SOMMEREN
2019
PÅ

Redaktionelt
Nu er sommeren lige om hjørnet 
Vi har fået indviet vores sansehave med taler, gaver, grill, fadøl og
isbod. Det blev en dejlig dag med mange besøgende. I sansehaven,
og i haven i det hele taget, har vi fået lavet nogle udskårne dyr. I
et stort træ hænger en sød abe og gynger, og i sansehaven er der
både får, ugler og en lille fugl. En hare gemmer sig et andet sted i
haven, så nu er der lidt nyt at kigge på, når man går tur rundt i
haven.
Området omkring petanquebanen er ligeledes blevet udvidet, så
der er mere plads at komme rundt på og sidde og drikke kaffe på
efterfølgende.
Nu håber vi så bare på en skøn sommer med dejlige solskinsdage,
så vi kan komme ud og nyde vores nye pletter i haven.

En dejlig sommer ønskes I alle
De bedste hilsner fra Anita

Fødselsdagskalender
Juni:
13. Martha Vesterager – 91 år (Engen)
18. Astrid Simonsen – 90 år (Haven)
25. Søren Lund Jensen – 85 år (Haven)
Juli:
19. Bruno Poulsen – 78 år (Haven)
28. Birthe Leerbech – 96 år (Skoven)

August:
7. Jutta Nielsen – 91 år (Skoven)
16. Aase Sommer – 90 år (Skoven)

Siden sidste avis, har vi mistet:

Signe Vangsgaard Rasmussen
Inger Thomsen
Rita Sparvath
Johanne Fryland Petersen
Folmer Vemmelund

Æret være deres minde.
*********************

Der er flyttet følgende nye beboere ind:
Lejl.
Lejl.
Lejl.
Lejl.
Lejl.

3: Elly Pedersen
31: Gerda Marie Møller
21: Hans Rud Jensen
28: Irene og Oluf Mogensen (1. juni)
16: Inge og Kjell Erik Benndahl (15. juni)

Velkommen til. Vi håber, at I bliver glade for at bo her 

Kommende større aktiviteter
Juni:
4. Kent og Bjarke starter deres 25 års jubilæumstur på Filskov
Friplejehjem kl. 19.00.
14. Kartoffelfest i forbindelse med Valdemarsdag.
18. Grillfest arrangeret af Venneforeningen.
20. Plejehjemsgudstjeneste i kirken og kaffe bagefter på
friplejehjemmet. Gudstjenesten starter kl. 14.30.
22.-28. Tager nogle beboere i sommerhus.

Juli:
Uge 28-29-30 holder aktiviteterne ferie 

August:
12. Ole kommer med sin guitar.
19. Steen kommer og holder Musik og Quiz.

Personalenyt
Velkommen til:
Monika Christensen som sommerferievikar fra 1. juni 2019.
og
Britt Wonsbek Clausen som aktivitetsmedarbejder fra 1. juni 2019.
Vi håber I bliver glade for at arbejde her.

Farvel til:
Anna Møller Baatz, som stopper i plejen den 31. maj 2019.
Vi siger tak for din tid her og ønsker dig held og lykke i dit nye job.

Det lune hjørne

To heste står på en mark og snakker.
Den ene siger: ”Jeg er så sulten, at jeg kunne spise en hel hest!”
Den anden siger: ” MUUUUHH”

Filosofi:
Hvis man er bange for at flyve, er man så lettet, når man er
landet?

En gammel kone kom ind til bageren og skulle købe et formbrød.
Bagerens kone var syg, så han måtte selv passe butikken. Da han
havde puttet brødet i en pose sagde han: Det bliver 15 kroner.
15 kroner udbrød konen. Jeg kan huske, da en formbrød kostede
13 øre.
Derpå gik bageren hen til døren ud til bageriet og råbte ud til
bagersvenden: Jensen - har vi flere formbrød fra 1911?

Sæsonens krydsord

Hvis du afleverer kodeordet (billedets tekst) til Anita på kontoret
senest den 30. juni 2019, så er der en lille præmie til den
heldige vinder.

Sidste blads vinder var Folmer Vemmelund (lejl. 16) 

