Igen i år var Strib Vinterfestival en
fantastisk oplevelse.
Vi nød den dejligste musik, lækker lagkage,
ristede pølser og velskænket fadøl.
Jørgen investerede – traditionen tro – i et
par CD’er med den musik, vi lige havde
oplevet på scenen.
Som optakt til festivalen havde vi som
tidligere nævnt besøg af Bente Kure og Leif
Ernstsen, som gav en forrygende (og helt
udsolgt) koncert

Vi har haft en træningscykel på prøve på
lejebasis. Cyklen står nede på Blomstervænget
og bliver brugt af flere og flere beboere. Den
indgår blandt andet i de faste træningstimer,
Lone er begyndt at holde. På sidste møde i
støtteforeningen blev det vedtaget, at foreningen
køber og forærer os cyklen. Den bliver således
stående som fast inventar og må bruges af alle,
der har lyst til at træne arme og/eller ben.

Der er generalforsamling i Støtteforeningen den 31. marts kl. 17. Husk at melde dig til, hvis du
vil spise med efter generalforsamlingen.

Vi er ved at indrette det nye ”hyggehjørne” ved
hovedindgangen. Det bliver allerede brugt flittigt, og nu
arbejder vi på gøre det endnu bedre. Væggene har fået en
dejlig grøn farve (Henrik pedel siger, at vi nu har fået en
grønnere arbejdsplads ), og der er kommet lidt flere
møbler og et smukt maleri op. Ved indgangen vil man
desuden se en wall sticker med form som at træ. Det er et
”barometer”, der viser antal medlemmer i
Støtteforeningen. Vi kan kun opfordre til, at man melder
sig ind. Ud over at støtte det gode formål, får man
mulighed for at deltage i et væld at musikalske tilbud til en
reduceret pris.

Middelfart kommunes hjælpemiddeldepot inviterede os sidste år på besøg på
Mandal Alle, så vi kunne se selve depotet og høre lidt mere om, hvorledes de
arbejder. Daglig leder Dennis Thode Pedersen og teamleder i
hjælpemiddelgruppen Birgit Muff tog imod, viste rundt og svarede tålmodigt
på alle vores spørgsmål. Det er ikke nogen hemmelighed, at der kan være lang
ventetid på hjælpemidler i kommunen, og det er derfor godt at kende den
hverdag, vores samarbejdspartnere har.

Snart forvandles spisestuen igen til tøjbutik. Den 9. marts kommer
Pasgaard tøj Service og tilbyder ”Smart tøj til modne damer og herrer”.
Der vil være salg fra kl. 10 til kl. halv tolv. Alle er velkomne.

For et stykke tid siden blev vi – af en leverandør af arbejdtøj – spurgt om vi ville lægge hus til
optagelser til et nye katalog. Det ville vi gerne, og de kom forbi og så mulighederne. Næste dag
blev vi kontaktet igen: De ville se sig om efter en anden lokation, da vores hjem var ”for hjemligt”
til at de kunne bruge det til at fotografere arbejdstøj. Hvor glad bliver man så lige for at blive
valgt fra? Vi tog det som en stor kompliment til vores indretning☺

Kirsten Larsen er udtrukket som vinder af månedens
krydsordskonkurrence. Gevinsten var lidt lækkerier til
weekenden. Tillykke!

Igen i februar kunne vi fejre runde fødselsdage. Kjestine, Mathilde
og Ove rundede alle de 90 år. Fødselsdagene blev fejret på
vængerne med lidt ekstra hygge ved morgenbordet.

Forleden blev der slået katten af tønden i spisestuen 14 udklædte
børn sloges om retten til at kalde sig kattekonge og
kattedronning. Tønden var noget genstridig, og det tog tid, inden
den overgav sig. Jyttes barnebarn fik dog til sidst gjort kål på den
i et meget stort hug og kunne efterfølgende kalde sig både konge
og dronning
Mange af beboerne havde iført sig sjove hatte – måske man kan
se det som en lille generalprøve inden den store hattefest i april..

Februar har budt på meget andet godt: Banko, boccia, dans, bagedag, fællessang og brætspil på
vængerne.

Sæt x i kalenderen i marts:
Den 11. er der koncert med Ib og Vennerne
Den 27. er der fredagsbar med underholdning Mogens og Arne
Den 31. har vi generalforsamling i Støtteforeningen.

FØDSELSDAGE I MARTS 2019
Den
Den
Den
Den
Den
Den
Den
Den
Den

2.
3.
6.
10.
11.
13.
16.
23.
25.

Søren Hansen, lejl. 9 – 80 år
Thomas Iversen
Lone Jespersen
Arne Jeppesen, lejl. 14 – 73 år
Helle Hansen
Kajenthini Jeevendra
Jean-Claude Simmen, lejl. 27 – 74 år
Merete Bruhn
Henrik Nielsen

Stærkt inspireret af vejret i februar bringer vi nogle kloge ord:
”Enhver der siger, at solskin
bringer lykke, har aldrig prøvet at
danse i regnen”
”Livet handler ikke om at vente
på, at uvejret har lagt sig – det
handler om at danse i regnen”

Bente Kampmann

Madplan for marts 2020
Dag
Søn
Man

Dato
1.
2.

Hovedret
Forloren hare, vildtsovs, kartofler, waldorfsalat
Bøf med bløde løg, skysovs, kartofler

Tirs
Ons

3.
4.

Søren Hansen fylder 80 år – tillykke!
Biksemad, spejlæg, bearnaisesovs, rødbeder
Fiskefilet, persillesovs, kartofler, gulerodssalat

Tors
Fre
Lør
Søn
Man
Tirs

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Frikadeller, skysovs, kartofler og kogte bønner
Grøntsagstærte m/bacon og porrer, spidskålssalat
Hønsekødsuppe med boller og urter
Rullesteg m/svesker, skysovs, bønner og kartofler
Blomkålsgratin, smørsovs, franskbrød
Kong Frederiks livret, agurkesalat, kartofler

Ons
Tors

11.
12.

Arne Jeppesen fylder 73 år – tillykke!
Svensk pølseret, ærter
Fiskefilet, persillesovs, kartofler, gulerodssalat

Fre
Lør

13.
14.

Søn

15.

Hvidkålssuppe, kogt medister, kartofler
Karbonader, kogte gulerødder, porrer, skysovs,
kartofler
Hamburgerryg, aspargessovs, broccoli, kartofler

Man

16.

Lasagne

Tirs
Ons
Tors
Fre
Lør
Søn

17.
18.
19.
20.
21.
22.

Man
Tirs
Ons

23.
24.
25.

Tors
Fre
Lør
Søn
Man
Tirs

Jean-Claude Simmen fylder 74 år – tillykke!
Brændende kærlighed, rødbeder
Stegt lever, bløde løg, kartofler
Fiskefrikadeller, sennepssovs, kartofler
Karrysuppe m/kylling og flutes
Pølser med varm kartoffelsalat
Paneret nakkekotelet, kogt blomkål, gulerødder,
kartofler og skysovs
Hjemmelavet pizza
Biksemad, spejlæg, rødbeder, bearnaisesovs
Skipperlabskovs, smørklat, persille

Biret
Gul budding med saftsovs
Is med vafler

Æblegrød med mælk/fløde
Mannagrød m/smør,
sukker og kanel
Hybensuppe m/tvebakker
Brownie med is
Hønsefrikasse, kartofler
Jordbærtrifli
Tunsalat
Is med vafler

Cremesuppe m/cornflakes
Kærnemælkssuppe,
rosiner
½ fersken med råcreme
Ananasfromage
Torskerognspostej,
dressing og flute
Is med vafler

Pandekager m/marmelade
Frugtgrød, mælk og fløde
Bagte æbler, cremesovs
Pastatærte m/broccoli
Frugtsalat
Forlorne spejlæg

Mannagrød, sukker/kanel
Tunmousse, flute
Saftsuppe,
kammerjunkere
26.
Frikadeller, stuvet spinat, kartofler, kogte gulerødder Risvælling, sukker/kanel
27.
Kalkungryde, rød pebersovs, kartofler
Pærer i makrondej
28.
Krofars pølseret, grønlangkål, kartofler
Blandet frugtgrød,
mælk/fløde
29.
Enebærgryde, kartoffelmos, rødbeder
Blomkålsmousse, flute
30.
Vegetarisk karrygryde
Skinkeruller m/asparges
31.
Bøf Stroganoff, kartoffelmos, surt
Hvid chokolademousse
med hindbærsovs.
Ændringer kan forekomme.

Søn
Man

01.
02.

Tirs

03.

Ons

04.

Tors

05.

Fre
Lør
Søn
Man
Tirs

06.
07.
08.
09.
10.

Ons

11.

Tors

12.

Fre
Lør
Søn
Man

13.
14.
15.
16.

Tirs

17.

Ons

18.

Tors

19.

Fre
Lør
Søn
Man
Tirs

20.
21.
22.
23.
24.

Ons

25.

Tors
Fre
Lør
Søn
Man
Tirs

26.
27.
28.
29.
30.
31.

10.30
15.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.30
15.00
10.00
10.30
10.45

AKTIVITETER I MARTS 2020
Lone læser højt i Tv-stuen
Danseeftermiddag
Bustur med Kurt og Frans
Gåture eller hygge
Sy og små reparationer på Blomsten
Irene læser Melfar Posten i Tv-stuen
Træning på Blomsten
Boccia
Bustur med Ulla og Mogens
Gudstjeneste med altergang
Sjov motion

10.00
10.00
10.00
15.00
10.00
15.00
10.00
10.30
15.00

Tøjsalg ”Pasgaard tøj service”
Bustur med Kurt og Frans
Gåture eller hygge
Sang og musik eftermiddag på Blomsten
Irene læser Melfar Posten i Tv-stuen
Støtteforeningsarrangement: ”Ib og vennerne” underholder
Bustur med Ulla og Mogens
Træning på Blomsten
Banko

10.30
15.00
10.00
10.00
10.00
10.30
15.00
10.00
10.30
10.45

Lone læser højt i Tv-stuen
Danseeftermiddag
Bustur med Kurt og Frans
Gåture eller hygge
Irene læser Melfar Posten i Tv-stuen
Træning på Blomsten
Boccia
Bustur med Ulla og Mogens
Gudstjeneste med altergang
Sjov motion

15.00
10.00
10.00
10.00
10.30
15.00
10.00
15.00

Bagedag på Sundet.
Bustur med Kurt og Frans
Gåture eller hygge
Irene læser Melfar Posten.
Træning på Blomsten
Brætspil for Engen
Bustur med Ulla og Mogens
Fredagsbar med underholdning af Mogens Rosenvang.

11.00
10.00
10.00
17.00

Træning på Blomsten
Bustur med Kurt og Frans
Gåture eller hygge
Generalforsamling i Støtteforeningen

Krydsord for marts 2020

Aflever løsningen til Lisbeth eller andet personale.
Vinderen belønnes med en lille overraskelse☺
Indleveret af: ____________________________________

