforberedelserne er godt i gang på Sofiegårdens afdelinger. Hver etage er pyntet flot og hyggeligt 
op. Juledekorationerne er lavet med hjælp fra beboerne og står klar på bordene. 

Nissehuerne er blevet luftet til erindringsdans og julesalmerne bliver sunget til både dans og 
stolegymnastik. 

Julemaden er blevet bestilt til hver afdeling. Vi sætter stor pris på maden her på Sofiegården. For os 
er maden også lig med livskvalitet. 

Her er travlt men der er altid smil og hjælpende hænder. 

Eva, ergoterapeut på Sofiegården. 
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NYT FRA SOFIEGÅRDENS VENNER OG DE FRIVILLIGE- 
DET SKER. 
 

Vennekredsens program har siden 30 maj 2018 set sådan ud. 
- En udflugt til Fur med 69 deltager. 

 
- Den 26 juni blev der afholdt Sankthansfest med bål og pølser. 

            Der deltog 110 mennesker på denne varme sommerdag. 

- Ferieturen til Sæby-Skagen og Læsø, var en dejlig sensommer tur fra d. 17-20 september. 
Der var 52 tilmeldte, så bussen var fyldt. 
 

- Beboer arrangementet var også slut september hvor ”Kisser og Søren” underholdte. Det var 
en succes, med hygge og socialt samvær. 
 

- Oktoberfesten var med god mad og Erling Nielsen bag pianoet så der var mulighed for en 
”svingom,” dog var der ingen der havde tyrolertøjet på, og de store fadøl var forbleven i 
München.  
 

- December måned afholdt vi julefrokost den.6 december, hvor Erling Nielsen igen havde 
været så venlig at sige ja, til at spille for os. Det var nogen dejlige timer vi tilbragte i 
hinandens selskab inde i ”Multisalen” 

 

Programmet for 2019 bliver lagt ud i den nye Aktivitetsprogram, som 
bliver opdateret hver måned.  

God Jul og Godt Nytår fra Sofiegårdens venner  

 

Fællesskab er en samling af 
mennesker, som bindes sammen af noget de har til fælles, hvilket vil sige noget de er enige 
om, har samme synspunkt på eller f.eks. en interesse de deler med hinanden. Fællesskab kan 
også være sammenhold. 
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Frivillige i henholdsvis Cafe Olga og i dagcentret har igennem året ydet en kæmpe indsats, som vi 
sætter umådelig stor pris på. 

 Der er frivillige der er faldet fra, men også nye der er kommet til, og der er plads til flere, da der er 
mange forskellige opgaver. 

 Vi ønsker jer alle en glædelig jul!! 
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NYT FRA DAGCENTRET - DET HAR VI OPLEVET 
 

Her i Dagcentret har livet gået sin daglige gang, men med plads til lidt udskejelser og forandringer. 

Der er kommet gang i nogle nye tiltag, som vi håber at både bruger af Dagcentret, personale og 
pårørende vil bakke op omkring. 

De nye ting er alle beskrevet i ”Det nye aktivitets program” som vil blive lavet hver måned fremover. 

Aktivitets programmet vil  ligge på vores hjemmeside www.sofiegaarden.vejle.dk  samt der vil 
ligge kopier ved indgangen til Cafe Olga og oppe ved Administrations kontoret. 

I november/december måned, har vi haft stor fornøjelse af, at møde nye mennesker i Dagcentret og 
Cafeen.  

Vi har hilst på Sognepræst Sarah Dedieu, Keld Luns Rasmussen, Nina Damsgaard,  

Poul Ulrich Jensen, Else Zakarias og Jens Eskildsen, som alle har beriget os med ting og emner de 
havde på hjertet.  

Emnerne har været af forskellig karakter, så der har været lidt for enhver smag. 

Vi siger dem alle tak, for at ville komme herud til Fortællercafe i deres fritid. 

Fra januar og frem til foråret vil der være Fortællercafe 2 gange i måneden.  

Det var også i november måned der var juleboder i Cafeen, og model togbanen kom op at køre. 

I år valgte vi, at juleboderne skulle sættes op en hverdag, da mange skal så meget i weekenderne 
op til jul. En del fandt vejen til boderne, og der blev handlet og snakket lystigt det meste af 
formiddagen.  

Udstilling af billeder i Cafeen blev taget ned, og nye billeder sat op, med efterfølgende bobler og 
sødt til ferniseringen. Det er en fornøjelse, at der er så mange der gerne vil udstille deres billeder her 
hos os på Sofiegården. 

Vores bankospil har kørt som vanen tro hver anden fredag, og mange støtter og bakker op om dette 
arrangement. Dette fortsætter vi med i det nye år. Banko vil blive annonceret via ”Aktivitetsplan” og 
vores skilt uden for Cafeen. 
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Det sidste arrangement der bliver afholdt i år 2018 
er Julegudstjenesten. 
Som alle andre år kommer præst, organist og kor, så vi sammen kan ønske julen velkommen. 

 Vi afslutter med lidt godt til ganen. 

Sted og tidspunkt, figurere i ”Aktivitetsoversigten” 

Det er præst fra Sct. Johannes sogn der står for gudstjenesten. 

 

 

 

       Glade jul, dejlige jul, 
engle dale ned i skjul! 
Hid de flyve med Paradis-grønt, 
hvor de se, hvad for Gud er kønt, 
lønlig iblandt os de gå. 
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CAFÉEN FORTÆLLER 
 

Kære alle. 

Vi vil gerne sige alle tak for at støtte op omkring vores køkken og cafe. 

Vi glæder os dagligt over, at se jeres velkendte ansigter, og glædes ligeledes over, når nye 
finder deres vej til os. 

Vi har ofte gang i kødgryderne når i kommer til os, men vi står altid klar med et smil bag 
disken, og uddelere gerne små smileys på kassen med ”mad ud af huset”. 

Hvis i har ønsker til menuen, har ros eller ris, så høre vi det gerne, da vi gerne vil have 
feedback på vores madlavning. 

Vi glæder os til at se jer alle i det nye år. 

 

Mange varme hilsner.  

Rikke og Pernille 

 

Klik ind på vores hjemmeside www. Sofiegaarden.vejle.dk 

Og læs nærmere om Cafe Olga 

 

Vi ønsker alle vores kunder og samarbejdspartner 

En rigtig god jul, samt et lykkebringende nytår.  
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FODPLEJE: 
Er efter eget valg. 

 

OMSORGSTANDPLEJE:  
Se under Vejle kommunes hjemmeside vedrørende yderligere oplysninger - hvor du kan læse mere 
om Voksentandpleje.  

Kontakt Voksentandplejen 

Tlf. 51 28 55 05  
Sundhedshus Vejle, Vestre Engvej 51, Indgang B, 7100 Vejle  
voksentandpleje@vejle.dk  
Mandag-fredag kl. 8-15  
 

 

HØREAPPARAT 
Vedrørende høreapparat henvises du til: 

Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi 
Region Syddanmark 
Tlf. 99 44 34 00 
Telefontid alle hverdage kl. 9-12 

 
FRISØR:  

 

Er efter eget valg.  

 

 

 

https://www.vejle.dk/borger/mit-liv/sundhed-og-omsorg/tandplejen/voksentandplejen/omsorgstandpleje/
tel:51285505
mailto:voksentandpleje@vejle.dk?body=Husk,%20at%20det%20ikke%20er%20sikkert%20at%20skrive%20personlige%20oplysninger%20som%20f.eks.%20helbredsm%C3%A6ssige%20eller%20%C3%B8konomiske%20oplysninger%20-%20eller%20dit%20cpr-nummer%20i%20en%20almindelig%20e-mail.%20Du%20kan%20skrive%20sikkert%20til%20os%20via%20Digital%20Post%20p%C3%A5%20www.vejle.dk/skrivsikkert
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MÅNEDENS DIGT                                                          

                      
Stjernedrømme. 
 
Drømte en stjerneklar nat, 
at der med ét var åbnet for himlens skat. 
Engle med gyldne stemmer sang, 
alting fik en ganske anden klang. 
 
Troede på lyset, jeg så, 
dog umuligt den stjerne at nå. 
Natten var mørk og kold, 
fanget i værens magt og vold. 
 
Håbet holdt jeg stadig i min hånd, 
kærligheden ville knytte bånd. 
Over døden livets styrke vandt, 
menneske, det er vidunderligt sandt. 

 
 

____________________________ 

 

Indlæg til SofiegårdenNyt kan sendes til redaktørerne  

Betina Gregersen, mail: BEKGR@vejle.dk  tlf.: 2332 0552  

eller Eva Lind Jensen, mail: EVLJE@vejle.dk  tlf.: 2156 1641 

mailto:BEKGR@vejle.dk
mailto:EVLJE@vejle.dk
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