APRIL, MAJ, JUNI
Til beboere, familie, venner, frivillige og medarbejdere

Sommeren lurer lige om hjørnet, og om lidt er jorden så
varm, at man kan begynde at sætte løg o. lign
Derfor kan man fra 1 maj reservere et eller flere højbede ved
at henvende sig til dagcentret.
Man er selv ansvarlig for at få fjernet ukrudt og få vandet.

Vi glæder os til at se tingene vokse og gro i gårdhaven.
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Påske.
Påskehelligdagene høre til de forskudte eller skæve helligdage i modsætning til f.eks. jul og
nytår, som altid falder på en bestemt dato.
Påskedag er den første søndag efter den første fuldmåne eller forårsjævndøgn.
Forårsjævndøgnet er altid den 21 marts.
Dagene op til påske
Palmesøndag-søndagen før påskedag-var den dag, hvor Jesus red ind i Jerusalem, og
hvor folk bredte palmeblade ud på vejen foran ham.
Blå mandag- dagen efter palmesøndag-er opkaldt efter den katolske skik med at klæde
alteret i blåt denne dag.
Hvidetirsdag-og Askeonsdag er de samme navne som dagene i Fastelavnstiden.
Skærtorsdag-var den dag, hvor Jesus sammen med sine disciple spiste den sidste nadver.
Til denne dag er der knyttet en skik fra de gamle landsbysamfund: hvis en kirkegænger
kunne liste et æg ned i en andens lomme, ville denne være i stand til at se, om der var en
heks til stede. Hvis der var en heks i kirken, gjaldt det for hende om at komme så tæt på
ham med ægget i lommen, at hun kunne knuse det. Lykkedes det for hende, ville manden
gå fra forstanden.
Skærtorsdag- blev betragtet som heksenes kirkedag, så Mange mennesker turde slet ikke
gå i kirke denne dag, og det var faktisk skærtorsdag, at heksene fløj til Bloksbjerg, det er
først senere blevet en Sankt Hans tradition.
Langfredag- var dagen, hvor Jesus blev dømt til døden af Pontius Pilatus, korsfæstet og
begravet i en klippehule.
Skidenlørdag- var dagen, hvor der blev gjort rent og pyntet til påsken. Der var vældig
aktivitet i huset denne dag, og ofte blev der serveret skiden æg. På denne dag gik børnene
fra går til gård for ”at synge for æg” altså en tradition, der ligner Fastelavns traditionen
meget. De æg, som børnene fik indsamlet på denne måde, blev så brugt til nogle æggelege.
Påskedag-søndagen, hvor der festes for Jesu genopstandelse. Ligesom julen har påsken
overtaget en del af de gamle hedenske skikke, som så efterhånden er blandet godt sammen
med de kristne. Vore hedenske forfædre fejrede forårets komme med alle dets symboler på
nyt liv, og disse traditioner kombineredes fint med de kristne, hvor Jesu genopstandelse jo
også er et symbol på liv.
Ægget har spillet en fremtrædende rolle i forbindelse med forårsritualerne. Ægget ser ikke
ud af meget, men ligesom træernes knopper rummer det en vældig kraft-der kommer liv ud
af.
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TURE I DET BLÅ

Vi har nu 2 gode chauffører på
Karlsvognen Jørgen og Kaj.

Jørgen vil som reglen stå for turene om onsdagen hvor det
ofte er ud i det blå. Men hvis beboer eller andre udefra har
ønsker om en bestemt destination er vi absolut lydhørere.
Som et nyt tiltag vil der fremover blive tilbudt indkøbsture til
forskellige steder.
I marts måned var der en tur til Bilka, april måned er det til
Føtex på havnen og til maj bliver det op i Vindinggårdcentret.
Her kan beboer og bruger udefra tage med, og få handlet lidt
ind eller bare ose. Turene sluttes af med kaffe og småkager i
Cafe Olga. Man skal være selvhjulpen, eller have ledsager
med.
Turene vil altid blive annonceret i vores aktivitetsoversigt.
Derudover har vi flere ideer til køreture her til sommer.
- Der vil blive en tur til Juelsminde
- Isvaffel i Middelfart og forbi Hindsgavl slot
Mulighederne er uendelige.
Man skal være selvhjulpen, eller have en ledsager med sig
som kan hjælpe en.
Der skal ske tilmelding til dagcentret til alle ture.
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Herre logen på deres ture.
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Den 29-5-19 er der bustur mod Rømø til færgen.
Vi har madpakker med og vi kan gå rundt på egen hånd på Sild.
Sidst på eftermiddagen tager vi toget til Tyskland.
Den 25-6-19 bliver der afholdt Sankt Hans fest med bål, pølser, brød,
kartoffelsalat og underholdning.

Der vil komme opslag op omkring arrangementet.
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De frivillige i dagcentret har endnu engang været ihærdige
medspiller. At så mange ting kan lade sig gøre her på stedet
har i en stor andel i.
Det er alt fra opvask, sætte borde op, dække op, tage med
og hjælpe beboerne på ture, køre bussen, ordne blomster og
vi kunne fortsætte. Vi takker for jeres altid positive indstilling
til at give et nap med!
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NYT FRA DAGCENTRET
I dagcentret og i cafeen står tiden ikke stille, og dog….
Nogen dage kommer der mange, andre dage få.
Så nu hvor sommeren snart er over os, så ved vi at mange søger ud
i det fri. Husk vi også her i dagcentret har faciliteterne til, at kunne
hygge sig udendørs.
Vi har dejlige tykke hynder til vores gynge bænk, stole og borde nok
til at man kan nyde sin eftermiddagskaffe i det fri, eller måske et glas
koldt rose vin. Vi har rigtig mange fine udendørs spil som alle må
låne og bruge.
Vi vil hver onsdag arrangere petanque på vores petanquebane ved
Multisalen, kom og hver med eller kom og kig på. Det vigtigste er, at
man har det hyggeligt og sjovt.
Det skal gerne være en brugerstyret aktivitet, så vi mangler en
person der har lyst til at være tovholder. Hvis det er dig, så kom
endelig og få en snak med personalet i dagcentret.

Vores fortællercafe afslutter sæsonen den. 14 maj og starter først op
igen den. 3 september.

7

Brunch vil fortsætte og vil blive annonceret i aktivitetsoversigten som
også ligger på vores hjemmeside.

Der vil løbende være maleriudstilling i cafeen, og når der kommer ny
kunstner bliver det annonceret i vores aktivitetsoversigt, samt det
bliver præsenteret på vores hjemmeside under nyheder. Kom
endelig ned og se malerierne!

Fire generationer har nu udstillet i cafe Olga.
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Damernes Butik.

I juni måned kommer damernes butik, så står du og mangler et
stykke sommertøj eller andet, så kom ned i dagcentret og lad dig
friste.
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Så er foråret over os, og der skal til at
planlægges sommerens høst, af
blomster og grøntsager.
Fra 1 maj kan man ved at henvende sig
til dagcentret, reservere et højbed, som
man selv skal stå for sommeren over.
Vi glæder os til sommeren.
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CAFÉEN FORTÆLLER……

I cafeen har vi ikke så meget at berette.
Vi elsker det vi gør, og det er at lave dejlig smagfuld mad til
alle der har deres gang i cafe Olga og dagcentret, samt til
alle beboerne på Sofiegården.
Vi har kigget i jeres bog om ynglings opskrifter, og synes der
er mange gode ting og en del af opskrifterne er allerede
lavet.
Bliv endelig ved med at skrive i den!
Hen over sommeren kan det være der kommer små sjove
input, så hold dig opdateret på vores menu, og i dagcentrets
aktivitetsoversigt.
Husk at menuplanen er at finde på vores hjemmeside:
Sofiegaarden.vejle.dk
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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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Hver tirsdag i Multisalen er der erindringsdans for beboerne på Sofiegården.
Arrangementet bliver afholdt af husets ergoterapeut Eva.
Har du lyst til at biddrage, må du meget gerne komme og give en hånd med
arrangementet sammen med Eva.
Kontakt dagcentret for yderligere information.
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Denne fine blomst symboliserer, hvad det gør for de
mennesker som går til erindringsdans.
Jo flere vi er sammen om dansen, desto sjovere bliver
det.
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Skovtur.
Når man har skullet hygge sig om sommeren, har skovture igennem
generationer hørt til de oplagte muligheder.
Skovture, hvor man drager ud for at se den nyudsprungne bøgeskov, støder vi
på utallige gange i den danske sangskat. I.G Rodes tekst til ”Og det var en
skærsommerdag” hedder det:
Og det var en skærsommerdag,
da det blev mylder på gade,
da skulle børnene i skoven ud
at se de grønne blade.
For da var skoven grøn, grøn,
For da var skoven grøn, grøn.
Når man havde siddet et stykke tid og spist og drukket, var der intet så skønt
som at komme til at røre sig lidt.
Her blev der leget ”To mand frem for en enke” der var ofte keglebaner og så
havde man forskellige legeredskaber med sig.
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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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MIDSOMMERVISEN
Vi elsker vort land, når den signede jul
tænder stjernen i træet med glans i hvert øje.
Når om våren hver fugl, over mark, under strand,
lader stemmen til hilsende triller sig bøje:
Vi synger din lov over vej, over gade,
vi kranser dit navn, når vor høst er i lade,
men den skønneste krans, bli’r dog din Sankte Hans!
Den er bunden af sommerens hjerter, så varme, så glade.
Vi elsker vort land, men ved midsommer mest,
når hver sky over marken velsignelsen sender,
når af blomster er flest, og når kvæget i spand
giver rigeligst gave til flittige hænder;
når ikke vi pløjer og harver og tromler,
når koen sin middag i kløveren gumler,
da går ungdom til dans på dit bud Sankte Hans
ret som føllet og lammet, der frit over engen sig tumler.
Vi elsker vort land, og med sværdet i hånd
skal hver udenvælts fjende beredte os kende,
men mod ufredens ånd over mark under strand,
vil vi bålet på fædrenes gravhøje tænde
hver by har sin heks, og hver sogn sine trolde.
Dem vil vi fra livet med glædesblus holde
vi vil fred her til lands Sankte Hans, Sankte Hans!
Den kan vindes, hvor hjerterne aldrig bli’r tvivlende kolde.
Vi elsker vort land, og vi hilser den drot,
som har prøvet og valgt sig den rette fyrstinde:
på hans eventyrslot kan hver kvinde, hver mand
et eksempel for livet i kærlighed finde!
Lad tiderne ældes, lad farverne blegne,
et minde vi vil dog i hjertet os tegne:
fra det sagnrige Nord, går en glans over Jord –
det er genskær af vidunderlandets fortryllende egne.
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Danmarks sidste heks
Den ca. 74-årige bondekone Anne, er den sidste person, som de danske
myndigheder henrettede for trolddom. Hun blev først halshugget, og
siden brændt den 4. april 1693. Sagen er en hvepserede af rygter,
jalousi og misundelse. Og det hele startede med et giftmord.
I Lommelev boede en klog kone som hed Karen, og var gift med Gregers
Madsen. hun praktiserede rundt om på det meste af Falster og havde en
kunde i Nykøbing Falster, som hed Ingeborg Olufs datter. Hun havde store
problemer med sin mand, Oswald Egger.
Et lidet menneskeben
Oswald var noget hidsig, og havde bl.a. slået Ingeborg, så hun fik tre buler i
hovedet. Karen skulle derfor levere et middel, som kunne ”stille vrede” hos
Oswald. Men det duede ikke, og efterhånden udviklede aftalen sig til, at han
skulle ryddes ad vejen. Karen havde forskellige midler og ideer, og foreslog
bl.a. at Oswald skulle have afskrab fra et menneskeben. Tanken var, at
dødningen ville komme for at hævne sig. Ingeborg var kæreste med skipper
Ole Boesen og han fik besked på at hente et ”lidet” menneskeben på
kirkegården. For en sikkerheds skyld tog han et stort, men det hjalp ikke.
Selvom de nok mente, at den døde kom og rystede Oswald i sengen, så
overlevede han. I stedet fik han gift, og så døde han.
Imidlertid blev sagen opdaget og myndighederne kom på sporet af den
kloge Karen fra Lommelev. Hun blev forhørt, og fortalte om sin
virksomhed. Og så var det, at hun nævnte, at hun vidste hvem, der var hekse
rundt om på øen.
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Pissede ulykke ind i gården
Den kloge Karen udlagde 5 kvinder som hekse, og én af dem var Anne
Palles i Tåderup. Ifølge Karen havde Anne forgjort herredsfogeden Morten
Faxes kvæg, så det ”styrtede bort og døde”. Anne havde også et motiv.
Oprindeligt havde hun og hendes mand boet på den gård i Øverup, som nu
var herredsfogedens. Det havde været et rigtig godt sted, for Annes mand,
Peder, var den største tiendeyder i landsbyen. Men de var blevet sat fra, så
fogeden kunne få den, og havde selv fået et dårligere sted i Tåderup. På
selve flyttedagen mente Karen at hun havde set, hvordan Anne vendte
sig "og pissede ind i gården, og da pissede Anne Palles al ulykke ind i
gården” sådan, at det kvæg, der herefterdags gik gennem porten ikke ville
trives.

Det har været ubehageligt for parret at skulle flytte til et dårligere sted, og
måske var det også en streg i regningen for Peder.
Jalousi mod nabokonen
Peder Palle var Annes anden ægtemand. Først havde hun været gift med
Niels, og med ham havde hun voksne børn, hvorimod hun tilsyneladende
ikke havde fået nogen med Peder. Måske var han yngre, og havde taget
hende for gårdens skyld? I så fald blev han snydt, og ægteskabet gik vist
heller ikke for godt.
En gang i 1691 havde han været til gilde og danset med nabokonen Maren
Jacobs datter. Hende syntes han godt om, og havde ligefrem sagt "Hvem der
engang kunne få sådan en kvinde". Så var Anne blevet vred, og havde lovet
Maren en ulykke, så hun ikke skulle danse med andre folks mænd og blive
rost af alle folk. Efter noget tid blev Maren faktisk syg. Det startede i
fingrene og bredte sig til hele kroppen – hun måtte i seng, og døde til sidst
af sygdommen.
Der var også andre problemer, som Anne fik skyld for. En af by mændene i
Øverup, Hans Sværke, havde problemer med afgrøderne – det var hævn
fordi han havde taget Annes søn til soldat.
Tilståelse om trolddom og trommedans
Den 31. august 1692 blev Anne fængslet på Nykøbing Slot. Den unge præst
i byen, Gregers Zimmer forhørte hende sammen med et par andre præster,
hvilket ikke var helt efter reglerne, for først tirsdag 27. september 1692
startede sagen imod hende ved Falsters Nørre herredsting. Anne tilstod: Ja,
hun var en troldkone. Ja, Fanden kom til hende i skikkelse af en sort kat,
som hun kaldte "Puus", og han kaldte hende for "Annis". Og ja, hun havde
givet sig selv til Fanden med liv og sjæl. Hun var dog lidt usikker på, om
det var sket for seks år siden eller 50 år siden, da hun havde været gift med
sin første mand i 4 år. Nu kom grunden til, at det var gået så godt, da de
boede i Øverup også frem. Niels Goddreng (dvs. nissen) gik i gården og
hjalp til, i skikkelse af en hest, et får eller en buk. "Puus" gjorde naturligvis
også sit, og blev fodret med sødgrød.
Hun tilstod også, at hun sammen med de andre udlagte troldkoner tog til
heksemøde på Hesnæs. Hans Stang fra Hasselø slog på en sort tromme med
sorte trommestikker og Abigael Nielsdatter, som Fanden kaldte ”Biegell”
dansede midt i raden. Abigael kunne desuden rejse på en kærnestav til
Trondhjem
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Benægtelse i Højesteret
Den 2. november 1692 afsagde Falster Nørre Herreds ting – med
herredsfoged Morten Faxe som dommer - dødsdommen. Derfra gik den til
højere instanser; først Landstinget og siden Højesteret i København. Ved
Højesteret skete der noget uventet. Anne benægtede. Hun var ingen
troldkone, havde aldrig brugt trolddom og aldrig danset til den sorte tromme
på Hesnæs. Det hele var noget hun havde sagt af ”opdagenhed”, fordi
pastor Zimmer havde forhørt hende så hårdt og fordi hun havde været
mørbanket af at ligge på halm og stene i fængslet. Herredsfogeden havde
beskyldt hende for sine kvægproblemer, slået hende så huen røg af, fået
hende til at sige, at hun havde forgjort Maren, og så havde han befalet
skriveren at føre det ind i protokollen. Hun havde ikke turdet fragå
tilståelsen før, fordi han havde truet med, at hun så ville få tungen skåret ud
og blive brændt.
Ikkun en gammel snak?
Der var nok at tage stilling til, da Højesteret voterede den 20. marts 1693.
Der var forskellige holdninger. Professor Caspar Bartholin mente, at
trolddom fandtes, men slet ikke på den måde, som Anne havde forklaret om.
Alt det med kat og sort tromme var noget sludder. Det var "ikkun en
gammel snak". Justitsråd Poul Vinding mente egentlig ikke, at man havde
bevist, at der var foregået trolddom, og hans kollega Vilhelm Muhle påtalte,
at Anne ikke havde haft nogen forsvarer. Mathias Moth, som var
potsvæsensdirektør, mente, at den sidste forklaring måtte være den rigtige,
fordi Anne ikke havde været stillet frit før hun nu kom for Højesteret. Både
han og andre kritiserede herredsfoged Morten Faxes og pastor Zimmers
måde at håndtere sagen på. 6 af dommerne ville kun dømme Anne som
signekone, på grund af den lille bøn mod troldskud.
Men de udgjorde et mindretal. Det nyttede jo heller ikke, at man først kunne
tilstå og så klare frisag ved at benægte til sidst, mente nogle. 11 af de 17
dommere mente, at Anne var en heks og derfor skulle brændes. Samme døm
fik Anne Kruse, som var død i fængslet. Abigael Nielsdatter blev frifundet
men alligevel landsforvist fordi hun havde et ”ondt rygte”. Den kloge kone,
Karen fra Lommelev, blev dømt til kagstrygning og landsforvisning.
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Afsky og forskrækkelse
Senere benådede kong Christian den Femte Anne sådan, at hun slap for at
blive brændt levende, men skulle halshugges først. Desuden blev det
besluttet, at der skulle opstilles en støtte med en tavle på
henrettelsespladsen. på tavlen skulle dommen og henrettelsesdatoen skrives

"med bogstaver" til "afsky og forskrækkelse" for andre.
Den 4. april 1693 foregik eksekutionerne. Liget af Anne Kruse blev brændt,
Karen blev kagstrøget og Anne blev halshugget og kastet på bålet. Inden
henrettelsen fik hun en halv potte vin til 8 skilling at styrke sig på. Det
fremgår af amtsregnskabet, som i dag findes på Rigsarkivet.

Sofiegården Nyt udkommer næste gang August.
Indlæg kan sendes til redaktørerne Betina Gregersen mail: BEKGR@vejle.dk
tlf.: 23 32 05 52
eller Eva Lind Jensen, mail: EVLJE@vejle.dk
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