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Ullas side
Nu fik vi afholdt valg til dagcenterrådet. Det var blevet udsat ad flere omgange på grund af forskellige
restriktioner. Jeg var meget begejstret
over at se den store interesse for at stille op til valget. Tak for det!
Vi har holdt vores første møde,
hvor alle var med både repræsentanter
og suppleanter. Det er op til alle Jer,
der kommer her at få et aktivt, levende
råd, som bliver brugt, når I har noget
på hjerte.
Der er ikke noget, der interesserer
os mere end, hvordan det opleves for
Jer, at gå på Vennerslund.
Ved hovedindgangen hænger en oversigt over det ny-sammensatte råd med
foto af hvem du skal gå til.

Opslagstavlen vil vi til at bruge noget mere, specielt når vi har informationer til Jer af alle slags. Så hold dig
orienteret i gangen. Tidligere hang vi
sedler på vinduerne – dem har vi nu
fået gjort rent for brug af tape gennem
flere år.
Vi har haft dem mest solrige marts
måned jeg kan huske. Den mest solrige i over 140 år. På en af de solskinsdage var jeg ude at gå på et område tæt
på Københavns Havn, hvor der er får og da jeg er helt vild med dyr, skulle
jeg jo lige se om de var kælne. I kan
selv se, hvordan jeg blev taget imod.
Håber I får et dejligt forår med
masser af gode oplevelser – husk at
melde dig til vores skovtur.

Ulla Stensberg
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Hverdagen på Vennerslund
Fælles gymnastik med Sanne

Et par gange i løbet af vinteren ryddede vi gulvet i fællesrummet for borde og
stole, og inviterede til gymnastik i en større gruppe, dansede med balloner og fik
tøjfrøen ”op og flyve” over en faldskærm. Det er godt at bevæge sig sammen
med andre, grine og synge. Jeg skal lige love for, at en sang med Dorris Day fik
ballonerne til at danse højt og lavt og der blev sunget med af de deltagende gæster.
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Hverdagen på Vennerslund
Dagligdagen på Vennerslund
Mandag: Mens en gruppe arbejder med kreative sysler, diskuterer de øvrige gæster dagens nyheder. Imens er et hold ude at gå, og er der desuden gymnastik i
gym-rummet.

Torsdag: En stor gruppe er gået den friske tur gennem Charlottenlund Skov til
Slottet. Ud og hjem på en lille time!
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Hverdagen på Vennerslund
Skarven på Fortet

I mange uger har vi kunnet hilse på vores ven den unge skarv, som sidder i træet
ved Fortet og spreder sine vinger for at lade dem tørre efter en fisketur, mens den
kigger ud over Øresund. Skarven svømmedykker, når den jager, og dens fjerdragt
er gennemtrængelig for vand, hvilket hjælper ved at mindske opdriften i vandet.
Til gengæld må den bagefter tørre vingerne ved at sidde på f.eks. en pæl med udbredte vinger. Skarven er gennem tiderne blevet jagtet på grund af dens store appetit for fisk. Efter at være blevet fredet i 1980, er den nu almindelig igen i hele
landet, blandt andet er der store kolonier ved Brændegård Sø på Sydfyn og
på Omø ved Sydsjælland.
På vores seneste forårstur langs Fortet kunne vi konstatere, at ”vores” skarv har
fået selskab…. Skal de to mon danne par?
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Hverdagen på Vennerslund
Endelig Forår

Hvor var det dog dejligt, da vi igen kunne begynde at sidde udenfor og nyde solens lys på terrassen! Solens varme lod dog vente lidt på sig i starten, så vi tog de
lune tæpper med ud… og det giver altid et farvestrålende billede til Bladet På
billedet ovenfor er en gruppe onsdagsgæster i gang med en samtale om venskab.
På billedet forneden træner fredagsgruppen de små grå med en lærerig og informativ quiz fra ”Den store quizbog om Danmark”.
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Hverdagen på Vennerslund
Demens uge på Vennerslund
I uge 10 holdt vi en temauge om demens på Vennerslund. Det gjorde vi, fordi demens er en del af hverdagen, også hos os på Vennerslund.
I har måske oplevet det hos jer selv eller andre:
- At man ikke kan finde sine husnøgler, netop når bussen står og venter.
- At man pludselig ikke kan få lynlåsen i jakken til at virke.
- At man i det hele taget skal bruge mere tid på alting, og er mere træt.
- At man får svært ved at finde ord og formulere sig. Og måske begynder at være
mere stille. Eller fortæller den samme historie flere gange.
- Det kan også være, at ens personlighed ændrer sig, så man bliver mere indelukket og mangler initiativ. Eller modsat, at man bliver mere impulsiv end førhen,
og pludselig kan reagere lidt vred i visse situationer.
Når demens rammer én selv, kan man godt blive bekymret og ked af det, og fyldt
med spørgsmål. Mange har et behov for at tale med ligesindede om det, og udveksle følelser og erfaringer. Man har jo ikke prøvet det før.
Når det rammer én, man er tæt på, kan man også få mange spørgsmål. Man vil
gerne rumme den anden, men man vil også rumme sig selv, når man en gang
imellem er uforstående og bliver utålmodig. Man vil måske hjælpe, men ved ikke
rigtig, hvor man skal starte - og om den anden vil hjælpes.
Med temaugen om demens ville vi skabe forståelse for demens, og give information til alle, der ønskede det. Demens kan stadig være tabubelagt og der er derfor
meget uvidenhed i samfundet. Det fører til isolation og ensomhed i mange demensramte familier. Vi ville med Demens ugen gerne bryde tabuet og åbne for
nogle gode samtaler om demens.
Vi takker for den store interesse og åbenhed, som blev udvist under Demens
ugen. Også i den kommende tid vil vi med jævne mellemrum invitere til
”Demenscafé”, hvor vi taler videre om emnet.
Alle er velkomne til at være med.
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Hverdagen på Vennerslund
At være dement er ikke nemt
At være dement er ikke nemt
min hjerne går i stykker
det hele kalker til
jeg ved der kommer dage
hvor jeg intet kan og vil
Mit liv bliver en forvirret sag
jeg mærker det så småt
jeg taber sammenhænge
og det er ikke godt
Det sker jeg ta’r mig sammen
og føler mig lidt sej
men pludselig – så står jeg der
og kan ikke finde vej.
At være dement er ikke nemt
jeg kan ikke finde rundt
og min bevidsthed om det
gør mig meget ondt

Vigtig viden om demens
- Demens er ikke en naturlig
del af alderdommen, men
skyldes sygdom i hjernen
- Mennesker med demens
mister andet end
hukommelsen
- Det er muligt at leve et godt
liv med demens

Det værste er – jeg ved –
at der er ingen hjælp at få
min sygdom ta’r mig mere og mere
til sidst går jeg i stå.
Jeg elsker jo mit hjem
og vil gerne blive her
mit liv blandt mine minder
er næsten alting værd
Jeg be’r om jeres støtte
for jeg ved, at det kan nytte
bliv ikke irriteret,
hvis jeg virker lidt forvirret
men venlig, varm opmærksomhed
det glæder mere end mange ved
At være dement er ikke nemt
Digtet er skrevet af en tidligere
gæst på Vennerslund.
Når du møder et menneske med
demens
- Smil og vær imødekommende
- Vær rolig i dit kropssprog
- Bevar øjenkontakten
- Tal roligt og tydeligt
- Brug korte sætninger
- Stil kun ét spørgsmål ad gangen
- Vær forstående og tålmodig
- Tag ikke vrede og kritik personligt
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Hverdagen på Vennerslund
Om formiddagen er
de fleste oppe af stolen
for at få liv i kroppen; ilt
og næring skal rundt i
hele kroppen og så bliver man glad i låget af al
den gymnastik!

Onsdagsgruppe med Henrik.
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Aktiviteter og udflugter
Tur til Amalienborg og dronnings smykker
Vi kørte til Amalienborg for at se dronningens smykker. Det var en oplevelse bare at kunne komme ind bag murene på slottet, og så at få lov at se de smukke
smykker vores dronning bærer til specielle arrangementer, det var en god oplevelse. Vi fik en lille telefon, hvor vi kunne høre dronningen fortælle om de forskellige smykker. Det var utroligt alt det hun kunne fortælle, hvem hun havde fået dem af og hvilke begivenheder de blev brugt ved. Der var bl.a. en meget stor
samling af ordner fra diverse lande, smykker lavet af guld fra Grønland, diademer, men også smykker som hun havde købt i Matas. I den nederste etage var der
en lille butik hvor man kunne købe forskellige souvenirs og enkelte smykker. Det
var en dejlig tur vi havde, og der var blå himmel og solskin.
Lisbeth
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Aktiviteter og udflugter
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Aktiviteter og udflugter
Tur til Louisiana - Sonja Delaunay med rosenkål og selleri
Endelige blev det muligt at komme
på museum uden alle mulige restriktioner og vi kan nu gå en post- pandemenisk tid i møde. Det måtte vi fejre
med en tur op til det hæderkronede
Louisiana.

Nogle af kjolerne minder hende
om hendes egne fra gamle dage. Brit
havde især lagt mærke til en racerbil,
som kunstneren havde farvelagt med
et flot mønster.

Bilen er udstillet i det første rum vi
Vi kørte fra Vennerslund lige som kommer ind i. Fransiska synes, det var
vi var ankommet hjemmefra. Vi anspændende at se, hvordan kunstnerens
kom til en fuldstændig optaget parke- tegninger bliver til malerier, og Brit
ringsplads og der stod en lang kø uden var meget optaget af hvordan Sonja
for indgangen. Tydeligvis var vi ikke Delaunay arbejdede med farver og forde eneste som ville se og opleve den mer i sin kunst.
skønne meget farverige avangarde
Vi havde en time til at se udstillinkunst af Sonia Delaunay.
gen med Sonja Delaunay, før vi igen
Der var bestilt bord til frokost i
mødtes i cafeen for at spise frokost
Louisianas Café, men inden vi nåede sammen. Cafeen havde valgt at placere
dertil fik vi set en flot og farverig ud- vores selskab lidt væk fra de andre gæstilling.
ster på museet, så vi bedre kunne hygBrit Petersen og Fransiska Høgsted var ge og tale sammen. Vi fik serveret en
med på turen og jeg har sat dem stæv- skøn kylling-frikassé med grøntsager
ne under kaffen på Vennerslund, her
og friskbagt brød.
små to uger efter vi var på Louisisana
Det var modigt af cafeen at servere
sammen for at få et par stikord om de
rosenkål og selleri i frikasséen, for det
oplevelser, de fik med sig hjem fra
er ikke grøntsager som er så vellidte
Louisiana.
Fransiska fortæller at hun var betaget hos de fleste. Men det smagte rigtig
og facineret af kjolerne af Sonja Del- godt, sovsen var god og stemningen
hyggelig. Vi trillede hjem ad Strandveaunay.
jen med medbragt kaffe og småkager.
Dejligt at komme ud og se noget kunst
igen.
Sanne
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Aktiviteter og udflugter
Torsdagstur til Jesuskirken i Valby
Da brygger Carl Jacobsen i 1882 bad
arkitekt Vilhelm Dahlerup om at tegne en
kirke til Valby, havde han forud købt det
stykke jord, hvor den skulle bygges. Den
færdige kirke - med sin placering på toppen af Valby Bakke - skulle kunne ses viden om. Da kirken blev indviet i 1891,
gik Jacobsens drøm om ”at bygge en kirke i Valby, som i skønhed skulle overgå
alle andre kirker i København” i opfyldelse. Carl Jacobsens ønske var, at kirken
skulle genlyde af smuk musik,
og akustikken i kirken er god. Det er en
stor kirke med plads til over 600 kirkegængere. Kirken rummer desuden to meget fine orgler.
Jesuskirkens arkitekt Vilhelm Dahlerup (1836-1907) tegnede også Ny Carlsberg Bryggeriet, Glyptoteket, Statens
Museum for Kunst, Det Kgl. Teater, Hotel d'Angleterre, Dronning Louises Bro
og Sø pavillonen. Jesuskirken er opført
som et mausoleum for Carl Jacobsen og
hans familie, blandt andre hans
mor Laura Holst. I krypten under kirken
står familiens sarkofager.
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Det er en stor kirke med plads til over
600 kirkegængere. Kirken rummer desuden to meget fine orgler.
Jesuskirkens arkitekt Vilhelm Dahlerup
(1836-1907) tegnede også Ny Carlsberg
Bryggeriet, Glyptoteket, Statens Museum
for Kunst, Det Kgl. Teater, Hotel d'Angleterre, Dronning Louises Bro og Søpavillonen.
Jesuskirken er opført som
et mausoleum for Carl Jacobsen og hans
familie, blandt andre hans mor Laura
Holst. I krypten under kirken står
familiens sarkofager.

Aktiviteter og udflugter
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Alle har en historie
En af mine rejseoplevelser
Engang for snart længe siden, skulle min mand og jeg holde sølvbryllup. Vi blev
enige om, at det ikke skulle være den store fest denne gang. I stedet ville vi rejse
langt væk. Men hvor? Til sidst blev vi enige om at tage til en lille venezuelansk ø.
Isla Marguerita.
Vi fløj først til Venezuelas hovedstad Caracas. Herfra skulle vi videre med et lille
fly fra den nationale lufthavn. Vi fik at vide, at vi skulle løbe fra lufthavn til lufthavn, for mellem de 2 lufthavne lå en bjergskråning. Her byggede de fattige blikhytter til at bo i og af og til, når de så turisterne komme gående, kunne de finde på
at løbe ned og overfalde dem. Nå, men vi kom helskindede igennem og fløj videre
ud til Øen.
Det var en dejlig ø med bjerge, strand og skove, men da vi skulle være der i længere tid, blev vi enige om, at vi måtte en tur til fastlandet. Vi fandt en tur til noget,
der hed Aruca Jungle. Den lagde vi ind på.
En tidlig morgen tog vi af sted og sejlede med en hurtigbåd ind til fastlandet, her
ventede en bus på os. Den kørte os ud til en flod, som lå i en mangroveskov. Vi
sejlede med en åben motorbåd gennem mangroven, og pludselig udvidede floden
sig til en stor sø. Midt i søen lå en tømmerflåde med et lille hus på. Vi sejlede derhen og kravlede op. Mens vi stod der, kom en kæmpeflok lyserøde Ibiser flyvende. Et meget smukt syn.
På tømmerflåden lå nogle meget smalle både. Det var nogle indianerne havde
hugget ud af en træstamme. Et par af mændene ville prøve dem. Det gik ikke
godt. De er utrolig svære at holde balancen i og kort efter lå de og plaskede i vandet.
Vi skulle nu tilbage, for der var mange andre ting, vi skulle se.
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Alle har en historie

Vi var kommet lidt sent afsted. Derfor var alligatorerne begyndt at komme ud af
deres huller. Da vi var kommet halvvejs ned ad floden, så vi en alligator stå oppe
på brinken. Bådsmanden, der var med, skulle vise sit mod. Han sprang op og slog
en stav ned i mangroven kort fra alligatoren, for at få den til at løbe længere ind i
skoven. Men alligatoren ville den anden vej, lige ned mod mig. Jeg sad stiv af
skræk, mens den dame, der sad ved siden af mig, sprang gennem båden og slog
store blå mærker på sine ben. Ca. en meter fra mig fik alligatoren øje på et hul
mellem mangroven og båden. Den sprang ned i det samtidig med den slog et ordentlig slag med halen, så mit pæne, hvide tøj var smurt ind i mudder fra top til tå.
Det var dog til at overleve.
Efter at have oplevet mange andre spændende ting den dag, fløj vi hjem til øen
om aftenen.
Brit
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Alle har en historie
De gode relationer
Mange af os, der kommer her på Vennerslund, har oplevet, at de venner, måske
ægtefæller, vi har haft igennem et langt liv, ikke lever mere.
På Vennerslund kan vi skabe nye venskaber, helt uden de eventuelle rammer vores tidligere liv har givet os. Vi er alle “gamle/ældre” måske med små eller større
handicaps. Vi går måske dårligt, måske ser eller hører vi ikke mere så godt - men
på Vennerslund er vi alle lige.
Personalet lægger op til, at vi hjælper hinanden- de støtter os i at skabe nye venskaber, på kryds og tværs.
Vi, på onsdagsholdet, har i lang tid skabt mange gode venskaber -vi går f.eks i
biografen sammen, og èn gang har vi været 7.
Dem der stadig kører bil, henter de andre. Til tider henter vi også hinanden, for
at køre en lille tur “ud i det blå”. Nogle af os fejrer nytår sammen.
Flere af os har hinandens telefon numre, så vi kan ringe sammen, hvis noget
“klemmer” lidt - alt har Vennerslund givet os, - Tusind Tak.
Kærlig hilsen
Pernille, onsdagsgæst.
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Alle har en historie
Spareråd fra gamle dage og nu
I disse tider oplever vi at priserne på dagligvarer stiger og stiger, for slet ikke at
tale om energipriserne. Vi sad derfor en torsdag formiddag og en fredag eftermiddag på Vennerslund og talte om sparetider, som mange af os har oplevet tidligere i livet. Måske kunne vi hente nogle af de sparerråd frem, vi kan huske fra
vores barndom og støve dem lidt af.
I gamle dage under krigen, skulle vi spare på kaffen eller rettere det var kaffeerstatningen RICH’S, som skulle blandes med kogt vand. Det var cikorieplanten
kaffeerstatningen blev lavet af. Man brugte roden, som blev ristet og derefter
blev pulveriseret.

Mange kan sikkert huske hvordan pakke med RICH’s så ud og der var jo også
det reklameslogan:

Forsættes på næste side
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Alle har en historie
Det handlede ikke kun om, at det var umuligt at skaffe ægte kaffebønner på
grund af krigen. Det handlede også om, at man måtte strække det man havde og
det der var til rådighed. Det krævede dygtige husmødre og fædre at få alt til at
strække sig og mange huskede at deres mor gav dem et rundtom, skåret over til
to stykker rugbrød med én skive spegepølse, der så igen var delt i to på de to
stykker brød.

Det er ikke ualmindeligt, at man den dag i dag kan opleve folk laver mad efter
opskrifter som de har fra deres elskede mor og således kender jeg en historie om
en kvinde som lavede frikadeller med rigtig meget havregryn i.
En af denne kvinders veninder var på besøg mens farsen blev rørt til frikadellerne. Denne veninde spurgte, hvorfor der skulle så meget havregryn i farsen?
Hvortil kvinden svarede, at det var fordi sådan lavede min altid frikadeller.
Kvinden var noget tid efter på besøg hos sin aldrende mor og spurgte derfor sin
moder hvorfor der skulle så meget havregryn i frikadellefarsen? Moderen begyndte at le og sagde til sin datter: ”Det var jo for at få kødet til at strække”!
Derefter blev kvindens frikadelleopskrift rettet til og ja veninden kunne nu nyde
nogle kødfyldte frikadeller når hun kom på besøg
Margarine var en form for smørerstatning og nogle af os har stadig spare vanerne dybt i os, forstået som at man altid sørger for at skrabe bøtten med smør eller
margarine. Et spareråd, der forsat kan gælde den dag i dag. Man skraber smør
eller margarinebøtten helt ren. Faktisk kan det blive til smørelse til en hel bolle.
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Alle har en historie
Opvarmning
Snakken fladt også på forskellige former for varmekilder man havde i gamle dage. Mange kunne huske at man fyrede med tørv som man selv hentede, ude hvor
tørv fandtes.

Det var naturligvis et meget langsommeligt og hårdt arbejde at grave og lægge
klar til tørring.
Der var også koks der er nært beslægtet med kul og nogle af torsdagsgæsterne
fortalte om hvordan kul bliver til gas: Når man varmer kul op, så forsvinder der
nogle gasarter som bliver ledet over i nogle gas ledninger, som så er forbundet
med et gaskomfur. Derved kunne Fru. Hansen lave sin mad med gas fra kullet.
Lige efter anden 2. Verdens Krig fik mange københavnere gas fra Østregasværk.
Dette var kul afbrænding.

Koks var lidt noget andet, det hentede man nede i kælderene og det blev bragt
ud til hjemmene. Det var også det beskidt og hårdt arbejde at hente det. Tænk
bare på de smalle og stejle køkkentrapper vi kender fra de gamle københavnerlejligheder.
Forsættes på næste side
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Alle har en historie
Det var ikke ligefrem noget børnene stod i kø for at
hjælpe med og nogen kunne huske at deres bror
pludselig forlod hjemmet når han viste, at der skulle hentes koks og så stod pigerne tilbage og skulle
slæbe koks op fra kælderen til 3. sal.
Koksen som vi brugte til opvarmning af hjemmet
var en rest af det afbrændte kul. Det var almindeligt, at der ikke var nok gas til alle og juleaften var det et problem for så skulle

Brunkålsleje, var et stykke jord hvor der lå noget
dårligt kål, det var gamle indtørrede plantedele som
endnu ikke var blevet til kul og som havde en lav
brændværdi. Men for nogen var det det eneste de
havde at fyre med. På billedet er et smukt kålho-

Vi kan godt forstille os og tænke tilbage på at det har været meget strenge vintre
vi havde i under og efter krigen. Mange kan huske at deres mor gav den en varmedunk med i seng om aften og det varmede så dejligt og gjorde det nemmere at
flade i søvn. Sparerådet i moderne hjem er at man indstiller radiatorer /
termostaterne ens i alle rum og på lidt lave temperaturer ca. 2,5 grader.
Naja
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Værd at vide
Ensomhed
Ville det være rart for dig at have en at ringe til - og selv at blive
ringet op?
Flere af Jer har omtalt, at I føler Jer ensomme. Det kan eventuelt være en ide, at I laver en telefonkæde. Vi oplyser ikke Jeres telefonnummer til nogen, men vi kan hjælpe med at lave opsætningen til en
telefonkæde. Kom blot at spørg om det.

Besøgsven
Der er flere muligheder for at søge om at få en besøgsven. En besøgsven er en
mulighed for dem, der af forskellige grunde ikke er i stand til at opsøge fysisk
kontakt med andre.
Man kan forhøre sig disse steder:

Idehuset i Vangede
Ældre hjælper Ældre
e-mail: kontor@idehuset-vangede.dk,
hjemmeside: www.idehuset-vangede.dk
Kontaktperson besøgstjeneste Anita Enkebøll, mobil: 28526599

Ældresagen – Gentofte
e-mail: jette@dulong.dk,
hjemmeside: www.aeldresagen.dk/gentofte
Kontaktperson besøgstjeneste Jette Dulong, mobil: 60606524

Røde Kors
e-mail: besoeg@rodekors.dk,
hjemmeside: www.rødekors.dk
Kontaktperson besøgstjeneste Gentofte Laila sommerhøj Juhl, mobil: 24827285
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Værd at vide
Duocykel
Årstiden lægger op til udendørsaktiviteter
Vi skal have gang i vores duocykel.
Så tag et par handsker og halstørklæde med
– så vil vi give dig lidt vind i håret.

Beskæring på terrassen
Aftaler om hvad der trænger til at blive klippet

Nu kommer der gang i væksten i alt det grønne
udenfor og der er stadig lidt vissent fra sidste år,
som skal beskæres.
På alle ugedage er der borgere, som er interesserede
i denne opgave med at beskære vores planter.
Vi vil meget gerne lave en aftale om hvad der trænger til at blive klippet inden i går i gang. På den måde sikrer vi den bedste vækst for planterne.
Det er dejligt I vil hjælpe til. Inden længe får vi en
opgave med at skulle vande, det vil vi gerne have
hjælp til!
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Værd at vide
Ture og arrangementer
Når man melder sig til længere ture og udflugter, kan man
ikke man ikke få pengene tilbage ved afbud.
Når turen er planlagt, har vi udgifter på trods af eventuelle
afbud.
På en de fleste længere ture forudsætter det også, at man er
”godt gående”, derfor kan vi kan ikke invitere enhver anden
med på den ledige plads.
Det kan handle om skovture, museumsbesøg og andre udstillinger, samt cafébesøg, hvor maden er bestilt o. lign.

Skovtur 5. maj
Vi har arrangeret en udflugt hvor alle er inviteret med. Det er Vennerslund der
afholder udgiften til transport fra og til Strandlund, derfor kan vi holde prisen nede på 350,-. Kl. 10.00 kører vi samlet herfra og er tilbage på Strandlund kl. ca.
16.00. Plejer du selv at komme til Vennerslund skal du også det den dag – alle
andre hentes med de hvide busser til vores fælles mødested på Strandlund, oppe
ved indkørslen fra Strandvejen.
Tilmeldingsfrist 22. april

Billede af restauranten
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Opskrift
Lam i Karry
Denne ret er valgt i anledningen af påsken. Det er en meget let ret som er til 4 personer eller giver mad til en person i 4 dage
Opskriften er fundet i en fransk kogebog: ”Le livre de cuisine le + facile du monde”
Det er en overskuelig opskrift og lige til at gå til. Følg billederne:

Man skal bruge et ildfast fad, som passer til 1 kg lammekød og 700 g mellemstore
kartofter, der til skal der bruges en 2 spiseskeer mild karry og salt og peber.
Fremgangsmåde:
♦
♦

Tænde oven på 180 grader, gerne på varme luft.
Bland det udskåret kød i fadet og bland

Sudoku

Regler til Sudoku:
Målet er at få udfyldt felterne med tallene fra 1 - 9, så hvert tal kun forekommer 1
gang pr. række, 1 gang pr. kolonne og 1 gang pr. boks.
Målet er at få udfyldt felterne med tallene fra 1 - 9, og samtidig overholde 3 simple regler:
Tallene fra 1 - 9 skal placeres 1 - og kun 1 - gang i hver:
1. Lodrette kolonne
2. Vandrette række
3. Boks
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Hjernegymnastik
Spørgsmål

Hvad betyder:
Man skal ikke gå over åen efter vand

Hvor hurtigt bevæger et dovendyr sig?
0,27 km i timen
1,27 km i timen
2,27 km i timen
Hvem spillede rollen som Ingrid Dahl i den danske
krimiserie Rejseholdet?
Trine Pallesen
Sofie Gråbøl
Charlotte Fich

Hvornår blev racerløbet Formel 1 grundlagt?
1920
1950
1970
Hvad hedder det højeste punkt i bjergkæden Mahalangur Himal i Himalaya?
Hvor mange børn har den engelske Prins William?
1 barn
3 børn
5 børn
Hvad frygter man, hvis man lider af brontofobi?
Hvad er Bermuda-trekanten kendt for at gøre?
Hvornår blev Danmark medlem af EU?
10 Hvem har skrevet bogen ”Det forsømte forår”
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Svar

April, maj & juni
Om april & maj
1. april må man lave aprilsnar, altså at
binde hinanden løgnehistorier på ærmet.
Aprilsnar hænger sammen med
forår og ’nytår’. Foråret er også en
form for nytår. Det er det tidspunkt,
hvor naturens cyklus starter forfra, og
et tidspunkt, der traditionelt har givet
en anledning til at drille, gække og
vende hverdagens normer lidt på hovedet, som det for eksempel også sker
til fastelavn.
Skikken med at narre andre 1.
april har været kendt i Danmark siden
1600-tallet og kendes over hele Europa.

Månedsnavnet april kommer af
det latinske ord aperire, som betyder
at åbne. Og i april åbner året sig - om
alt går vel - for alvor mod foråret.
Det vil sige, at jorden er klar til at
blive tilsået.
Det gamle danske navn for denne
måned er fåremåned eller græsmåned; den måned, hvor man på vore
breddegrader sætter fårene og de øvrige kreaturer på græs, og hvor det i
hvert fald af og til kan være dejlig
mildt.

Maj har efter nogle forskeres mening fået sit navn, fordi man omkring
1. maj ’majede’, dvs. pyntede med nyudsprunget løv.
Andre mener, at måneden er opkaldt efter den romerske gudinde Maja,
den ældste af de syv søstre Plejaderne,
som var døtre af Atlas og nymfen Pleione. Hun var desuden hustru til Mars
og moder til Merkur.
Månedens gamle danske navne,
vårmåned og blomstermåned, forklarer
sig selv.
Tidligere holdt man majfester med
særlige ceremonier, hvor man blandt
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andet skulle vælge en majgreve.
Han var en af de unge mænd, som
skulle føre an ved festerne. Det var ikke sjældent at ’greven’ var blevet valgt
allerede til fastelavn. Dertil kom naturligvis også en majbrud.
5. maj begynder de lyse nætter; de
slutter igen 8. august.

April, maj & juni
Særlige dage i juni
genforening med det danske kongerige,
efter at have været under tysk-prøjsisk
herredømme siden krigen i 1864.

Den romerske gudinde Juno himlens herskerinde og gift med overguden Jupiter - har givet navn til juni.
Månedens gamle danske navn skærsommermåned - er afledt af ordet
skær, der i denne forbindelse betyder
lys og angiver, at det nu
er højsommer. Juni kaldes også for hømåned.

Årets længste dag
Sommersolhverv - årets længste dag falder i år tirsdag 21. juni klokken
11.14. Fra det tidspunkt bliver dagene
kortere indtil vintersolhverv 21. december.

Grundlovsdag
Dagen er en årligt tilbagevendende
fejring af indførelsen af den første
danske grundlov 5. juni 1849.
Dagen markeres med især politiske taler rundt om i landet, da den også er en fejring af det danske demokrati.

Sankthans
Ligesom juleaften er sankthansaften et
levn af hedenske skikke, hvor årets korteste dag, vintersolhverv, og årets længste dag, sommersolhverv, blev fejret.
Nutidens navn er en forkortelse for
navnet Johannes og refererer til Johannes Døberen.
Oprindeligt blev bålet til Sankthans tændt
for at fungere som vågeblus. Vågeblusset
skulle varsle, at dagene blev kortere, og
at lyset derfor stille
ville forsvinde. Det skulle derfor
symbolisere overgangen til noget nyt.
Men Sankthansbålet blev også
tændt for at holde onde kræfter væk.
De onde kræfter var nemlig mere aktive på helligaftener end normalt.

Valdemarsdag
15. juni mindes vi dagen i 1219, hvor
Dannebrog ifølge myten faldt ned fra
himlen i Estland, hvor
den danske konge Valdemar Sejr kæmpede
mod esterne.
Genforeningsdagen
15. juni er national
mindedag i forbindelse
med Nordslesvigs/
Sønderjylland
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