
 

 

 

 

 

 

 

  

Til beboere, familie, venner, frivillige og medarbejdere.  

APRIL – MAJ - JUNI 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https://sofiegaarden.vejle.dk/img/6410ve/waves.svg&imgrefurl=https://sofiegaarden.vejle.dk/om-sofiegaarden/&docid=BTBLxb-uwEowEM&tbnid=P7LvO_PIJTUHdM:&vet=10ahUKEwjdpvOcirbeAhVR2qQKHR0fBfkQMwiNAShDMEM..i&w=800&h=129&bih=777&biw=1447&q=sofieg%C3%A5rden%20sandegraven&ved=0ahUKEwjdpvOcirbeAhVR2qQKHR0fBfkQMwiNAShDMEM&iact=mrc&uact=8
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiHyJPWirbeAhWDsaQKHeCmB9EQjRx6BAgBEAU&url=http://sct-johannes-vejle.dk/hvad-sker-der/sofiegarden.html&psig=AOvVaw2WqkPPfeDJ7t_9toHlYdHw&ust=1541260850024992
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjN9s6iirbeAhUKPewKHePvD0oQjRx6BAgBEAQ&url=https://sofiegaarden.vejle.dk/media/7048/velkommen-til-sofiegaarden-beboer.pdf&psig=AOvVaw2WqkPPfeDJ7t_9toHlYdHw&ust=1541260850024992
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Alt det vi havde set frem til at skulle gøre i disse forårs måneder er blevet 

skrinlagt pga. COVID 19 

Alt er forandret i vores samfund og i vores egen lille verden, og tingene er også 

forandret her på Sofiegården. 

Alle store som små, har fået udstukket nogle retningslinjer som vi SKAL og 

BØR følge, uanset hvor hårdt det er for os! 

 

Ledelsen på Sofiegården vil løbende holde jer opdateret her på vores 

hjemmeside som hedder WWW.sofiegaarden.vejle.dk 

 

 

I skrivende stund den 21. april er der stadig ingen adgang for 

pårørende på Plejecentret, og Cafe Olga og Dagcentret er stadig 

lukket ned. 

 

 

 

 

  

http://www.sofiegaarden.vejle.dk/
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Livet går sin vante gang oppe på plejecentret.  

Beboernes hverdag har ikke ændret sig ud over det, at de ikke kan være i 

fysisk kontakt med deres familier. Mange har dog fundet alternative løsninger 

på dette problem, og smilende har været mange for alle beboer, når pårørende 

har stået med flag, plakater o. lign uden for vinduerne. 

Personalet på Sofiegården gør et stort stykke arbejde for, at ingen føler sig 

ensomme. Fællesskabet er i højsæde! 

Der bliver taget højde for nærvær trods afstand, gode samtaler med den 

enkelte, gåture i nærområdet, sang, højtlæsning, reminiscens aktiviteter og 

mange andre gode ting. 

 

Der bliver smilt, grint, snakket, grædt og lyttet, ingen skal føle sig glemt eller 

overset! 

 

At leve er ikke nok. Solskin, frihed og en lille blomst 

må man ha' 
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Helligdage og mærkedage. 

 

Den. 5 april palmesøndag 

Den. 9 april skærtorsdag 

Den. 10 april langfredag 

Den. 12 april påskedag 

Den. 13 april 2. påskedag 

Den. 16 april Dronning Margrethe II fødselsdag 

Den. 21 april Prinsesse Isabella fødselsdag 

Den. 29 april Prinsesse Benedikte fødselsdag 

 

Den. 4 maj Prins Henrik 

Den. 5 maj Danmarks befrielse 

Den. 8 maj Bededag 

Den 9 maj Europadag 

Den. 21 maj Kristi himmelfartsdag 

Den. 26 maj Kronprins Frederik fødselsdag 

Den. 31 maj pinsedag 
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Den. 1 juni 2. pinsedag 

Den. 5 juni grundlovsdag 

Den. 7 juni Prins Joachim fødselsdag 

Den. 15 juni Valdemarsdag 

Den. 21 juni den længste dag 

Den. 4 juni sankthansdag 
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Danmarks befrielse 5. maj 1945 
Det nazistiske Tyskland overgav sig i begyndelsen af maj 1945, 

og den 4. maj om aftenen blev kapitulationen i Danmark 

annonceret, med virkning fra den 5. maj om morgenen. 

danmarkshistorien.dk sætter i denne uge Danmarks befrielse 

den 5. maj 1945 på forsiden. 

Danmark havde været besat siden 9. april 1940, og befrielsen 

blev fejret over hele landet. På danmarkshistorien.dk fejrer vi i 

denne uge befrielsen ved at vise de flotte farvebilleder, Carl 

Berthelsen, der var maskinarbejder og boede på 

Langelandsgade i Århus, tog i Århus’ gader i dagene efter 

befrielsen, og ved at sætte fokus på besættelsen og befrielsen 

af Danmark under og efter 2. verdenskrig.  

Hvis du vil genopfriske din viden om, hvordan det foregik, da 

Danmark blev besat den 9. april, kan du læse om den 9. april 

1940. Hvis du hellere vil vide mere om, hvordan selve 

besættelsen var, kan du læse vores artikel om forhandlings- og 

samarbejdspolitikken 1940-1945. Besættelsen er stadig er et 

hedt emne blandt historikere såvel som politikere, og debatten 

kan du læse om i artiklen om besættelsestiden i eftertidens lys. 

Du kan også klikke dig igennem artiklerne om pressecensur, 

det danske nazistparti eller Augustoprøret 1943, der af nogle 

ses som samarbejdets ophør og den virkelige besættelses 

begyndelse.  Vi tænker ofte, at Danmark ikke blev ramt af 

krigshandlinger under besættelsen, men er det nu også sandt? I 

vores film kan du høre om Gestapos hovedkvarter, der lå på 

Park Kollegierne midt i universitetsparken, og om da 

englænderne bombede Århus.  

Hvis du er mere interesseret i et billede af, hvordan selve 

stemningen var den dag for 66 år siden, da Danmark blev frit 

igen, kan du sætte dig tilbage i stolen og lytte til Christian 10.s 

tale til befolkningen. Kongen var under besættelsen blevet 

kendt for sine rideture gennem Københavns gader, og det var 

med stærke følelser, at han talte til danskerne den 5. Maj 1945. 

Du kan også læse befrielsesbudskabet, som mange danskere 

hørte om aftenen den 4. maj, da de illegalt skruede radioen 

http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/private-fotos-fra-befrielsesdagene-i-aarhus-maj-1945/
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/9-april-1940/
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/9-april-1940/
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/forhandlings-og-samarbejdspolitikken-under-besaettelsen-1940-1945/
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/forhandlings-og-samarbejdspolitikken-under-besaettelsen-1940-1945/
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/besaettelsestiden-i-eftertidens-lys/
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/pressecensur-under-besaettelsen/
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/danmarks-nationalsocialistiske-arbejderparti-dnsap/
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/29-august-1943-augustoproeret/
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/briterne-bomber-aarhus-universitet-de-militaere-maal/
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/hoer-christian-10-taler-ved-befrielsen-5-maj-1945/
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/hoer-christian-10-taler-ved-befrielsen-5-maj-1945/
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/befrielsesbudskabet-4-maj-1945/
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over på den engelske kanal BBC for at høre nyt om krigen og 

modstanden.  

Selvom de tyske tropper i Danmark havde kapituleret den 4. 

maj, var de 5. maj involveret i spredte kampe med 

modstandsbevægelsen. Svend Ernys Hagen fortæller i filmen 

Vidne til befrielsen, om hvordan han oplevede begivenhederne 

ved Bispetorv i Aarhus.  

Men efter befrielsen fulgte også et retsopgør mod dem, der 

havde samarbejdet med besættelsesmagten. Og efter krigens 

ødelæggelser af infrastruktur, lov og orden diskuterede man, 

hvordan landet nu skulle ledes. Dette førte til en 

demokratidebat i årene 1945-1946, hvor debattørerne i stærke 

vendinger forsvarede deres syn på demokratiet. Du kan læse de 

mange indlæg ved at klikke på de relaterede kilder til artiklen 

om demokratidebatten.  

Endelig vil vi gerne udfordre dig til at tage vores quiz om 

besættelsestiden 1940-1945, for at se om du har helt styr på, 

hvad smørrationeringer, samarbejdspolitik og sabotage er for 

noget. 

 

 

 
 

 

http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/?tx_historyview_pi1%5bmaterial%5d=1105
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/retsopgoeret/
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/demokratidebatten-1945-46/
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/periodequiz-besaettelsestiden-1940-1945/
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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. 

 

Vi har 3 frivillige chauffører som vi kommer til at bruge fremadrette, og det: 

Jørgen Gad, Kaj Jensen og Jesper Iversen. 

 

Har man ønsker til ture specifikke steder, så kom og lad os finde ud af det sammen. 

 

Med venlig hilsen. 

Chauffør Jørgen Pram Gad og Kaj Jensen og Jesper Iversen. 

   

 

https://www.google.dk/imgres?imgurl=https://fruenssider.files.wordpress.com/2008/11/bus.jpg&imgrefurl=https://fruenssider.wordpress.com/2008/11/09/en-ganske-s%C3%A6rlig-bustur/&docid=cjcNhFh844PFTM&tbnid=VPCqztXCOVQTqM:&w=469&h=329&bih=925&biw=1680&ved=0ahUKEwi8_-37no7PAhVJIJoKHXLiCPY4yAEQMwgFKAMwAw&iact=mrc&uact=8
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Hænder fortæller en historie om det menneske, de er en del af og arbejder for - 
fra små nuttede tykke barnehænder, til gamle krogede slidte hænder, og begge 
bærer en skønhed i sig. 

Hænder er fascinerende, synes jeg. Man plejer at sige, at øjnene er sjælens spejl, 
men jeg vil påstå, at også hænderne fortæller en del om ejermanden eller -
kvinden. Nogle siger ligefrem, at hænderne er kroppens spejl. 

Prøv engang at se på hænderne - afslører de ikke en del? Om arbejdsbetingelser, 
om smidighed, om alder for eksempel. 

Hvis vi slår op i ordbogen, får vi at vide, at en hånd er en bevægelig legemsdel, 
som sidder for enden af armen og har fingre, der kan gribe, holde, give tegn, 
udføre arbejdsopgaver og meget mere. 

Det er korrekt, det ved vi. Ja, det vil jo sige, de små bitte nyfødte hænder, som 
man altid forundres over og forelsker sig i, kan til at begynde med ikke helt så 
meget, men gribe fat om en lillefinger kan de jo faktisk. Og dermed smelte et 
hjerte. Og lidt efter lidt kommer alle de øvrige færdigheder. 

For nogle går det let, andre må mase med fingrene for at komme til at holde rigtigt 
på blyanten og få den til at makke ret. Hænderne er en central del af os, de er 
med til at beskrive en person, og vi taler ofte om dem. Faktisk har vi masser af 
udtryk om mange forskellige situationer, hvori vores hænder indgår. 

”Man binder os på hånd og mund”, sang Liva Weel under krigen, og alle forstod, 
hvad det betød. 

Vi ved også, hvad en hjælpende hånd er, eller hvad det vil sige at give en hånd 
med, for slet ikke at tale om at give med den ene hånd og tage med den anden. 
Nogle kan have en heldig hånd, andre kan have noget på rede hånd, og ting kan 
havne i de forkerte hænder. 
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Vi kan uddele ros ved at klappe med vores hænder, og vi kan folde dem i stille 
bøn. Man kan også lægge sidste hånd på noget og dermed gøre en opgave 
færdig, eller man kan tage skeen i den anden hånd i stedet for at sidde på 
hænderne. 

Jeg synes som nævnt, at hænder er kolossalt spændende at høre om og ikke 
mindst at se på. Og derfor var min glæde stor, da jeg faldt over omtalen af en ny 
bog om hænder. En engelsk fotograf, Tim Booth, har fotograferet hænder, fingre, 
håndflader, negle og fingerled i de seneste 20 år. Og hans påstand er, at hænder 
og fingre kan fortælle meget mere om et menneske, end de fleste måske 
umiddelbart tror. 

Det hele begyndte for ham med et billede af hans bedstemors hænder. De hviler 
på en stok, og de er plagede af gigt, de ligner næsten en plantes rødder. Hans 
bedstemor kunne ikke selv lide fotografiet, men for Tim Booth blev det starten på 
bogen ”A show of Hands”. 

Andre har udgivet noget lignende tidligere, og det siger en del om, hvor 
inspirerende og spændende det kan blive at betragte andre menneskers hænder, 
og hvordan fotografer, tegnere og malere kan blive draget mod andres hænder! 

Hårdt fysisk arbejde kan aflæses i hænder og fingre. Tænk på en fiskers hænder, 
store med grov hud, vant til at gribe om hårdt og kraftfuldt tovværk, eller tænk på 
en pianists hænder: lange slanke fingre, der gennem den hårde træning i mange 
år må være smidige og spænde bredt. 

Eller hvad med gamle dages malke-hænder? De skulle både være følsomme og 
beslutsomme, og på arbejde var de flere gange i døgnet. En gartners hænder 
oplever også lidt af hvert, både den professionelle håndværker og den glade 
haveejer, der bare elsker at rode i jorden og få ting til at gro: årstidens planter 
måske, men nok ikke ejerens negle. 

Tim Booth fotograferer også en ballerinas hænder og fortæller, at når man ser 
hende træne, og blodet pumper igennem hendes krop, så ligner hendes hænder 
den hårdtarbejdendes og ikke hænder, man umiddelbart forbinder med en 
tåspidsdansers yndefulde bevægelser. 

Men Booth forklarer, at han blot vil understrege, hvordan også balletdanserens 
krop hænger helt sammen i sit udtryk fra tåspids til fingerspids. 

Hænderne fungerer også som talerør for nogle mennesker, nemlig for dem, der 
har svært ved at høre eller måske er helt døve. Der kommer tegnsproget ind som 
en uvurderlig hjælper og agerer livsvigtig kommunikation, hvor fingrene bliver 
bindeleddet mellem to verdener. 

Sportsfolks hænder, synes jeg, er et helt kapitel for sig. Håndboldpigernes 
hænder skal kunne gribe, kaste og holde fast, og alt sammen på meget kort tid og 
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i meget høj fart. Atletens hænder skal kunne få tag i en bom - måske bliver de 
pudret på den helt rigtige måde, så fingrene ikke glider i farten, men hjælper til et 
resultat med de høje point. 

Hænderne bliver en del af hele præstationen, som de gør det for jockeyen, der 
holder om tøjlen og derved hjælper sin hest til sejr, eller for svømmeren, hvis 
hænder er med til at pløje gennem vandet. 

Der er ikke noget af det, der ligger på den flade hånd. Og det er måske det, der er 
med til at gøre hænderne så interessante og fascinerende for os andre. 

Keramikerens hænder er næsten magiske, når vi ser det våde ler snurre rundt og  

Ikke alle er født med det håndelag, og nogle synes simpelthen, de har 10 
tommelfingre, og at hverken strikketøj eller sytøj vil lykkes. 

Jeg holder som sagt af hænder og finder, at alle hænder fortæller en historie om 
det menneske, de er en del af og arbejder for - fra små nuttede, tykke 
barnehænder til gamle, krogede, slidte hænder - de bærer alle en skønhed i sig. 
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NYT FRA FRIVILLIGE OG SOFIEGÅRDENS 

VENNER - DET SKER 

Frivillig: 

Vi startede året med at takke alle vores frivillige med en nytårskur inde i 

multisalen. Vi snakkede, hyggede, spiste brunch og hørte liflige toner fra 

Freddys harmonika. Vi takker jer endnu engang for jeres hjælpsomhed. 

Vi i dagcentret kan altid bruge nye frivillige til alverdens små og store 

opgaver. 

Det kan være hjælp til Bankospil, male plantekasser, vaske op og mange 

andre ting. Hvis du skulle være interesseret i at blive frivillig, så kontakt 

personalet i dagcentret og du vil få udleveret en folder hvor du kan læse 

mere om det at være frivillig, og derefter kan vi sammen finde ud af, hvad 

du har lyst til. 

Vi ser frem til et godt samarbejde med dig/jer.  

 

 Frivillige er kærlighed i bevægelse 
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Sofiegårdens – venner afholder: 

 

Indtil videre er der ingen arrangementer! 

 

 

 

 

Se på deres opslagstavle ved indgangen til cafeen, her 

bliver der sat opslag op, samt der er info omkring 

foreningen 
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Anemonerne er blandt de første blomster, der springer ud, og 

det gør de, fordi de oftest vokser i bøgeskove. Når bøgens 

blade springer ud i maj, kommer der ikke meget lys ned til 

skovbunden og anemonerne. 

De anemoner, som vokser i skovbunden er som regel hvide, 

men kan ofte have et lilla skær. Du kan også være heldig at se 

gule anemoner, der minder meget om de hvide. De gule vokser 

ofte i klynger, hvor jorden er mere fed. 

Når foråret bryder ud, har anemonen travlt. Den skal fange 

energi fra solen med de grønne blade, den skal blomstre og den 

skal sætte frø, så arten overlever. Alt det skal ske i løbet af de 

første forårsmåneder, inden bøgens blade skygger for solens 

stråler. 
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Martsviol 

Martsviolen er let at genkende med sine violette blade. Den 

bliver ca. 10 cm høj, breder sig med lange udløbere og kan på 

denne måde dække større flader. Bladene er stilkede, hjerte- 

eller nyreformede og med fine hår på undersiden. 

Martsviol er almindelig i det meste af Europa. Hos os blomstrer 

den i marts-april, og i varme somre også i eftersommeren. 

Blomsterne har to opadrettede og tre nedadrettede, 

mørkviolette kronbalde. Frugtkapslerne er runde med små hår. 

Når de modnes, tørrer kapslerne ind og åbner sig med tre 

klapper, hvor frøene kommer ud. 

Der findes flere violarter i Danmark. Blomsten er tvekønnet, 

dvs. at han- og hunblomsten er i samme blomst. Violer bestøves 

af insekter, der tiltrækkes af honning. Honningen findes i en 

spore på det største af de nedadrettede kronblade. 

Violen har fra oldtiden været kendt som et effektivt middel mod 

opkast og hoste, og i dag bruger man stadig udtræk af blomster 

og blade mod hoste og luftvejsinfektioner. Udtrækket har en 

slimløsende effekt, mens udtræk fra roden har kraftigere 

virkning og kan bruges mod opkast. 

Du kan også kandisere blomsterne og bruge dem som pynt på 

desserter og kager. Med sin violette farve ser blomsten også fin 

ud i en grøn salat. Endelig kan du også bruge violer til 

kryddersnaps. 
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Pilen lokker 

I marts lokker pilens hanplanters skinnende gule rakler bier, 

sommerfugle og andre insekter med sin nektar. Når 

hanblomsterne blomstrer, er de tykke og helt gule af 

blomsterstøv. Tidligt på foråret er pilens hanblomster små, grå 

og bløde - ligesom gåsens unger. Derfor kaldes knopperne ofte 

gæslinger. 

Piletæerne er det, man kalder tvebo. Det betyder, at han- og 

hunblomster sidder på hvert sit træ. Det er kun hanblomsterne, 

der er gule. Hunblomsterne er grønne og ikke så lette at se. 

Der findes omkring 25 pilearter, og de vokser overalt i 

Danmark. Pil spirer let, så hvis du bare stikker et afklippet 

grenstykke i jorden (5 cm over jorden og 20 cm under), og giver 

det lidt vand, så slår det rødder og gror. Den lette spiring viser 

sig ved, at man ofte ser pil blandt de første træer, der "flytter 

ind" på åbne arealer. 

Langt de fleste pilearter vokser gerne på fugtig jord langs 

vandhuller og bække, hvor de er et vigtigt fødegrundlag for bl.a. 

bæveren 
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Hasselbusken blomstrer 

Når vejret bliver mildere, blomstrer hasselbusken. Man kan se 

de lange, svovlgule rakler hænge ned fra grenene. Raklerne har 

været der hele tiden - de blev nemlig dannet sidste sommer, 

men de har indtil nu været korte og svære at få øje på. 

Hassel var en af de først indvandrede skyggeplanter, der 

indfandt sig efter sidste istid og har været en fast del af floraen 

i mindst 10.000 år. I dag er den en af vores mest almindelige 

skovbuske. 

Hassel er tvekønnet. Dvs. at den både har han- og hunblomster. 

Disse er adskilt og vokser på samme busk. Hanblomsterne er 

de gule rakler, og hunblomsterne er en lille, mørklilla dusk, som 

sidder i spidsen af de tykkeste knopper. De er smukke, men 

lette at overse. 

Skubber man til raklerne, kan man se, at de drysser med gult 

pollen. Haslen bestøves nemlig med vinden, og det er årsagen 

til, at den blomstrer netop nu. Der skal være vind. Hvis haslen 

ventede med at blomstre til bladene kom frem, ville der være 

læ i skoven, og så kunne pollen ikke bæres rundt.  

Når blomstringen er overstået i april, går haslen til ro igen. 

Udviklingen af året nødder begynder, når bladene folder sig ud. 
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Bøgen springer ud 

Tidligere sagde man, at bøgen sprang ud i maj. Men vores klima 

har ændret sig, og det kan også ses i naturen. Bøgetræerne er 

nemlig begyndt at blive grønnere allerede i slutningen af april - 

til gengæld springer de ud over en længere periode. 

Med et passende forår vil bøgeskoven komme til at bugne af 

olden. Olden er bøgens frugt og kaldes også for bog. Mange af 

skovens dyr får glæde af de mange olden. Både mus, egern, 

duer, bogfinker og rådyr vil have en masse forråd til næste 

vinter. 

Bøgens frugter kan også spises af mennesker, og selve træet 

bliver ofte brugt til parketgulve, træsko og ispinde. 
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Lyden af forår 

Våren melder sin ankomst, samtidig med at sanglærken 

kommer tilbage fra en vinter under sydlige himmelstrøg. Det 

lyder af forår, når lærken synger.  
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Jeg plukker fløjlsgræs 

 

En vår er kommet så mildt og stille                                                     

med drømmedufte om mark og vang.  

På sølvstreng klimprer den friske kilde,  

og fuld af sødme er fuglens sang.  

 

Jeg plukker fløjlsgræs og ridderspore,  

jeg plukker mandstro og jomfrusko.  

men blodet brænder i mine årer,  

mit lille hjerte har ingen ro.  

 

Jeg synger ikke, jeg danser ikke,  

der er så meget jeg ikke når.  

Er jeg bedrøvet? Jeg ved det ikke.  

Jeg drømmer bare, og tiden går.  

 

Jeg plukker fløjlsgræs og ridderspore,  

jeg plukker mandstro og jomfrusko.  

Snart kommer prinsen fra eventyret,  

mon da mit hjerte kan finde ro.  

 

Hans silkekappe har gyldne knapper,  

kækt gynger fjeren på hans baret.  

Og han er mandig og flot og tapper,  

og på hans skjold er der ingen plet.  

 

Jeg plukker fløjlsgræs og ridderspore,  

jeg plukker mandstro og jomfrusko.  

Men hvis han ser mig i pigevrimlen,  

mon da mit hjerte kan finde ro.  

 

Lad hjertet hamre, lad blodet strømme,  

mens barmen runder sit hvide lin.  

Snart kommer helten fra mine drømme,  

... skønt ingen ved det, er han dog min.  

 

Jeg plukker fløjlsgræs og ridderspore,  

jeg plukker mandstro og jomfrusko.  

Dig gir jeg alle mit hjertes blomster,  

for du har taget mit hjertes ro. 
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CAFÉEN FORTÆLLER. 
I Cafe Olga  

Er vi altid glade for at se nye ansigter, og dem er der kommet flere og flere af igennem de sidste 

måneder. Vi er glade når vi for tilbagemeldinger på både det ene og det andet, og er altid klar til at 

gå i dialog med vores kunder. 

Vi er også samtidig glade for, at vores gamle kunder hænger ved, det velkendte og trygge er noget 

vi alle synes godt om. 

Sådan er det også med mad. Ind imellem udfordrer vi jer med nye spændende nye retter, eller 

kommer med små overraskelser, og det kan jo både gå den ene og den anden vej. Men det giver 

stof og anledning til ekstra snak, og så har vi opnået det vi gerne ville! 

Vores hjemmeside er: WWW.sofiegaarden.vejle.dk   

Vi glæder os til at gå foråret i møde sammen med jer, og håber i vil bruge vores cafe faciliteter 

udenfor, når solens stråler rammer os. 

Med venlig hilsen  

Pernille, Rikke og Mathias. 

 

Kaffe og kage kan købes 

http://www.sofiegaarden.vejle.dk/
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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 hele tiden små ændringer hen af vejen. 

Ligesom verden er omskiftelig så 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   

Eller hent Aktivitetsoversigten i papirform i gangen indtil 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 glæder os til at gå foråret i møde med jer alle, og ser frem til mange fornøjelige timer i jeres 

selskab.   

 

Fredag d. 3 april kl. 12.00 afholder dagcentret i samarbejde med Cafe Olga årets 

påskefrokost. 

Det vil være ”Ta selv buffet” og prisen er 80 kr. hvori der også er 1 genstand. 

Se opslag i gangen til Cafe Olga. 

                                                                     

 Karin og Betina 

 

 

http://www.sofiegaarden.vejle.dk/
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Her er der både plads til unge og ældre! 
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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.%20helbredsmæssige%20eller%20økonomiske%20oplysninger%20-%20eller%20dit%20cpr-nummer%20i%20en%20almindelig%20e-mail.%20Du%20kan%20skrive%20sikkert%20til%20os%20via%20Digital%20Post%20på%20www.vejle.dk/skrivsikkert
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Billeder og aktiviteter fra huset. 

Vi hygger og klipper ud til påskekyllinger.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Der løses kryds og tværs. 
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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 til 

september 

Indlæg kan sendes til redaktørerne Betina Gregersen, mail: BEKGR@vejle.dk  tlf.: 2332 0552  eller 

Eva Lind Jensen, mail: EVLJE@vejle.dk  tlf.: 2156 1 

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

