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Det nye år er begyndt, vi skriver 2021, godt nytår til alle fra Stigtebo. 
 

Her er året starte med en masse hygge, vores dyr vækker stadig stor glæde og Kims 

hund Liva, kommer tit på besøg 

Og det er en meget flink hund, den ene dag gav den kringle 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rita og Inga snakker med Liva Kitty har fået et stykke kringle 

Vores marsvin er blevet store og Amanda er blevet meget langhåret selv om vi 

havde bestilt korthårede marsvin ved avleren. Så nu må vi tage saksen i brug så 

hendes pels ikke filtre sammen, heldigvis er hun sød og rar hun finder sig i at få 

klippet både pels og klør. 

  

 

 

 

 

 

 

Inga med Amanda                                             Kitty med Molly 
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Sammen med vores leder Amalie skålede vi det nye år ind, vi fik champagne og 

hjemmebagt kransekage, det gav anledning til et nyt projekt på Stigtebo da vi fik en 

rigtig god rundbordssamtale med borgerne på de to afdelinger, så nu laver vi et 

tema en gang om måneden, hvor vi samler de beboere der har lyst til at være med 

til lidt hygge og så holder vi det i deres fælles opholdsstue tirsdag i blå afdeling og 

torsdag i rød afdeling eller omvendt,  Amalie vil deltage i disse arrangementer i det 

omfang, det kan lade sig gøre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amalie skænker champagne               Og så blev der skålet, på billedet ses 

                                                                      Ebba, Kitty, Elsa, Rita og Birthe 

 

Efter en hyggelig formiddag fik alle smørrebrød fra Lohals Camping, så det var en 

rigtig fest dag 

                

 

 

 

 

 

 

   Kitty med smørrebrød                                Smørrebrød fra Lohals Camping 
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Sidste Corona vaccinationsstik blev fejret med Kringle fra Hedo sponsoreret af 

Vennekredsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rita beundrer kringlerne og glæder sig til at smage dem 

 

Februar er kommet og tid til fastelavn Kitty har klippet katte til alle vores vinduer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De børn fra Nordskolen som plejer at komme og slå katten af tønden, kunne 

Ikke komme i år pga. Corona situationen. Så beboerne har i stedet for fået en mini 

fastelavnstønde fra vennekredsen med slik i. 

  

 

 

 

 

                                                                                

                                                                                     Kitty har valgt sig en tønde 
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Vores temadag i februar handlede om fastelavnens betydning gennem tiden, der 

blev serveret regnbue drinks og flødeboller og til eftermiddagskaffen gav lopperne 

fastelavnsboller med fløde fra Hedos bageri. 

Elly havde en sjov historie at fortælle, da hun var 10 år, var hun ude raslede 

fastelavn sammen med nogle andre børn. De fik strenge ordre hjemmefra inden de 

gik ud, de måtte ikke rasle ind på herregårdene, for der var ¨ BISSERNE¨ det blev 

karlene på de store gårde kaldt, for de var ikke alle sammen lige rare og de kunne 

nogle gange slås så totterne fløj om dem. En af pigerne trodsede forbuddet og gik op 

til herregårdens hovedhus og tænk hun kom tilbage og havde fået en hel krone, hun 

kom med den i hånden blank og fin og tænk jer hun ville ikke engang dele den med 

resten af os børn, Elly husker det tydeligt og kan ikke lade være med at grine, for i 

dag kan hun da godt forstå at pigen ikke ville dele sin krone med hende og de andre 

børn 

 ¨en krone var mange penge den gang¨ 

 

 

 

 

 

 

 

 

På billedet ses Amalie, Rita, Kitty, Elly, Jørgen 

Og Birthe   

                                                                                                   Kitty siger skål 

 

 

 Regnbue drink 
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Ulrik og Inga skåler, Orla har lige spist sin flødebolle 

Inga synes godt vi kan servere sådan en drink hver dag 

 

 

Billedet viser                                                   Lopperne gav flotte fastelavnsboller 

Maria, Ejnar, Ulrik, Birte,                              fra Hedos bageri 

Orla og Inga 
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De 10 vigtigste ting at vide om fastelavn 

 

I dag er fastelavn en fest for børnene. Men sådan har det ikke altid været. Hvad 

betyder fastelavn, hvorfor slår vi katten af tønden og hvad betyder hvidetirsdag? Få 

historien bag traditionerne her Fastelavnstiden er over os.  

1. Hvornår er det fastelavn? Fastelavnssøndag ligger altid syv uger før påskedag, der 

falder den første søndag efter den første fuldmåne efter forårsjævndøgn. Det 

betyder i praksis, at det er fastelavnssøndag mellem den 1. februar og den 7. marts. I 

år 2021 falder fastelavn søndag den 14. februar. 

 

2. Hvad betyder ordene fastelavn og karneval? Fastelavn kommer af det plattyske 

"vaste lavent" eller "fastelabend", der begge betyder aftenen inden fasten. Karneval 

derimod stammer fra latin "carne vale", der betyder "farvel til kødet" altså igen en 

henvisning til den 40 dage lange faste, som starter lige efter fastelavn. 

 

3. Katten slås af tønden til fastelavn  

I dag er fastelavn en fest for børnene, hvor de klæder sig ud og slår katten af tønden, 

inden det er tid til at kåre årets kattekonge og kattedronning. Sådan har det ikke 

altid været. Oprindeligt og indtil langt op i 1800-tallet var fastelavn en voksenfest, 

hvor de voksne drak alkohol i rigelige mængder, spiste kød, festede, dansede og 

klædte sig ud og slog katten af tønden, ofte til hest og med en levende kat i tønden. 

Katten symboliserede nemlig både Den Onde og det onde i al almindelighed, som 

man gerne ville beskytte sig imod. I dag fyldes tønden derimod med slik eller andre 

godter, og katten er lavet af papir og sat fast med klisterbånd på tønden. Skikken 

med at slå katten af tønden formodes at være kommet til Danmark med de 

hollandske bønder, som Christian II fik herop i 1500-tallet. 

 

I dag er fastelavnssøndag og fastelavnsmandag de to dage, hvor børnene slår katten 

af tønden ved diverse arrangementer i skoler, børnehaver, sportsklubber og så 

videre. Mange kirker holder også specielle fastelavnsgudstjenester om søndagen 

med både tøndeslagning og servering af kakao og fastelavnsboller.  
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4. Udklædning til fastelavn og fastelavnsløb 

I dag er børnene udklædte som seje riddere, søde prinsesser, stærke superhelte og 

selvstændige indianerpiger til fastelavn. Dengang fastelavnsfesterne var for voksne, 

klædte man sig ud som bjørn, djævel eller noget andet farligt for at skræmme det 

onde væk. 

Man løb også fastelavn. Det vil sige rendte rundt og lavede ballade eller deltog i de 

såkaldte fastelavnsløb, der på grund af deres ofte erotiske karakter blev forbudt ved 

lov i 1683. Det fik det dog ikke til at stoppe. 

Så sent som i 1850'erne fortæller missionspræst og senere leder af Indre Mission 

Vilhelm Bech om, hvordan han måtte stoppe dette uvæsen med blandt andet 

bibellæsning og Brorsons salme "Syndefulde Fastelavn". Ja, han pryglede sågar en 

fastelavnsnar (altså en udklædt voksen), da denne skræmte hans hest. 

 

5. Maskeballer, maskerader og optog Sydpå især i Italien inviterede man helt tilbage 

i renæssancen og barokken til store maskeballer, hvor man ikke var klædt ud, men i 

stedet bar smukt dekorerede masker til de i reglen meget løsslupne maskerader, 

som der også var tradition for i Danmark indtil i hvert fald 1700-tallet.Visse steder i 

Italien blandt andet i Venedig har man stadig overdådige maskerader, hvor gæsterne 

kommer klædt, som adelen gjorde det, til maskeradefesterne tilbage i 1500-1700-

tallet.Fastelavnsoptog har også gennem alle tider og stadigvæk været en stor del af 

fastelavnsfejringen i mange lande, både i Europa og i andre verdensdele. Mest kendt 

er nok karnevallet i Rio, hvor de store rober er skiftet ud med små bikinier. 

 

6. At rasle til fastelavn 

Skikken er ved at gå i glemmebogen, men for blot et par årtier siden gik mange børn 

ud og raslede ved fastelavn. Det foregik ved, at børnene gik udklædte rundt fra dør 

til dør og sang en sang, mens de rystede en lille beholder i håb om at få en mønt 

eller to at putte ned i deres beholder samt måske en fastelavnsbolle. Skikken minder 

meget om den Halloween-skik, som breder sig i disse år. Blot er Halloweenslikket 

ved fastelavnstide skiftet ud med mønter og boller, og det drejer sig ikke om at 

skræmme, men om at synge for eksempel:" Fastelavn er mit navn, boller vil jeg 
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have, hvis jeg ingen boller får, så laver jeg ballade. "Eller:" Penge op, penge ned, 

penge i min dåse, hvis jeg ingen penge får, så kommer jeg til påske." 

 

 

 

7. Fastelavnssøndag og fastelavnsmandag 

I dag er fastelavnssøndag og fastelavnsmandag de to dage, hvor børnene slår katten 

af tønden ved diverse arrangementer i skoler, børnehaver, sportsklubber og så 

videre. Mange kirker holder også specielle fastelavnsgudstjenester om søndagen 

med både tøndeslagning og servering af kakao og fastelavnsboller. Dagene kaldes 

også flæskesøndag og flæskemandag, da det var de to sidste dage inden påske, hvor 

man måtte spise det fede flæsk og alt det andet kød, som man skal holde sig fra i 

fasten. Fastelavnsmandag var også dagen, hvor man tidligere red fra gård til gård i 

optog, der havde sine faste figurer: Stodder, kælling og bajads. 

 

8. Derfor hedder det hvide tirsdag. Hvide tirsdag er tirsdagen lige efter 

fastelavnsmandag. Navnet kommer fra, at den er den sidste dag, inden fasten 

begynder og dermed den sidste dag, hvor man må spise fine og engang dyre hvide 

madvarer som æg, sukker og hvedemel. Det fejrede man indtil langt op i 1800-tallet 

ved at lave æggesøbe, som var en varm ret bestående af netop æg, sukker, 

hvedemel og øl. Den spises ikke mere. I mange andre lande hedder dagen Pancake-

Tuesdag, fordi pandekagerne jo netop også laves på æg, sukker og hvedemel. I 

Danmark har man derimod altid spist fastelavnsboller i fastelavnstiden, og de er jo 

også lavet på de fine, dyre og HVIDE fødevarer. Man mener, at de kom hertil i 1600-

tallet fra Tyskland sammen med andre hvedeboller som for eksempel strutter og 

firknopper. 

Den kristne faste  

Traditionelt faster man i kristendommen i 40 dage, men der er lidt forskel på, 

hvornår man mener, at de 40 dage slutter, og om man skal tælle søndage med. I en 

vestlig tradition, som i Danmark, varer fasten fra askeonsdag (onsdagen efter 

fastelavn) til og med påskelørdag. Det er i alt 40 dage, eksklusiv søndage, som ikke 

regnes som fastedage. Fasten fastlægges altså i forhold til påsken, som igen er 

bestemt af, hvordan forårsjævndøgn og fuldmåne falder i forhold til hinanden. 

Fasten kan derfor begynde så tidligt som den 4. februar eller så sent som den 10. 

marts. I år 2021 begynder fasten onsdag den 17. februar. 
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9. Fasten indledes askeonsdag 

Den første dag i fasten er askeonsdag, som ligger lige efter hvidetirsdag. Askeonsdag 

er en dag, hvor man skal tænke på sine synder og livets forgængelighed, død og 

forfald. Man skal gennem bøn og anger forberede sig på påskens mirakel. I den 

katolske kirke gøres det stadig ved at møde frem til messe askeonsdag, hvor 

præsten med aske tegner et kors i panden på hver enkelt. 

 

10. Fastelavnsrisets betydning 

For de fleste børn i dag er fastelavnsriset en dejlig ting at få med slik og pynt 

hængende fra grenene. Men oprindeligt har fastelavnsriset gjort ondt, da det blev 

brugt til at rise, altså slå med. Man mente nemlig, at man på den måde kunne få 

synden ud af kroppen og dermed også ud af sjælen, så langt op i 1800-tallet var det 

nærmest en hellig pligt at rise sin familie. Karle og piger på gårdene gjorde det også, 

dog som regel med mere muntre og til tider erotiske motiver.  

 

 

Til slut en lille historie om sovemidler 
 

SOVEMIDLER 

Søvnløshed er som bekendt en meget udbredt lidelse i vore dage og da den vist 

nok er særlig almindelig hos meget intelligente mennesker, kan det ikke undre 

nogen, at jeg lider og i mange år har lidt af søvnløshed. 

Nu er det med søvnløshed ligesom med forkølelse, at der findes en masse gode 

råd mod dem. De har bare alle det til fælles, at de har bedst virkning på folk, der 

ikke er søvnløse eller forkølede. Et nærliggende middel er naturligvis at få sin læge 

til at ordinere nogle sovetabletter, men det er jeg nu ikke så begejstret for, dels 

bryder jeg mig ikke om at tage tabletter og dels har jeg overhovedet ingen fidus til 

læger. Ligegyldigt i hvilken anledning man henvender sig til dem, så benytter de 

lejligheden til at skære det halve af éns øre af under påskud af at ville undersøge 

blodprocenten, hvorefter de meddeler én, at man ryger for meget og skriver en 

regning ud på 10 kroner. 
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Da jeg ikke har lyst til at betale 10 kroner for den slags tåbelige oplysninger, som 

jeg i øvrigt får gratis flere gange om dagen af min kone, besluttede jeg at se bort 

fra lægelig assistance og i hvert fald i første omgang prøve at hjælpe mig selv. 

Det første jeg forsøgte, var at tælle får og det viste sig faktisk at være meget godt. 

Da jeg den første aften havde talt mellem to og tre millioner får, faldt jeg virkelig i 

søvn af udmattelse, men så var ganske vist også over halvdelen af natten gået. 

Imidlertid lidt er bedre end intet, så jeg fortsatte med fåretællingen de følgende 

aftener og med skiftende held. Nogle nætter sov jeg ind efter nogle få tusinde får, 

medens jeg andre gange stærkt nærmede mig milliarden uden resultat. 

Da jeg havde talt, får i nogle uger, begyndte jeg at føle en voldsom uvilje mod 

dette ellers så venlige dyr. Ja, det er ikke for meget sagt, at jeg efterhånden 

hadede, får som pesten og jeg tror ikke, jeg kunne have behersket mig, hvis jeg en 

dag havde mødt et i virkeligheden. Det hele kulminerede, da min kone en dag for 

at glæde mig serverede lammesteg til middag. Dette var mere end jeg kunne tage, 

jeg fik et hysterisk sammenbrud og nægtede i flere dage at tage føde til mig. 

Denne ulykkelige hændelse bevirkede, at jeg fuldstændig droppede fårene og i 

stedet begyndte at eksperimentere med andre dyrearter. I de følgende nætter 

talte jeg alt, lige fra elefanter til søløver, men af en eller anden grund duede det 

ikke, specielt var søløverne umulige. Det eneste, der kunne bruges, var åbenbart 

får og dem ville jeg ikke have mere at gøre med. 

Så prøvede jeg noget helt nyt, nemlig afslapningsmetoden. Jeg havde læst om den 

i et populært hæfte, som jeg havde købt, fordi det somme tider bringer nogle 

brandgode artikler om kønslivet. Afslapningsmetoden bestod i at man skulle gøre 

sig tung, når man lå i sengen. Man startede f.eks. med sin højre arm, idet man blev 

ved med at gentage for sig selv ¨min højre arm er tung¨ indtil armen virkelig føltes 

tung. Derefter gjorde man det samme med den anden arm, ben osv. indtil man var 

tung over det hele og slumrede ind. Det var ikke nogen god metode, det tog mig 

fire timer at få min højre arm tung og derefter fire andre timer at opnå det samme 

for den venstres vedkommende. Så var natten gået og jeg skulle op, søvn havde 

jeg ikke fået, men til gengæld var begge arme tunge som bly. Desværre stod der 

ikke noget i artiklen om, hvordan man gjorde dem lette igen, så jeg ringede til 

bladets redaktør og udbad mig nærmere oplysninger. Det kunne han imidlertid 

ikke give mig, artiklen stammede fra et amerikansk blad, forklarede han og han 

anede faktisk ikke mere end jeg. Da jeg bebrejdede ham, at han bragte den slags 

artikler uden at vide besked, svarede han, at han virkelig ikke kunne gøre for, at 



14 
 

naive mennesker troede på alt det sludder, der stod i hans blad og det kan der jo 

være noget om. Mine arme blev lette igen ud på eftermiddagen, men jeg turde 

ikke vove et nyt forsøg. I min kvide skrev jeg så til en række damebrevkasser under 

mærket ¨PUSSE¨ og udbad mig gode råd. Nogle uger efter kom svarene. Et af dem 

rådede mig til at drikke en porter hver aften, et andet rådede mig til at drikke en 

snaps og et tredje foreslog et glas portvin. Det lød da i hvert fald fornuftigt. 

Da jeg ikke vidste, hvilket af rådene der var bedst, besluttede jeg mig til at rette 

mig efter dem alle tre og altså drikke både en porter, en snaps og et glas portvin. 

Jeg købte rigeligt ind af alle tre slags, anbragte det på mit natbord og gik tidligt i 

seng. Jeg drak først en stor snaps, skyllede den ned med en porter og tog et glas 

portvin som dessert. 

Virkningen var forbløffende. Jeg blev ikke det mindste søvnig, men følte mig 

tværtimod så vågen som aldrig før. Jeg tænkte over sagerne og kom til det 

resultat, at jeg sikker havde taget for små doser og så tog jeg hele striben en gang 

til. Resultatet var, at jeg blev endnu mere vågen og da jeg havde gentaget spøgen 

et par gange til, nærede jeg overhovedet intet ønske om at sove. Jeg så på mit ur 

og konstaterede, at beværtningerne havde åbent endnu. Så jeg klædte mig hurtigt 

på og ringede efter en taxa.  

Ret meget mere husker jeg ikke fra den aften. Jeg erindrer, at jeg traf nogle vældig 

hyggelige mennesker, som blev meget taknemmelige, da jeg inviterede dem på en 

bajer. Jeg erindrer også, at vi tilbragte nogen tid med at rafle om øl og at det hele 

tiden var mig der tabte. endvidere foresvæver der mig noget om, at beværtningen 

på et eller andet tidspunkt lukkede og vi blev smidt ud, men derefter erindrer jeg 

intet, før jeg den næste morgen vågnede op på en eller anden trappegang. 

Hvordan jeg er kommet der, aner jeg ikke, men en kendsgerning er det i hvert fald 

at jeg havde ligget der og snorksovet. Det var et virkelig effektivt middel. 

Da jeg kom hjem den næste dag, havde min kone konfiskeret resten af mine 

sovemidler og hun nægtede pure at udlevere dem, selv om jeg forklarede hende, 

hvor stor betydning de havde for mig. Til sidst gav jeg op, bed i det sure æble og 

gik til lægen. 

Lægen skar mig i øret og oplyste, i et tonefald som om jeg havde påstået det 

modsatte, at min blodprocent var helt normal, derefter meddelte han mig, at jeg 

røg for meget og skrev endelig en recept ud på nogle piller, som jeg skulle tage 

hver aften. 
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Det har jeg så gjort siden uden at have haft særlig meget glæde af det. Pillerne 

virker på den måde, at jeg falder i søvn en times tid før jeg skal op, hvorefter jeg er 

nærmest bevidstløs når vækkeuret ringer. Hele den næste dag vakler jeg rundt i en 

frygtelig døs, der først fortager sig, når jeg igen skal i seng. Det er helt håbløst. 

Næh, så var den med porteren alligevel bedre.   

  

 

 

 

 

Nu glæder vi os bare til at foråret kommer, tulipanerne er begyndt at titte frem i 

vores højbede, men der går jo lidt tid endnu inden de står i blomst.  

 

 

 

Men vintergæk, erantis og krokus 

De små forårsbebudere står nu i fuldeste flor 

de varsler at foråret er på vej 
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Fødselsdag på Humble Plejecenter. 

 

Marie Larsen     d. 23. Marts 2021     85 år. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Benny og Arne hygger sig i hinandens selskab. 

 

                                                                        

 

                                                                              Dejligt billede af Elly. 

                                                                             Hun fejrede sin 95 års 

                                                                                       fødselsdag d. 14. februar 2021.                                                         

 

  



17 
 

 

 

 

Erna og Elly får sig lige 

en ”hyggestund” i sofaen. 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                                                        Marie og Børge nyder en                        

                                                                                        Rolig formiddag med et par 

 Sange og det er i selskab med 

                                                                                         personale. 
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Nu nærmer foråret sig igen, så derfor får i et forårsdigt med på vejen. 

 

  

Dejligt Forårsdigt. 

 

Når solen forgylder og luner mit sind 

Og titter ad forårets vindue ind, 

Så glemmer jeg vinterens kulde og sne 

Og bliver urolig – lidt rastløs måske. 

 

Jeg mærker på jorden – lidt våd efter tø 

Og tænker på spade og rive og frø. 

I drivhusets varme, der slår jeg mig ned 

Og drømmer om tusinde blomster i bed. 

 

Jeg drikker min kaffe i læ af en hæk 

Og opdager næppe, at solen er væk 

For nu kommer naboen hen med sin stol 

Og snakker om roser og forår og sol. 

 

Og børnene leger – vil ikke i seng, 

De løber derude hver pige og dreng 

Og fuglene synger og leger ”Tag fat” 

Og vugges i søvn i en mild forårs nat. 

 

Ja, nu er det forår – et forår så nyt, 

At havens erantis ta´r bad i en pyt. 

Selv fløjter jeg muntert om kap med en stær 

Og fyldes med glæde – for våren er her! 

 

Mange forårshilsner fra 

Berit Serena J 
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Aktivitetskalender for Lindelse plejecenter 

Marts. 

Onsdag  d.  3   kl. 10.   Kiosken åbner igen . Bente kommer rundt 

med vognen. 

Torsdag  d.  4  kl. 10.   Henning og Ove spiller 

Torsdag  d. 11 kl. 10.   Max Mortensen sælger tøj og ting. 

Tirsdag   d. 16 kl. 14.   Gudstjeneste v/ Li Otterstrøm. 

Onsdag  d.  17 kl. 10.15   Banko 

Tirsdag   d. 23  kl. 14.   Gudstjeneste v/ Tonni Aagård Olesen 

Torsdag  d. 25 kl. 10.   Helge Erling Erik spiller. 

April. 

Tirsdag   d. 20 kl. 10.15. Banko 

Torsdag  d. 22 kl. 10 .  Helge Erling Erik spiller. 

Tirsdag    d. 27 kl. 14.   Gudstjeneste v/ li Otterstrøm 

Maj. 

Tirsdag   d. 11. kl. 10.15. Banko 

Tirsdag   d. 25. kl.   Gudstjeneste v/Tonni Aagård Olesen 

 

SE OGSÅ PÅ TAVLEN I TERAPIEN 



20 
 

Minder fra en svunden tid. 

Rødbjerghavn. 

Else og Elsebeth har tjent sammen der i et år. Else var der som ung pige, og da 

hun blev gift,   som konehjælp. Det var det samme som stuepige. Der tjente hun 

i 30 år. Der var altid meget at gøre, og hun kunne godt lide at være der. Fru 

Hansen på Rødbjerghavn var de ikke på fornavn med. Hun var datter af Moses i 

Rudkøbing. Mikael derimod, som var herre i huset, var det fornavn. Men 

selvfølgelig var de Deis.  

Ringeklokken ved stalddøren blev der ringet på når arbejdet skulle begynde. Det 

var flot at se fordi hestene og redskaberne var sammen med karlene og de 

fulgtes ad ud i marken. Når de kom hjem til middag, ville hestene hen til 

vandtruget. 

I krigens tid var det sådan at soldaterne kunne få lov til at være i stalden, og de 

spiste i et rum i kælderen. Her mindes de cykellygter med en lille sprække i. 

De har oplevet at der blev smidt en bombe ved Lykkesholm. Men heldigvis kom 

ingen til skade, men der var sten overalt. 

Der var en kokkepige og en elev, og Elsebeth var stuepige. Engang kom fruen og 

bad Elsebeth om at skure en køkkentrappe, men det ville hun ikke. Så hentede 

fruen sin mand, han kom og sagde; hvad søren Elsebeth vil du ikke gøre hvad 

min kone siger. Nej, sagde Elsebeth for køkkenpigen vil aldrig hjælpe mig. Det 

kan jeg fanden galme godt forstå sagde han, og det blev enden på den historie. 

Fortalt af Else og Elsebeth. 

29 februar:  Skuddag. 

Hvis en pige friede på skuddagen, og fik et nej. Skulle hun have 24 par handsker. 

Vers:  

Lille Trille lå på hylde  

Lille Trille falder ned 

Ingen mand i dette land, lille Trille rede kan. 
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Fødselsdage. 

17- 4. Gerda Otelia Hansen  95 år. 

12- 5. Kaja Marie Linnet Pedersen   90 år. 

17- 5. Birthe Bødker Madsen  90 år. 

17- 5. Maja Irene Rasmussen  90 år. 

Hjertelig tillykke  

     

Forårs traditioner. 

Ved formiddagskaffen gik snakken om forårstraditioner. Der blev talt en del om 

vores fastelavnsfest her på plejehjemmet, hvor de alle synes det havde været 

hyggeligt. 

Maja kunne huske, at i Magleby havde man redet rundt, på smykseret heste fra 

hus til hus, og udklædte børn bagefter. Else sagde at det gjorde de også i 

Tryggelev, men hendes far synes ikke at hun og hendes søster skulle løbe med, 

da det var at betle (tikke). Else mente at der var blevet samlet ind til 

gymnastikforeningen i Øster skov. 

I Dageløkke mente Ellen ikke man red rundt på heste. Hun mindes, at 

borgerforeningen arrangerede fastelavnsfest, for børn på Dageløkke kro. 

Ellen fortalte også om Pinse, der var der altid bryllup på kroen pinselørdag. Så 

når gæsterne gik hen på natten, skulle Ellen og hendes mand Svend altid hen og 

dække bord i salen til pinsemorgenkaffe. Der var altid pinsefest på havnen, som 

borgerforeningen arrangerede. Når festen sluttede der gik man op til 

morgenkaffe på kroen. Og ligeledes var der også tit fest på Skrækkenborg, som 

dengang var en kollektiv gård. Gæsterne derfra kom også på kroen til 

morgenkaffe. Den nat fik Ellen ikke sovet, men det var sjovt ” siger hun”. 
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Her er et billede af Jytte, som blev kattedronning til fastelavn. 

                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



23 
 

Hallo hallo fra Tullebølle 

 

 Jul og Nytår springer vi let og elegant over. Alt foregik stille og roligt. 

----- og så blev al julepynten igen pakket væk. Hvor blev der dog tomt 

og trist over hele huset. Kikkede man ud af vinduerne, var det endnu  

mere tris og gråt. Regn og ingen sol hele tiden. Det var vinter og skulle  

være koldt og hvidt udenfor i stedet for alt det grå. Skulle vi også  

snydes for godt gammeldags vintervejr her i disse Corona tider????? 

 

Den 8. januar fik vi de første vaccinationer. 

 

 

 

 

 

 

 

Kø til at få den 1. vaccine                          Aase var den første beboer der fik   

                        Vaccinen 

 

 

 

                                                                        

                                                             Den 5. februar 

                                                                                var det tid til anden vaccine 

  

                                                                                   Benny tog det i stiv arm 
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Så fandt vi på at klippe vores egne "snekrystaller". Vi klippede og klippe-de i et 

par uger den ene flotte "krystal" efter den anden. "Krystallerne" blev fordelt 

rundt på alle gangenes gavlruder, hvor man rigtig kan se alle deres forskellige 

mønstre og sikke de pyntede. ---- og så en dag skete der noget uden for 

vinduerne. Hvide totter dalede ned fra himlen og lidt senere kom der endnu 

mere sne, og det blev ganske koldt. Nu var det blevet rigtig vinter og alt lyste op 

derude, og humøret steg mange grader en halv snes dage; for så igen at dale 

drastisk en morgen. Tristhed, gråvejr og regn havde igen overtaget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin, Inge og Alice klipper snekrystaller 

 

 

 

 

  

 

             Det flotte klippe-resultat                     Lystræerne på alle gange  

                                                                   blev pyntet med nyklippede sommerfugle   
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Kan du gætte hvem jeg er… 
 

Fastelavnsmandag den 15. februar fik vi den traditionelle menu 

bestående af brunkål og flæsk og der var pandekager til dessert. 

Alle ved fællesspisningen fik en næse-maske:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Villy smøger den….                                               Karin ”kysse-klar” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er det Lillian?                                                                                  Erik er vist lækkersulten… 
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Den skæggede dame Bodil                                    Birgit med mundkurv 

 

Nu er den første forårsmåned her, men det varer nok lidt inden det rigtig kan 

mærkes. Gid vi med foråret også kan glæde os over, der bliver mere lukket op 

for, hvad vi må, så vi kan få noget fra "de gamle dage" tilbage. At vi kan komme 

ud i verden igen, og se den stadig er der.  Få besøg af dem, vi ikke har set meget 

længe. Mødes til fester og arrangementer nede i Salen og bare hygge os med 

hinanden. Ønskerne er mange og ligeså længslerne. 

Godt forår til alle fra os på Tullebøllecentret. 

Jette Hardon 
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Ja, så blev det vinter med sne og frostgrader. Vintergækker og erantis var tittet 

frem og lige pludselig dækket af sneen. 

Lige om lidt går vi ind i foråret og så er det et år siden vi blev ramt af coronaen, 

heldigvis ikke så galt her på øen. 

Vi er selvfølgelig alle kede og trætte af alle restriktionerne, men vi ved jo det er 

nødvendigt for at passe på hinanden. 

Nu er beboere og nogle personaler blevet vaccinerer, så håber vi bare på lidt 

lempelige regler. 

Først i december havde vi med afstand en rigtig hyggelig formiddag, hvor GRY 

underholdt med bl.a. julesange.  
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Lige inden jul skulle vi have TRINE GADEBERG til og underholde med sit 

juleprogram, men på grund af yderligere nedlukning måtte vi aflyse og udsætte 

til foråret !!!  

Så vi håber det kan lade sig gøre der. 

Gudstjenesterne har også været på lave blus, men vi begynder så småt at åbne 

op for dem nu. 

Ja, i skrivende stund her sidst i februar er vi oppe på 12 – 14 + grader. 

Forårshilsner 

Ida, Danahus 


