JULI, AUGUST, SEPTEMBER
Til beboere, familie, venner, frivillige og medarbejdere

I juni måned startede Eva, husets Ergoterapeut op med fredagsbar oppe i
huset.
Fredagsbar er en smoothies bar, hvor der bliver lavet mange lækrere
smoothies med forskellige bær og drinksene bliver piftet op med små
parasoller osv.
Eva for hjælp af 2 sundhedsagenter som kommer i huset.
Sundhedsagenterne kommer og bidrager med forskellige ting i huset, til glæde
for beboerne på Sofiegården.
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KARLSVOGNEN.
TURE UD I DET BLÅ, SAMT
PLANLAGTE TURE MED
KARLSVOGNEN. CHARFØRRER PÅ
BUSSEN ER VORES FRIVILLIGE JØRGEN OG KAJ.

Ture ud af huset vil altid blive annonceret i Sofiegårdens
aktivitetsoversigt.
Find den på vores hjemmeside www.sofiegaarden.vejle.dk

Busturene er efter først til mølle princippet.
Tilmelding i dagcentret ved Karin og Betina
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Vores frivillige har haft travlt i de foregående måneder.
Der er afholdt mange møder i Multisalen, hvor de frivillige har
gjort en kæmpe indsats. Der er sat borde og stole op, dækket
borde, ordnet blomster, samt oprydning, opvask, og
optælling.
Andre har meldt sig som frivillige til erindringsdansen som
husets Ergoterapeut, Eva står for. Eva er taknemmelig for de
ekstra hænder det har givet hende.
Nu kan beboerne på Sofiegården få flere at danse sammen
med.
Vores frivillige har mange opgaver.
Nogen har faste dage hvor de hjælper til i Cafe Olga, en
ordner blomster, en anden kommer og syr.
Hente beboer til arrangementer, køre husets hus, pumpe
kørestole, lægge servietter sammen og sådan kunne vi blive
ved.
En stor tak til jer alle, vi kunne ikke gøre det uden jer.

3

Har man lyst til at yde en frivillig indsats enten i dagcenter
regi, eller for vores beboer oppe i huset så kom endelig og
forhør dig i dagcentret ved Karin eller Betina.
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NYT FRA DAGCENTRET
Vi kan altid mærke når sommeren er over os, så får folk travlt med at
nyde udendørslivet og sådan skal det også være.
Derfor er nogle af aktiviteterne i dagcentret sat på vågeblus, og
andre fortsætter sommeren over.
Vi opretholder skansen i dagcentret og tager imod hver og en når i
kommer på besøg.
Kom endelig herned og benyt vores faciliteter.
Vi har 2 dejlige gårdhaver hvor man i fred og ro kan sidde og nyde
solen. Trænger man til koldt eller varmt drikkelse, kan man altid købe
i Cafeen inden for åbningstiden.
Der er altid nogen at snakke med i Cafe Olga
Sommerens aktiviteter står beskrevet i vores aktivitetsoversigt. Se
den på vores hjemmeside www.sofiegaarden.vejle.dk
Vores åbningstider i juli måned er fra 9.00 - 15.00
Med venlig hilsen
Karin og Betina
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CAFÉEN FORTÆLLER
Cafe Olga holder åbent sommeren over, og der vil som altid blive
kreeret forskellige retter.
Vores menuplan kan findes på vores hjemmeside
www.sofiegaarden.vejle.dk

Vi vil ligesom dagcentret holde skansen sommeren over, og vil
glæde os til at se både nye, som gamle kunder i Cafe Olga.
God sommer til jer alle.
Med venlig hilsen
Pernille og Rikke
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Sofiegårdens Venner.
Sofiegårdens venner har haft en udflugt til Sild for medlemmer af
Sofiegårdens Venner.
De var heldige med vejret denne dag, da det ikke regnede.
Vi holder arrangement den. 1 oktober kl. 11.00 inde i Multisalen.
Det bliver med underholdning af Richard Ragnvald, og herefter
spisning.
Der vil senere komme opslag op i huset vedrørende
beboerarrangement, samt tilmelding.
Der vil senere komme opslag omkring arrangementet på Vennernes
opslagstavle i gangen ved Cafe Olga.

Telefonnummeret til formanden for sofiegårdens venner er: Mobil
40933594
Det er ham man skal kontakte vedrørende deres arrangementer.
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Nu kommer fuglene igen
(Af Alberte Winding)
Og lyset vælter pludselig ind
Det kommer gennem alle sprækker, lyse nætter er tilbage.
Alt hvad der rørte sig blev gemt
Da du var rejst var det så nemt
Men hjertet ved godt hvad det ønsker sig, at pynte sig for dig
Du er tilbage, du er hos mig
Du er tilbage, med varme dage, du er hos mig
Nu kommer lydene igen
Og verden vælter pludselig ind
Med parasoller og sandaler
Bølger maler alt i sand
Jeg havde huset fuld af vind
Og nye frugter fløjet ind
Men hjertet ved godt hvad det ønsker sig, at pynte sig for dig
Du er tilbage, du er hos mig
Du er tilbage, med varme dage, du er hos mig
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Åbent dagcenter
Dagcentret på Sofiegården er et åbent dagcenter tilbud der hænger uløseligt
sammen med café Olga.
Dagcentret sørger for et hyggeligt café miljø, hvor alle skal føle sig velkommen.
Vi kan tilbyde gratis brug af computer, samt gratis træningsfaciliteter der ligger lige
ved Caféen. Maskinerne må benyttes efter instruktion fra dagcentrets personale.

Målgruppen er: 60+ samt pensionister.
Har du ønsker om en ny aktivitet, som du må være interesseret i at gå til eller være
primusmotor for, så er du altid velkommen til at henvende dig til personalet i
Dagcentret.
Aktiviteter bliver tilrettelagt og sammensat ud fra ønsker der kommer fra
Sofiegårdens beboer og besøgende.
Det er som udgangspunkt gratis at deltage i aktiviteterne. Der skal dog betales for
materialeforbrug, kaffe, spisning, ture med mere
Sofiegårdens Dagcenter er også et sted for dig, der ikke ønsker at deltage i diverse
aktiviteter. Her må man meget gerne komme for at spise sammen med andre, hygge,
snakke og udvide sin omgangskreds.
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Myggenes festmåltid
Sæsonen for myggestik strækker sig fra maj til august, og specielt i de tidlige
morgentimer og om aftenen, er der risiko for at få myggestik.
Myg er insekter, der lever af blod. De har eksisteret på Jorden i over 170 mio.
år, og i Danmark findes der ca. 30 arter, der stikker mennesker. Det er dog kun
hunmyggen, der stikker. Hunmyggene skal nemlig bruge blod for at lave nye
æg.
Myg tiltrækkes af menneskers kropslugt, varme og udåndingsluft. Når det er
varmt og vi sveder lidt mere, vil der altså være større risiko for at få myggestik.
Myggene har små "antenner", som de bruger til at lugte sig frem til deres bytte
med. Faktisk kan en myg lugte et menneske på op til 50 m. afstand, og myggen
har ikke noget i mod at flyve langt for at finde blod.
Når myggen stikker, gennemtrænger den huden med en lille snabel. Snablen
sprøjter et kemisk stof inden under huden, der forhindrer blodet i at størkne.
På den måde har myggen let ved at suge blodet op. Det er også dette stof, der
giver myggestik.
Hvis du opdager en myg, der er ved at stikke dig, er det bedst, hvis du lader
myggen sidde til den er færdig med at suge blod. Myggen suger nemlig noget
af det kemiske stof ud igen, lige inden den letter - så hvis du klasker myggen,
kan du risikere, at stikket klør endnu mere.
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Det summer om sommeren!
Så er det blevet sommer, i hvert fald på kalenderen.
Overalt i naturen hvor vi færdes er der en livlig summen, det er vores årevingede
venner, bierne, som har travlt, de skal nå at samle nok forråd til at de kan klare sig
igennem den kommende vinter. Men det er langtfra det eneste de skal nå. Bierne har
nemlig et utroligt hårdt program for sig. De skal på deres relative korte liv, både nå at
gøre rent, hente vand, være vagter, fodre ynglen og til sidst flyve ud i naturen og
finde nektar og pollen, for derefter at flyve den tilbage til bistadet, hvor de laver
nektaren om til den honning vi kender og spiser med stor glæde.
Forskellige bier i stadet og deres opgaver.
I boet findes der 3 slags bier. Dronningen findes der kun én af. Dronningens opgave
er at lægge æg. Hun kan i højsæsonen lægge op imod 2000 æg om dagen.
Dronningen befrugtes af dronerne når hun er 6-7 dage gammel. Hendes sædblære
fyldes op med op til 5.000.000 sædceller som hun så bruger til befrugtningen resten
af hende 5 årige liv.
Dronerne – han bierne, har til opgave at befrugte dronningen. En efter én parrer de
dronningen og falder efterfølgende til jorden døende. Et kort men godt liv.
De resterende 50.000 -100.000 bier i stadet er arbejderbier, som har til opgave at få
stadet til at fungere. De har som nævnt i begyndelsen af artiklen mange forskellige
opgaver.
Blomsterne og bierne
Bierne og blomsterne har et symbiotisk forhold, hvilket vil sige at de ikke kan
undvære hinanden. Bierne henter alt deres næring i blomsterne, mens planterne
bliver befrugtede så de kan danne frø.
Nektaren, som bierne er vilde efter, består af en opløsning af sukkerarter, heriblandt
rørsukker. Bierne laver nektaren om til honning i bistadet, ved at kaste den spiste
nektar op fra honningmaven og derefter lagre den i stadets celler.
Bierne er dækket af små hår, hvori blomsternes pollen kan sidde. Når bien lander i en
blomst overføres pollenet til støvfanget på blomsten og derefter påbegyndes
befrugtningen af plantens frugtknude.
Mange af blomsterne er tilpasset til at blive bi-bestøvet, de har store mængder nektar
og en lidt mere klistret pollen, som ikke egner sig til vindbestøvning, men er god til at
sætte sig fast på biens behårede krop.
Vi kan hjælpe bien!
Der er ikke meget for bien at hente i landbruget, da vi med effektiv
ukrudtsbekæmpelse har skaffet os af med mange af de vilde blomster, som bien
traditionelt har tanket nektar hos.
Bien søger derfor andre veje og vi kan hjælpe bien ved at sørge for at have en god
variation af blomster i vores haver og altankasser. Bien bliver aktiv ved
dagstemperaturer på 10 grader og det er småt med blomster i naturen, men i haverne
er der erantis, vintergæk, dorthealilje, julerose, og lidt senere krokus, snepryd og
scilla. Mirabellen blomstrer ligesom pilen tidligt, nogen gange allerede i marts. Deres
blomsterflor er en gave til bierne.
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Citater om alder

Alder er en finurlig ting. Når man er ung, så vil man gerne vil ældre. Når
man er gammel så vil man gerne være yngre. Det er lidt ligesom at
græsset er grønnere på den anden side. Uanset sin alder så har vi alle en
historie at fortælle og det har disse citater om alder også. Vi bliver alle
ældre med tiden og der er både fordele og ulemper der følger os gennem
livet. Læs disse til tider sjove citater og se om det ikke giver mening og
du kan nikke genkendende til nogle af dem.
Alder er ikke spørgsmål om år, men om sindstilstand.
– Douglas Mc Arthur

Da jeg var barn, samlede jeg på frimærker. Nu samler jeg på skavanker.
– Thøger Birkeland

En mand er ved at blive gammel, når han kigger på menukortet før
serveringsdamen.
– Anonym

Alderdommen eksisterer ikke. Der findes mennesker, som er mindre
unge end andre, det er det hele.
– Simone de Beauvoir

Det er jo sådan med alder at mænd får karaktertræk medens kvinder får
rynker.
– Vilma Degischer
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Billeder fra begivenheder på Sofiegården.

En dejlig tur til Juelsminde med Karlsvognen.
Bebeboer fra Sofiegården og brugere af aktivitetscentret nød hinandens
selskab på denne udflugt, hvor der blev spist på havnen i Juelsminde.
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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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Sankthansfest den. 24 juni i Multisalen

Der blev pyntet borde, lavet heks, grillet pølser og vejret var
varmt og solrigt.
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FREDDY VAR KOMMET MED SIN HARMONIKA, OG DER BLEV
SPILLET OP TIL DANS.
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Mange frivillige var og hjælpe, af hjertet tak for en stor indsats.

Sofiegårdens avis udkommer næste gang til oktober.
Indlæg kan sendes til redaktørerne Betina Gregersen, mail: BEKGR@vejle.dk tlf.: 2332 0552 eller
Eva Lind Jensen, mail: EVLJE@vejle.dk tlf.: …………
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