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Nyt fra ledelsen, denne gang fra Stigtebo Plejecenter. 

 

Så er der atter ved at være gået et år. 

2020 har været et turbulent og usikkert år, og alligevel har vi kunnet 

danne nogle fantastiske rammer for vores ældre. Kulden er på vej, vi 

mærker det i vores kinder, og vi glæder os over når solen viser sit varme 

ansigt.   

Mirakler er sket i nordenden af Langeland.  
Stigtebo’s Vennekreds har kæmpet og søgt om midler ved en fond, og 
dette er lykkedes, til stor glæde for vores beboer, husdyr og 
dagcentergæster. Vi er meget taknemlige for det store arbejde 
vennekredsen gør, for at skabe glæde i en usikker verden.  
 
Vi ønsker alle en rigtig glædelig jul og et lykkebringende nytår.  

På Stigtebo’s vegne Amalie Littau.  
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Tullebølle plejecenter 

TILLYKKE  TILLYKKE  TILLYKKE  TILLYKKE 

 

Lørdag den 5. december fylder 

Elsa Sund Kristensen 90 år 

 

Vores gode venner SVALERNE. 

Igen i år, kom svalerne og begyndte at bygge rede lige uden for døren til 
Terapialtanen; men pludselig en dag, var de bare væk igen??? 
Efter meget lang tid, var de der så pludselig igen en dag, og havde  
meget travlt med at få reden gjort klar, så den blev ikke særlig stor. 5 
unger fik de to gamle på vingerne.  

 

 
De sidste dage, var ungerne så store, at en af dem måtte side ude på en 
liste ved siden af reden.         
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Vi fulgte dem nøje, fra de var helt små og lige tittede op over kanten 
af reden, til de var flyveklar. Vi håber på gensyn i 2021. 

 

DANMARK ER ET DEJLIGT LAND! 

Vi har kørt rigtig mange ture i sommerens løb med vores gamle bus. 
Alle har stort set været af sted, hvis de havde lyst. Vi har set, hvor  
mange af beboerne har boet både som børn og voksne. For det mes- 
te, har vi kørt på Langeland; men også en del på Tåsinge. Derovre er 
der så mange hyggelige små byer, som man kommer til af meget sno- 
ede veje. Vindeby Havn fik en masse minder frem fra før broen. Nu er 
havnen fyldt op med lystbåde. "Der ligger for mange, mange tusind  
kroner!" sagde en af mænnerne, da vi gik rundt på bådebroerne. 
 

 
 
Efter alle de små stille ture, trængte bussen til at blive blæst godt igen- 
nem, så da Herluf skulle til undersøgelse på Sønderborg Sygehus, kom 
chancen. Bussen blev pakket med alt, hvad 5 mennesker har brug for, for 
at overleve en hel dag, og en tidlig morgen i oktober drog vi af sted. 
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   Tur til Sønderborg d. 15/10. Tanja, Alice, Gerda og Herluf spiser frokost i bussen 

Vi var i meget god tid i Sønderborg, så vi tog ud til Skanserne og Dybbøl 
Mølle, hvor vi spiste madpakkerne og gennemgik lidt af danmarks-histo- 
rien om krigene i 1864 og 1. verdenskrig. Så blev Herluf og Tanja sat af 
ved sygehuset.  
Alice, Gerda og Jette skulle nu have tiden til at gå. Vi var blevet foreslået 
Hotel Alsik, hvor der 16 etager oppe er udsigt ud over store områder af 
Als og Sønderborg. Øv øv, det kunne vi så ikke, for også dernede var der 
corona, og derfor ingen adgang til udsigtsplatformen. Men vi fik set ho- 
telles flotte trapper og lamper, samt satte os i nogle meget dejlige stole i  
en hyggekrog og studerede brochurer. Det var en oplevelse i sig selv.  
 

 
Så ville vi til Sønderborg Slot; men vejen var spærret på grund af forhøjet 
vandstand, og så stod GPS ´en af. Vi cirklede så lidt rundt i den meget   
smukke by med mange gamle huse og meget smalle og snoede gader.  
Langs Als Sund, lå store fantastisk flotte huse både i ny og gammel stil. 
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Pludselig var der et skilt der viste til Sønderborg Slot. Vi ville bare se slots- 
gården; men nej! Enten betalte vi 95 kr. pr. næse, eller også 
blev vi udenfor. Det gjorde vi så, og gik en dejlig lang tur hele vejen 
rundt om slottet. Derefter fandt vi en solstråle at parkere i, og fik en tår 
hårdt tiltrængt kaffe og en bid kage. 
 

    
                                Alice og Gerda foran Sønderborg slot 
 
Da Tanja og Herluf igen var i bussen, gik turen mod Christiansfeld, hvor vi 
kørte lidt rundt og så på den specielle byggestil, før Jette blev sendt ind i 
en butik for at købe honninghjerter. "16 honninghjerter!" Pigen bag 
disken ville lige være sikker på, at hun havde hørt rigtig.  
Den var god nok. Vi skulle alle have hjerter med hjem.   
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Da vi nåede Rasteplads Hylkedal var vi ved at være sultne, så på med 
mundbindene, og indenfor. Vi fik alle en dejlig stor burger. Oh, hvor det 
gjorde godt at få mad i maven. Nu kunne vi snildt klare resten af vejen 
hjem. Hele turen den dag tog 12 timer, og bussen kunne snildt køre 130, 
der hvor det var tilladt. --- og den blev blæst godt igennem. 

 

Der blev spist burgere på vejen hjem. Tanja, Herluf, Gerda og Alice 
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Tre uger senere gentog vi turen, og 

nu var det Villy og Arnes tur til at 

komme med på langtur. Igen 

rundede vi Dybbøl og kørte videre 

mod Broager, hvor vi kunne se 

langt ud over Flensborg Fjord. 

Kirken i Broager har to tårne. Et 

gammelt sagn fortæller, at der 

engang på egnen boede to 

siamesiske tvillingepiger, der havde 

besluttet, at når de var døde, skulle 

alt de ejede sælges, og pengene 

skulle bruges til at bygge en kirke i 

Broager med to tårne. Kirken ligger 

højt og synes endnu højere på grund af de to tårne. Tårnene er belagt 

med skifer i fine smukke mønstre.  

Lige over for Broager Kirke ligger en lille park, hvor der er en åben 
pavillon. Vi satte os derind og spiste vores madpakker. Lige midt i smukke 
efterårsfarver under store gamle træer, og udsigt til kirken og en lille sø 
med ænder. Ren idyl. 

   
        Tur til Sønderborg d. 6/11. Der blev spist frokost i en fin pavillon overfor Broager Kirke 
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På hjemturen var der ingen svinkeærinder, vi skulle bare hjem. Dog valgte 
vi at køre af motorvejen ved Aarup, da fredagskøen begyndte at sætte 
ind. Ved Afgrunden i Vissenbjerg fik vi lige en tår kaffe. Igen i smukke 
omgivelser ved skov og en lille sø.

 
 Villy, Tanja, Herluf og Arne drikker kaffe i bussen på hjemturen 

                                                       Jette Hardon 

 

 

Glædelig Jul og godt Nytår til alle jer 
læsere af 

”Rosenbladet” fra alle os på 
Tullebøllecentret. 
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Stigtebo Plejecenter 

Her på Stigtebo har vi været så heldige, at Kim er begyndt at tage sin hund Liva 

med til stor glæde for Rita og mange andre. Rita får så udleveret Livas morgenmad 

af Kim og så hygger Rita sig med at give hunden maden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vores løbegård fra lopperne er kommet og flere var mødt op i terapien for at se de 

små marsvin blive lukket ud i den store indhegning, vi ventede med spænding på 

at de små dyr ville begynde at løbe rundt i gården, men det passede dem ikke lige, 

de blev siddende oppe i det ene hjørne og var aldeles ligeglade med  

friheden, selv om de blev lokket med alverdens godbidder. 

  

  

 

 

 

 

 

  

                                                   Birthe med Molly          Annelise med Amanda 
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Vi er begyndt at klippe julepynt til vores vinduer og der er også gang i 

julekortene for tiden løber så stærkt inden længe er det jul igen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Vores daggæst Grethe elsker at lægge puslespil, hun er lige blevet 

færdig med et motiv af snemænd og skal nu i gang med en julenisse  
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En dag fik maden i en mikroovn for meget varme, så det begyndte at ryge 

ud af ovnen og det udløste vores brandalarm og i fuld fart og med blå 

blink kom brandbilen og ud af bilen stiger Marianne og Hanne der begge 

arbejder på Stigtebo, de er frivillige branddamer i Lohals og de borgere 

der var i terapien den dag fik en oplevelse og der blev en livlig snak om, at 

brandmænd nu også er damer, for sådan var det ikke i gamle dage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne og Hanne efter endt aktion på Stigtebo, der var heldigvis ikke           

gået ild i noget 

 

Nu kommer december og nogen tror på nisser så her er en lille historie 

om 

 

Julenissen 
 

Det var langt ude på landet i en lille landsby. Julesneen var faldet så blødt 

og tæt i et par dage, så hele landskabet var som et hvidt eventyrland. det 

var snart helt besværligt at komme frem undtagen i slæde. 
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Men børnene i landsbyen var henrykte. De tumlede den hele dag, 

rutschede på slæderne ned ad den høje bakke lige uden for byen. Som en 

stormvind fór de små slæder af sted ned ad den glatte, tilkørte bakke. Det 

var en fryd at suse gennem luften – det var jo, som man fløj! 

Og børnene kom hjem med røde kinder, strålede øjne og god appetit. Det 

var utroligt, hvad de kunne sætte til livs af store humpler fedtebrød. Hvor 

det smagte, det hvide fedt med det grove køkkensalt og så en slurk af det 

hjemmebryggede, gærede øl! 

Og næste dag var det jul! 

Gamle Lars Klokker ville stå og hive i det tykke tov deroppe i tårnet, hvor 

uglen havde sit hjem, og krager og alliker fløj ud og ind. 

 

 

Og mor ville sætte et fad dampende julegrød ud i laden til nisserne –  

og næste dag ville fadet være tømt. 

 Far sagde godt nok, at det var kattene;  

men mor vidste bedre besked:  

Og børnene ville blive vasket med sæbevand 

 – både i ansigtet og på hænderne –  

de ville blive vandkæmmet. Pigernes lange hår ville blive flettet i små 

hårde fletninger med røde og blå bånd, drengenes omhyggeligt skilt i en 

fuldkommen lige juleskilning! 

Inde i husene duftede det af klejner og julekager, og fra ovnen brasede 

det: Mad var der jo selv i den fattigste hytte, når det var jul! Der kom 

store kurve fulde fra præstens og gårdene rundt omkring – i julen skulle 

ingen mangle. 

Den store, store fest nærmede sig. 

Præstens julegæster kom kørende i slæde ned gennem landsbyen, og var 

pakket ind lige til næsen, så man ikke kunne se, hvem det var. De så ud, 

som skulle de til Sibirien. 

Der blev liv og lystighed inde i de små, lavloftede stuer med de store, 

gammeldags, slidte møbler og den rummelige, gæstfri favn. 

 

Oppe i storstuen stod juletræet pyntet og parat til at tændes, og på 

bordet langs væggen lå alle gaverne i pakke med navn. Til stuen var der 
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låst, ingen måtte se, og ingen måtte røre! – Men forpagterens håbefulde 

lille søn Mads var sluppet ind, uden at nogen havde lagt mærke til dertil. 

De havde alle været så optaget af juleforberedelserne, at de slet ikke 

havde set Mads – hverken da han smuttede ind i storstuen bag Ane 

Kokkepiges brede skørter, og heller ikke, da han kravlede ind under 

bordet med den lange, hvide dug. 

Mads gik ud og ind hos præstens. Hans forældre boede i selve 

præstegården og passede gården. De skulle til juletræ hos præstens og 

havde derfor spist tidlig til middag, og Mads havde fået lov til at gå i 

forvejen og underholde pigerne ude i køkkenet. - Men Mads fandt, der 

var langt mere interessant i storstuen. Han var fire år, havde rødlig blondt 

hår, blå øjne og røde kinder. I anledning af julen havde han fået sin nye 

matrosdragt på. Den var syet til at vokse i, så Mads druknede både i 

trøjen og bukserne; men fandt man ham endelig, blev man glad af at se 

på ham, hvis ikke man var det i forvejen. Han lo næsten altid over hele 

ansigtet, der lyste af sundhed og glæde. 

 

Mads blev forkælet både hjemme og hos præstens – ellers ville han nok 

ikke have vovet det, han fandt på juleaften! – Drevet af nysgerrighed var 

Mads kommet ind i den store stue, hvor han vidste, alle 

juleforberedelserne nu var endt. 

Ilden knitrede i kakkelovnen, og henne i hjørnet stod en tændt lampe, der 

lyste svagt over stuens herligheder. 

Det store juletræ stod midt på gulvet behængt med vidundere af 

udklippede hjerter, net med rødkindede æble, forgyldte valnødder og et 

strålende spindelvæv af sølvtråde, der lyste i halvmørket. Mads sad så 

stille som en mus under bordet, indtil alle var gået ud af stuen, og døren 

låst. 

Så stak han forsigtigt hovedet ud under dugen og så sig om. – Dette var 

mere end sjovt. 

Han var ganske alene til juletræ. 

Han kravlede på alle fire ud på gulvet og rejste sig op. At et grantræ 

kunne blive så fint! Han måtte hen at undersøge det nærmere, føle på 

æskerne og kræmmerhusene og se, hvad der var i. Pebernødder, 
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chokolader, rosiner og mandler. Mads smagte på sagerne og blev mere og 

mere tilfreds. 

 

Der var nogen ved døren, og nøglen blev drejet om. Mads var hurtig som 

et lyn inde under bordet igen: 

Det var præstefruen og en af døtrene. 

“Vis mig så, hvor lille Mads’ pakker ligger,” sagde præstefruen. Og Stella, 

Mads’ gode legekammerat, der havde lært bogstaverne, pegede på en 

bunke pakke midt på bordet. 

“Her,” sagde hun, – “sikken en masse ting, han skal have – nu lægger jeg 

tømmen fra dig her, mor – så er det hele i orden!” 

“Vi forkæler den dreng,” sagde præstefruen, “bare han kan tåle det!” 

“Jo, det er jeg vis på,” svarede Stella, “Mads er en sød og god dreng!” 

Mads blev ganske rød i hovedet. De skulle bare ane, han sad under 

bordet, så ville de nok ikke mere synes, han var sød! 

Men ingen magt i verden skulle få ham ud af julestuen. 

Der var et helt langt år, til julen kom igen, så man måtte jo nyde den, det 

man kunne. 

Så lukkede døren igen, og alt blev stille. 

Tømmen! 

Mads havde kun én eneste tanke i hovedet, da han kom frem på ny – 

tømmen. 

Mon det var en rød med bjælder, som havde ønsket sig så længe? 

 

Forsigtig lirkede han lidt ved det hvide papir og kikkede. – Jo, den var rød, 

og der var noget der raslede! 

Mads pakkede ud, dette var alt for spændende, og det var jo ham der 

skulle have tømmen! Nej hvor var den fin! Mads holdt den ud i stiv arm, 

og alle de små bjælder skinnede og raslede ved den mindste bevægelse. 

Hans hjerte bankede højt af glæde, det var jo hans højeste ønske – julens 

drøm, den blev opfyldt. 

Mads havde ingen tydelig følelse af, hvor galt han bar sig ad. Han var kun 

fire år, og han var jo bedt med til at se juletræet og skulle have sine gaver, 

så det faldt ham ikke ind før bagefter, at han gjorde noget forkert. 
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Foreløbig var han optaget af alt det nye og spændende, som han var 

ganske ene om at undersøge. 

Han gik fra opdagelse til opdagelse. 

Under tømmen lå der en stor, flad pakke – den var nok også til ham! 

Mads var blevet dristigere, han rev papiret til side – og frem kom en stor, 

dejlig billedbog med mange, brogede billede. Den var nok fra Stella! 

 

Mads så på alle billederne, og sommetider lo han højt. Da bogen var 

gennemset, blev den lagt til side, og Mads fandt en stor pakke frem. Stella 

havde lært ham bogstaverne, så han kunne godt læse, at der stod “Mads” 

udenpå. 

Det var lidt svært at få sejlgarnet op, men det gik – og frem kom den 

nydeligste nissedragt, grå bukser, en rød ulden trøje og en rød, spids 

nissehue med lang kvast. 

Mads hoppede højt af glæde og dansede rundt om juletræet. Så begyndte 

han at trække i stadsen, og et øjeblik efter var forpagterens Mads 

forvandlet til en julenisse. Og nu vågnede først rigtig hans eventyrlyst. 

 

Han ville ud i laden for at se, om alle de andre julenisser sad og spiste af 

grødfadet, hans mor havde sat ud. Men døren var låst, og ingen måtte jo 

vide, at han havde været skjult i den store stue. – Præstegården var lav, 

vinduerne ikke ret langt fra jorden, og der var både rørværk og tremmer 

og vildvinsranker at holde sig fast ved. Mads åbnede forsigtigt vinduet og 

kravlede op i karmen. Den lille nisse overskuede et øjeblik situationen, så 

lod han sig resolut glide ned på jorden. Det gik udmærket. Udenfor var 

det mørkt, men Mads kendte vejen, og kort efter stod han i laden. Der 

duftede det af hø og halm, det puslede i alle kroge. – Mads stod ganske 

stille. – Var det mon nisserne, der ville frem til det store grødfad, der stod 

midt på gulvet? Mor havde hængt en tændt lygte på loftsbjælken, for at 

nisserne skulle kunne se at spise, og for at det hele skulle være lidt 

festligt. 

 

Det halve af grøden var spist, men nisserne var ikke at se. 

Mads satte sig hen i krogen for at vente. 
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Når de nu alle sammen var kommet og sad nok så godt ved grøden, så 

ville han gå hen til dem og tage huen af og ønske dem “glædelig jul” og 

fortælle dem, at det var hans mors grød, de spiste. Så ville de nok danse 

omkring ham og lege med ham. Mads sad ganske stille og ventede. 

Hvor det puslede alle vegne! For oven, for neden, i krogene, det var, som 

halmen var levende. Alle de vilde kattekillinger kom frem. De var så 

smukke – sorte, grå, rødspættede, hvide – ingen menneskelig hånd havde 

krammet dem endnu, for de var umulige at få fat på. Men nu sad de nok 

så fredeligt omkring grødfadet og gjorde sig til gode. Mads morede sig 

kongeligt. Han nærmede sig ganske stille – hvor ville han gerne fange bare 

én eneste og klappe dens bløde pels! Men vips, var hele flokken væk og 

skjult højt oppe på loftet. De havde optaget faren, der truede – og hvad 

var en klat grød mod den ubudne frihed! 

 

Mads satte sig ned igen og ventede. Hvis nissefamilien ville have mad, 

måtte den snart komme, for fadet var næsten tømt. 

Det puslede igen, halmen rørte sig hist og her – og se, frem kom rotterne, 

de store, grå rotter og lejrede rundt om fadet. 

De var sultne og tog for sig af retterne, men Mads kunne ikke lide dem og 

var lidt bange for dem. 

Der kom nogen udenfor – det var moderen. Mads kendte de hastige, små 

skridt. Nu måtte man nok se at komme af sted i en fart for ikke at blive 

opdaget! 

Rotterne havde instinktiv taget flugten og var skjult under halmen igen. 

Mads havde rejst sig op så sig et øjeblik rådvild omkring. Fra laden førte 

der en dør ud i huggehuset; hvis den stod åben, kunne Mads komme 

derfra ud i præstens have. Nu stod hans mor i døren. “Ih, jøsses dov,” 

sagde hun og slog hænderne sammen, nisserne har nok været der og 

spist julegrøden!” 

Mads havde vendt ryggen til og tog flugten. 

 

“Nej se, nej se,” råbte hans mor henrykt,” der er jo en af de små fyre – 

hej, hop, lille ven. Du behøver ikke at skynde dig så stærkt, jeg skal 

såmænd ikke gøre dig noget fortræd! Er du kommet væk fra familien, dit 

lille pjus! Nej se, nej se, hvor du kan bruge de små, tykke ben! Det skulle 
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fatter se, så ville han gi’ mig ret i, at det er nisserne, der spiser 

julegrøden! Ja, det har jeg jo vidst i mange år! Glædelig jul, glædelig jul, 

lille nissemand!” 

Nissemanden svarede ikke, men han viftede med huekvasten, og 

forpagterens kone forlod laden glad over sit syn og stolt over, at hun 

havde fået ret og nu kunne overbevise sin mand. 

Men Mads styrede, så hurtigt hans små ben kunne bære ham – gennem 

huggehuset og ud i præstens have. 

 

Langs muren sneg nissen sig forbi de oplyste vinduer – over den gamle 

veranda – og videre til storstuens vindue, der endnu stod på klem. 

Mads var en rask dreng og vant til at klatre, det var en let sag for ham at 

kravle op ad det lille stykke mur. 

Men da han sad overskrævs oppe i vindueskarmen og lige skulle til at 

hoppe ned på gulvet, gik døren til dagligstuen op, og Ane Kokkepige kom 

ind med forklædet fult af appelsiner, der skulle i kurvene. 

 

Hun gav et vræl ved synet af julenissen og slap forklædet, så alle 

appelsinerne rullede ud over gulvet. Mads var lamslået og vidste ikke, om 

han skulle springe ud eller ind – han sad som spigret fast til 

vindueskarmen. 

Ane så ud, som var hun en besvimelse nær. 

I stuens halvmørke kunne hun ikke skelne Mads’ træk, hun så kun den 

røde trøje og huen og de grå bukser. 

Præsten kom til: “Hvad er der, Ane – hvorfor skriger du?” 

“Julenissen er der – julenissen!” stønnede Ane og pegede hen på lille 

Mads, der begyndte at føle situationens alvor. 

Tænk, at den store, tykke Ane kunne blive så bange for ham! Hun havde 

åbenbart aldrig før set en julenisse! 

 

Og nu gav Stella også et højt vræl fra sig og den lille Jenny. Mads fik helt 

ondt af dem. 

“I skal ikke være bange!” sagde han resolut og lod sig glide ned på gulvet 

og gik hen imod dem. 
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Der blev en leen og spøgen og skænden, og Mads blev ført i triumf ind i 

dagligstuen, hvor præstens og alle gæsterne sad. 

Men da var julenissens mod forbi. Han holdt begge hænder for øjnene og 

stortudede. 

Der vankede jo nok lidt skænd og nogle alvorsord; men det var jo 

juleaften, hvor alle sind stemmes til mildhed og overbærenhed, og da 

Mads hurtigt indså, hvor galt han havde båret sig ad, fik han snart 

tilgivelse. 

Værst blev det hjemme. 

For hans far glemte aldrig den historie og drillede bestandig sin kone med 

den jul, hun så julenissen nede i laden. 

Og grødfadet blev aldrig mere sat derned! 

 

 

 

I ønskes alle en glædelig jul 

samt et godt nytår 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Jule-hilsner fra Jill 
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Danahus plejecenter 
 
 

Ja, så er vi gået ind i vintertiden, og vi er stadig underlagt restriktioner – så måtte vi 

sidde 2 ved bordene, så 3 og nu igen kun 2 personer pr. bord. 

Der må dog stadig komme besøg til beboerne, når blot gældende regler overholdes. 

Det giver udfordringer i forhold til aktiviteter og arrangementer. Danahus´ Venner 

har ikke afholdt generalforsamling som vanlig i september – hvornår det kan lade sig 

gøre er uvist. Godkendt regnskab kan udleveres fra kasseren. Gebyr på medlemskort 

opkræves ikke på nuværende, men vi håber dog at medlemmerne holder ved. 

Vi har afholdt nogle gudstjenester, og desuden har vi været på ture ud af huset – 

blandt andet gåtur til Line for at se hendes høns, og Line bød på formiddagskaffe og 

hjemmebag. Turen sluttede med frokost på Bydahls. 

 

  

 

 

På besøg hos Line og efterfølgende bytur til Bydahls d. 10. august. 

 

 

https://www.google.dk/url?sa=i&url=https://www.tf-regnskap.no/apningstider-i-sommer/sol/&psig=AOvVaw2rEJeSI6raKIoHNBAcOTK9&ust=1605254412053000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKCk3f7E_OwCFQAAAAAdAAAAABAJ
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https://www.google.dk/url?sa=i&url=https://www.clipartmax.com/middle/m2i8K9m2G6K9A0m2_free-ready-to-eat-emoji-carnivore-seattle/&psig=AOvVaw3qoeNC4LyDgJTTiu0WenBR&ust=1605253962234000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNCS7JvD_OwCFQAAAAAdAAAAABAO
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Bustur til Lundeborg d. 18. august hvor frokosten blev nydt på en 

havnecafé der og en stor is på vejen hjem fra Lundbykiosken. 

 

  
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.dk/url?sa=i&url=https://www.facebook.com/lundeborghavn/&psig=AOvVaw0Wa1ra41AF9k7_RKLFwKB_&ust=1605256575484000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLjT7vbM_OwCFQAAAAAdAAAAABAE
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https://www.google.dk/url?sa=i&url=https://www.pinterest.dk/pin/400398223105964228/&psig=AOvVaw345VFI6uE1-IdHc8ooY2PJ&ust=1605255489894000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMjLxovJ_OwCFQAAAAAdAAAAABAD
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https://www.google.dk/url?sa=i&url=https://sondervig.dk/spisesteder/nivi-gelato/isvaffel/&psig=AOvVaw2p6OnxjwlAPkFXREEQj0iD&ust=1605255284022000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMC0o4rI_OwCFQAAAAAdAAAAABAN
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En anden tur gik til Bagenkop ad bagvejene på østsiden d. 19. august. Der 

er ikke så mange madsteder åbne midt på dagen, men vi nåede frem til 

Havnegrillen. Vi fik fiskefiletter, nuggets og masser af fine pommes frites. 

Det nød vi i de røde skure på havnen, og vejret var med os den dag – stille 

vejr og solskin. Efterfølgende gik vi en tur rundt på havnen. Så var der 

herretur ud over Bogø, men det lykkedes ikke at få noget mad der. Det fik 

de så til gengæld på Ø-cafeen i Rudkøbing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bent, Bodil og Aase var en tur i byen og  
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Bent, Bodil og Aase var en tur i byen og besøge vaffelhuset i september.   

Personale: Line J, Ida og Line S. 

Aase ville til sidst ikke sidde sammen med os 😂, ej hun var en frossen 

pind, så hun måtte over i solen.  
                

 

 

                
 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.dk/url?sa=i&url=https://www.shutterstock.com/da/search/ice%2Bcream%2Bclipart&psig=AOvVaw3Qh7f1U7lqsmhHDP1Ge_n4&ust=1604656730181000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjJu6uS6-wCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.dk/url?sa=i&url=https://www.shutterstock.com/da/search/ice%2Bcream%2Bclipart&psig=AOvVaw3Qh7f1U7lqsmhHDP1Ge_n4&ust=1604656730181000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjJu6uS6-wCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.dk/url?sa=i&url=https://www.shutterstock.com/da/search/ice%2Bcream%2Bclipart&psig=AOvVaw3Qh7f1U7lqsmhHDP1Ge_n4&ust=1604656730181000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjJu6uS6-wCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.dk/url?sa=i&url=https://www.shutterstock.com/da/search/ice%2Bcream%2Bclipart&psig=AOvVaw3Qh7f1U7lqsmhHDP1Ge_n4&ust=1604656730181000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjJu6uS6-wCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.dk/url?sa=i&url=https://www.shutterstock.com/da/search/ice%2Bcream%2Bclipart&psig=AOvVaw3Qh7f1U7lqsmhHDP1Ge_n4&ust=1604656730181000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjJu6uS6-wCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.dk/url?sa=i&url=https://www.shutterstock.com/da/search/ice%2Bcream%2Bclipart&psig=AOvVaw3Qh7f1U7lqsmhHDP1Ge_n4&ust=1604656730181000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjJu6uS6-wCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.dk/url?sa=i&url=https://www.shutterstock.com/da/search/ice%2Bcream%2Bclipart&psig=AOvVaw3Qh7f1U7lqsmhHDP1Ge_n4&ust=1604656730181000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjJu6uS6-wCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.dk/url?sa=i&url=https://styrketerhvervigadeplan.dk/portfolio/vaffelhuset/&psig=AOvVaw1Wrun9B7hxNus0yMjGndTv&ust=1605261324804000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLDWqtLe_OwCFQAAAAAdAAAAABAD
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Vi ved i skrivende stund ikke hvad resten af året bringer, men det vil stå 

på tavlen, og vi fortæller hvad vi må (og ikke må). 

Uanset bliver det jul og nytår, så inden længe er huset pyntet med 

hjerter, stjerner, gran, lys osv. 

 

De bedste jule/nytårshilsner 

Ida, Danahus 

 

 

 

Fødselsdage på Danahus : 

Den 27/12-20 : Ruth Jørgensen 85 år 

Den 20/1-21 : Gjertrud Tønder 95 år 

Den 9/2-21 : Gerda Mackeprang 95 år 

 

 

https://www.google.dk/url?sa=i&url=https://nl.pinterest.com/pin/302444931226380452/&psig=AOvVaw08ye8XDCpV_AWV0xcWT9VG&ust=1604656443915000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIjkp6mR6-wCFQAAAAAdAAAAABAD
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Humble plejecenter 
 

Der er ingen halve eller runde fødselsdage på Humble Plejecenter i denne 
periode. 

Ej heller ingen aktiviteter. Kun dem vi selv finder på i huset. 

Men I skal da lige have et lille juledigt 🎅 
 

I denne søde juletid 

Da falder sneen englehvid 

Det fryser koldt derude 

Men der er dejligt lunt i vores stue 

 

Her sidder jeg og frydes 

Over alt det der kan nydes 

Og priser mig lykkelig indeni 

Og håber at livet står mine nære bi 
 

Og ønsker mig i julegave 

At verden var en fantastisk have 

Hvor mennesker lever i fordragelighed 

Med lige muligheder og verdensfred 
 

At mine nære vil lykken finde 

At medmenneskelighed vil være dem på sinde 

At de vil komme stærkt igennem det svære 

Og af dette vil tage ved lære 
 

For dig og dine kære her 

Jeg ønsker jer en glædelig jul med mer’ 

Et nytår med lykke, held og gode stunder 

Jeg jer det alle inderligt under 
 

Glædelig jul og godt nytår. 

Berit Serena 
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                          Benny og Arne har en dejlig hyggestund  

Hyggelig eftermiddag med dejlig mad fra Humble Hotel, og i selskab 

med THE2TOPS, som altid spiller fantastisk.  
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Der var rigtig gang i musikken   .  

 

Det gav selvfølgelig anledning til en lille sving om. 
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Der hygges med en lille sang 
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Lindelse plejecenter 

 

Adventskranse. 

Vi har igen i år været så heldige at modtage adventskranse som er bundet 
af Hanne og Jerry. Vi siger her mange tak for det fine arbejde, og vil glæde 
os til at tænde det første lys. 
 
Fødselsdag: 

Edith Sørensen fylder 75 år den 

19.december.   

 

Aktivitetskalender. 

December. 

Tirsdag    d. 1      kl.10.      Vi pynter til jul 

Onsdag   d.  2     kl.14.      Serveres boller og kakao. 

Torsdag   d. 3      kl.14.      Henning og Ove spiller. 

Tirsdag    d. 8      kl.11.     Serveres julefrokost på afdelingerne. 

Mandag   d.14.    kl.14.      Serveres gløgg og æbleskiver. 

Tirsdag    d 15.    kl.14.      Julegudstjeneste v/ Li Otterstrøm. 

Onsdag   d.16.    kl.10.15  Julebanko. 

Torsdag   d.17.    kl.10.      Vi laver juledekorationer 

Onsdag    d.22.   kl. 10.      Vi pynter juletræ. 
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Torsdag    d. 24. kl. 11.   Der serveres peberrodskød 

                                        Kaffe og slik på afdelingerne 

                                        Ingen kaffevogn 

                           Kl. 17. Serveres suppe og risalamande. 

Julefest i terapien. 

Fredag     d. 25. kl.11.30. Spises andesteg og citronfromage  

                                           I terapien. 

Nytår. 2021. 

Torsdag   d. 31.  kl. 11.30. Spises grønlangkål og hamburgerryg 

                                           og romfromage på afdelingerne. 

                            Kl. 18.   Dronningens nytårstale 

                                          Herefter højt smørrebrød og nytårsfest. 

Godt nytår. 

Januar  2021. 

Tirsdag   d. 12. kl. 10.15.  Banko 

Mandag  d. 18. kl.  10.      Seniorshop sælger tøj 

Tirsdag   d. 19. kl.  14.      Gudstjeneste v/ Tonni Aagaard Olesen 

Februar. 

Torsdag  d.  11.  kl. 10.15.  Banko 

Tirsdag   d.  16.  kl. 10         Jane Bruun sælger tøj 

Tirsdag   d.  23.  kl. 14.        Gudstjeneste v/ Li Otterstrøm. 

 

Se i øvrigt på tavlen i terapien for arrangementer med musik og 

andet.  
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Vi slutter af med lidt vinter billeder her fra 

Langeland, og håber at I har hygget Jer med de 

historier og billeder, som vi fik plads til denne 

gang. 

 
Billede fra januar stormen i 1970.   Ophavsret; Fyens Stiftstidendes pressefotosamling 

 

 
Hatbakker på Langeland. Ophavsret; Carsten Friager 
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Tranekær slot. Ophavsret; Ukendt 

 
 
 

 
MF Marstal Ærøfærgen på vej gennem isen ud for Kragholmhuse på Langeland. Ophavsret; Fyens 

Stiftstidendes 
 
 

 

 

 


