JANUAR – FEBRUAR – MARTS 2019
Til beboere, familie, venner, frivillige og medarbejdere.

Sofiegården Nyt udkommer hvert kvartal, så det i oplever i dette kvartal er fra
januar, februar og marts måned.
Fra at have været i de mørke måneder, begynder lyset nu at tage til, og det
kan vi da kun glæde os over.
Fastelavn har lige været, og om lidt, står påsken for døren.
Alt begynder at spirer og gro. De første vintergækker er tittet frem af havens og
skovbundens muld, snart er det tid til havearbejde.
Plante blomsterkasser og lægge frø til årets høst.
Men måske også bare give sig selv tid til, at sætte sig et lunt sted hvor solens
stråler rammer en i ansigtet, have et varmt tæppe på, solbrille på næsen, og
noget varmt i koppen og bare nyde at man er til.
Vi på Sofiegarden glæder os til, at gå foråret og den lyse tid i møde sammen
med jer alle som har jeres gang her.

Vel mødt på Sofiegården
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Fastelavn
Fastelavn fejres i dag mest af børn, som klæder sig ud, slår katten af tønden, spiser
fastelavnsboller og måske går rundt ved dørene og synger og ”rasler”.
Tidligere var fastelavn en fest, hvor både børn og voksne fejrede forårets komme, og mange
af de gamle fastelavnsskikke havde noget at gøre med frugtbarhed.
Ordet fastelavn har selvfølgelig med faste at gøre. Man mente, at det var sundt for både
sjæl og legeme at undvære mad (eller i det mindste kun spise lidt) i en kortere periode.
Fasteperioden var de 40 dage op til påske, så fastelavn vil altid falde i februar eller
begyndelsen af marts.
De enkelte fastelavnsdage gav man navne efter, hvad der foregik:
Flæskesøndag:
Fastelavnssøndag, hvor man mæskede sig med kød og flæsk.
Flæskemandag:
Det giver næsten sig selv, at man fortsatte på samme vis denne dag.
Hvidetirsdag:
Denne dag bagt man brød af hvedemel i stedet for det daglige rugmel, som var mørkere.
Brødet kunne være boller eller kringler, som serveredes i varm mælk, men det kunne også
være pandekager eller ægge øl.
Askeonsdag:
Denne dag gik alle i kirke, hvor præsten stod med aske på fingeren og tegnede et kors i
panden på kirkegængerne for at erindre dem om, at mennesket er kommet af jord og igen
skal blive til jord. Og så var de festlige dage forbi.
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Vintergækken
Vintergækken er en af de meget tidligt blomstrende blandt løgvækster og betragtes derfor
som en forårsbebuder.
Den gamle tradition med at sende gækkebreve med et vers og en vintergæk holdes stadig i
hævd mange steder, så snart de første vintergækker viser sig, når sneen smelter.
Det gælder om at gætte, hvem der har skrevet brevet, og hvis man gætter det, var præmien
førhen et kys, men efterhånden er traditionen blevet til, at den, der gætter afsenderen, skal
have et påskeæg.
Selve gækkebrevet består af et smukt udklippet stykke papir, hvorpå der står et lille vers
eller digt.
Der er i tidens løb skrevet utallige gækkevers, men de mest kendte er nok:

En vintergæk, en sommernar,
En fugl foruden vinger,
En lille ven, som har dig kær,
En kærlig hilsen bringer.

Omme bag en rosenhæk stod en lille vintergæk.
Den var kommet nylig op.
Derfor frøs dens lille krop.
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TURE UD I DET BLÅ,
PLANLAGTE TURE OG
UDFLUGTER.

Karlsvognen.
Sofiegården har en lille 9 personers bus.
Der er plads til 8 personer på sæder og en chauffør, eller
7 personer på sæder, 1 person i kørestol og en chauffør.
Der køres en ca. 2 timers tur med kaffe og kage i ulige uger, normalt om onsdagen
fra kl. 10.00 med mødested nede ved Cafe Olga.
Der kan arrangeres ture af længere varighed og til specielle ting.
Tal med og bestil turene hos personalet i Cafe Olga.
I udgangspunkt skal man kunne klare sig selv på turene, eller have en ledsager med dig.

En nyhed er at vi har fået en ny frivillig chauffør som hedder Kaj Jensen.
Han vil meget gerne hjælpe os med ture af forskellig art.
Vi byder Kaj hjertelig velkommen i dagcentret.

Med venlig hilsen.
Chauffør Jørgen Pram Gad og Kaj Jensen
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GLIMT AF HVERDAGEN I BOENHEDERNE.
I december 2018 fik vi vores nye bord og gulvprojektor.
Blandt de mange APPS er der mange quizzer med gamle danske film eller med vaskepulver.
Der kan springes bobler, slås æg ud til en kage, sort/hvid maleri kan farvelægges, akvarie med fisk
rører på sig når beboeren lægger sin hånd på og der kommer små bølger i vandet og meget andet.
Der er stemningsmusik- klassisk, Kim Larsen, Beatles, Beach Boys med mere.
Projektoren er ved at være en almindelig hverdagsaktivitet som flyttes rundt til hver afdeling, en uge
af gangen.
Den skaber smil, sjov, sang, samarbejde, bevægelse, træner reaktionsevnen, og der er både noget
for synssansen og høresansen.
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Børn og gymnastik
Om torsdagen har vi indgået en aftale med Helgesvejs børnehave.
De kommer og laver stolegymnastik sammen med de ældre på plejecentret.
Der bliver sunget og lavet gymnastik til stor begejstring for både store og små.
Efterfølgende tager alle de små hinanden i hånden, og går vejen ned til dagcentret, hvor de spiser
deres medbragte madpakker inden de går hjem igen
Vi er alle meget imponeret af, at de kan være så stille og rolige.
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MAN MÅ GERNE SE GODT UD, OG SÆTTE SIN HAT SOM MAN
VIL.
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NYT FRA FRIVILLIGE OG SOFIEGÅRDENS
VENNER - DET SKER
Frivillig:
Der er blevet lavet et nyt velkomstbrev til de, som måske har tænkt sig at blive frivillig her på
Sofiegården.
Velkomstbrevet vil figurere på vores hjemmeside, men vil ligeledes være at finde på vores
informations reol ved indgangen til cafeen.
Vi siger velkommen til dagcentrets nye frivillig Kaj.
Kaj vil du møde som Chauffør på Karlsvognen, som vejleder på motionsmaskinerne om
tirsdagen, og i køkkenet om tirsdagen. Vi ønsker Kaj velkommen.

Frivillige er kærlighed i bevægelse
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Sofiegårdens – venner afholder:
Påskefrokost i Multisalen.
Afholdes d. 9 april pris 150 kr.
Biletter sælges fra mandag d. 11 marts til mandag d. 1 april.
Biletter sælges i åbningstiden mandag og torsdag ml. 11.00-13.00

Udflugt til Sild.
Biletter kan købes fra torsdag d. 25 april til d. 9 maj.
Biletter sælges efter ”Først til mølle” så vent ikke for længe.
Pris 200 kr.
Biletter sælges ved Sofiegårdens venner mandag og torsdag ml. 11.00-13.00

Se på deres opslagstavle ved indgangen til cafeen, her
bliver der sat opslag op, samt der er info omkring
foreningen.
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Forår
Efter en lang mørk vinter, sukker man efter de første spæde forårstegn. En spirende vintergæk i haven,
solsortens sang en tidlig morgen, kiler af gakkende gæs og lærkesang. Nu er det endelig blevet forår.
Allerede på de første lune dage i februar starter forårets fugletræk. En af de første arter, der rører på sig, er
grågåsen. Man hører den ofte, før man ser den: Gakgak lyder det. Grågæs trækker i smukke kiler på
forårshimmelen, samtidig med de første lærker synger over klintens marker.
I slutningen af marts er der også godt gang i nattrækket af småfugle. På klare nætter kan man hører
droslernes hvinende kald på nattehimmelen, og om dagen pibler det i krattene med rastende småfugle.
Rødhals og sangdrossel er ofte de almindeligste.
Omkring første april er tranetrækket på sit højeste, og på dage med østlige vinde trækker de ofte forbi Stevns
Klint.
Sidst i april er de fleste af vores sangfugle ankommet, og det store fuglekor overdøver art for art hinanden. Det
gælder om at synge smukkest og højst. Her er nattergalen en suveræn vinder.
Sidst i maj, mens forårstrækket stadig står på, begynder de første arter allerede at trække sydpå. Storspoven,
der under forårstrækket passerede Stevns Klint midt i april, er i allerede på vej sydover.
Forårstrækket er kort og intenst, og hovedtrækket af de enkelte arter er ofte overstået på nogle få dage.
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CAFÉEN FORTÆLLER.
I Cafe Olga har vi altid gang i kødgryderne, og vi elsker at kreerer god mad, desserter og
hjemmebag til jer.
Vi har sammen med dagcentret arrangeret brunch 1 gang i måneden, og dette har bragt et hyggeligt
pust ind, af både nye og velkendte ansigter.
Vi laver ofte mad til mange, og der er mange meninger om hvad der skal være på menuen, og
hvordan maden skal laves.
Dagcentret har lavet en bog, hvor man kan skrive sine livretter i det gælder både forretter,
hovedretter, desserter og bagværk.
Vi synes også det kunne være sjovt og spændende med opskrifter fra jer, så hvis i har en ynglings
småkage, varm ret, eller andet godt, så kom med opskriften.
Vi kan ikke love, at fordi i skriver i denne bog, at det så også vil blive lavet, men det vil være en god
inspirationskilde for os, og måske i vil blive overrasket!
Menuplanerne ligger ikke længere fremme, da vi gerne vil minimerer papirspild med hensyn til
miljøet. Men hvis man ikke har en computer til sin rådighed, hvor månedens menuplan ligger som
spot nederst på hjemmesidens forside, har vi altid så du kan få en papirudgave. Spørg i Cafeen.
Vores hjemmeside er: WWW.sofiegaarden.vejle.dk
Vi glæder os til at foråret kommer, så kan kaffen måske indtages i vores dejlige gårdhave.
Med venlig hilsen
Pernille og Rikke
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Kaffe og kage kan købes
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NYT FRA DAGCENTRET - DET HAR VI OPLEVET!
Dagcentret er startet op på et nyt år med masser af energi og godt humør
Rammerne er som altid, dog sker der små ændringer hen af vejen.
Borde bliver stillet på en anden måde, bogreolen bliver flyttet, og sådan vil det være.
Ligesom verden er omskiftelig, er dagcenteret også omskifteligt.
Nye ting skal prøves af, gamle ting skal måske justeres lidt og nye traditioner ser dagens lys.
Så i disse fantastiske rammer skal der puttes gode oplevelser ind og det er vi allerede godt på vej
med. Men det er også her at alle i kommer i spil.
Dagcentret vil gerne se så mange mennesker som muligt til de arrangementer vi arrangerer, og de
aktiviteter som vi har. Så kig ind på vores hjemmeside WWW.sofiegaarden.vejle.dk
Hvis i ikke har computer til rådighed, kan i hente en Aktivitetsoversigt i gangen ind til Cafe Olga.
I skal bruge mailadressen ovenfor da det er der det hele ligger, som spots nederst på forsidens
hjemmeside.
Der vil igennem de næste måneder være forskellige ting på programmet så hold jer opdateret eller
kom og spørg personalet i dagcentret.
Vi vil som et nyt tiltag fra dagcentret side, arrangerer indkøbstur 1 gang i måneden.
Turen kan være til Bilka, Føtex, Vindinggård centret, bryggen m.m.
Har du ønsker, så kom og fortæl det til personalet i dagcentret.
Da det er en frivillig der kører bussen, skal man være selvhjulpen, eller man skal have en ledsager
med sig som kan hjælpe en under turen.
Der vil være kaffe, te og en småkage til kaffen, når man kommer hjem til Cafe Olga igen.
Prisen vil som altid være 50 kr.
Vi glæder os til at gå foråret i møde med jer alle, og ser frem til mange fornøjelige timer i jeres
selskab.

Karin og Betina
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Fortællercafe
Mange mennesker var mødt op for at høre om Fjordbådene
på Vejle fjord.
God stemning og kaffe på kanden.
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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.
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Du lille anemone.
Hvad var det dog, der skete?
Mit vinterfrosne hjertes kvarts
må smelte ved at se det
den første dag i marts.
Hvad gennembrød den sorte jord
og gav den med sit søblå flor
et stænk af himlens tone?
Den lille anemone,
jeg plantede dér i fjor.
På Lolland jeg den hentede,
et kærtegn fra min fødeø.
Så gik jeg her og ventede
og tænkte: »Den må dø;
den savner jo sit skovkvarter,
sin lune luft, sit fede ler;
i denne fjendske zone
forgår min anemone;
jeg ser den aldrig Mer«.
Nu står den der og nikker
så sejersæl i Jyllands grus
ukuelig og sikker
trods ensomhed og gus,
som om alverdens modgang her
har givet den et større værd,
en lille amazone
og dog min anemone
som søens bølge skær.

For denne rene farve
den er mig som en vårens dåb,
den la'r mig nyfødt arve
en evighed af håb.
Så bøjer jeg mig da mod jord
og stryger ømt dit silkeflor,
en flig af nådens trone.
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Sofiegården Nyt udkommer næste gang juni
måned.
Indlæg kan sendes til redaktørerne Betina Gregersen, mail: BEKGR@vejle.dk tlf.: 2332 0552 eller
Eva Lind Jensen, mail: EVLJE@vejle.dk tlf.: 2156 1641
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