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Kim Abramsson 
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Nyt fra ledelsen, denne gang fra Tullebølle plejecenter. 

 

Så er vi nået til august måned. Markerne er ved at blive høstet, og vejret 

er dejligt. De lover varmt vejr, op til 30 grader her i weekenden. 

Det kan vi godt trænge til, oven på en trist og våd sommer. 

Siden marts måned har vi haft covid-19 i Danmark. Vi har været heldige, 

og dygtig her på Langeland, og vi har haft et lavt smittetryk. 

Vi har ikke haft covid-19 på nogen af vores plejehjem i Langeland 

kommune, og det er jeg taknemmelig for. 

Alle medarbejdere, og pårørende, har været fantastiske til passe på vores 

borgere, ved at følge de anbefalinger der løbende er kommet, stor tak til 

jer alle. 

Det er stadig kun pårørende, der må komme ind på plejecentrene, men 

personalet er gode til at gå tur/køre tur med beboerne 

Sankthansaften blev fejret med hotdogs, med alt hvad der hører til.  

Personalet havde gjort det noget så hyggeligt, med et lille bål. 

Der har være flere små stjernestunder med borgerne. 

Hvad fremtiden bringer ved jeg ikke, men jeg håber på, vi snart kan åbne 

mere op på vores plejehjem, så dagligdagen kan blive normal igen. 

 

Venlig hilsen 

plejecenterleder 

Pia Clausen 
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MÆRKEDAGE PÅ TULLEBØLLECENTRET 

 

Anni og Knud Erik Pallisgaard fejrede 

torsdag den 20. august diamantbryllup. 

 

Onsdag den 4. november fylder 

Astika Meesenburg 65 år 

 

Torsdag den 5. november fylder 

Helèn Colin Nielsen 95 år 

 

Lørdag den 14 november fylder 

Ingeborg Jensen 85 år. 

 

Hjertelig tillykke til alle. 
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 Tullebølle plejecenter

 PYYYYHHHHH, DET ER HEDT! 
 

Det var så den sommer! På mange måder meget ander- 
ledes. Coronaen har fyldt meget. Sprit – hold afstand – 

begrænset antal besøgende. 
 

For mange har det været en svær tid, og for alle dem 
der fyldte 80 – 85 – 90 eller skulle fejre andre store mær- 

kedage, har det været en stor skuffelse ikke at kunne 
holde fest med familien. 

 
Aftenvagterne Skt. Hans Aften fik lov til at arrangere 

fællesspisning, for de beboere der havde lyst, i spisestu- 
en. Om nogen havde lyst??? Ja, mon ikke! Alle var ”fest- 
sultne”. Det var rørende og skønt igen at se en stor flok 
glade mennesker samlet til og nyde et måltid sammen. 

”Det er første gang siden Hellig Tre Konger at vi er samlet” 
fortalte Johannes. 

 
Heldigvis var vejret skønt Skt. Hans Aften, så vi samledes 

alle ude på terrassen, hvor vi nød diverse væsker med 
procenter i, imedens vi så på et smukt lille brændende 

Skt. Hansbål ude på plænen. Den gumpetunge heks fløj 
ingen steder, så hende må de stadig slås med her i huset. 

 
Når vejret tillod det, har vi gået tur. Mange ture er det 

blevet til, også op i min have, hvor vi sad og hyggede med 
kaffe eller forfriskninger. Snakken gik lysteligt om blomster 

og haver, noget alle har haft engang. 
 

Alle ønskes et godt efterår. Lad os alle håbe, at det bringer 
mere normale tider med sig. 

Jette Hardon 
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Villy studerer inseminørens bil på en gåtur i Tullebølle. 

 

Elsa og Gerda hilser på Tina.                             Birgit, Elsa, Lone, Gerda og Villy på vej    

                                                                               hjem fra Jette’s have. 
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Christina og Karin nyder det i Jette’s have - Tove og Jette nyder det i Jette’s have 

 

            Krondiamant-brudeparret Anna og Erik Clausen d. 1. juli 2020 
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Alle beboere samlet på terrassen Skt. Hans aften 

 

                                      Den gumpetunge heks forsøger at flyve    
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Humble plejecenter 

Aktivitetsplan på Humble plejecenter: 

September: 

Torsdag d. 3. kl. 10.00 Besøg af støttegr. – gymnastik. 

Tirsdag d. 8. kl. 10.00 Sang – musik – dans v/ Chresten og Henny. 

Tirsdag d. 15. kl. 14.30 Besøg af støttegr.  

Onsdag d. 23. kl. 14.30 Gudstjeneste v/ Li Have Otterstrøm. 

Oktober: 

Torsdag d. 1. kl. 10.00 Besøg af støttegr. – gymnastik. 

Tirsdag d. 13. kl. 10.00 Sang – musik – dans v/Chresten og 

Henny. 

Tirsdag d. 20. kl. 14.30 Besøg af støttegruppe. 

Onsdag d. 28. kl. 14.30 Gudstjeneste v/ Tonny Aagaard Olesen 

November:  

Torsdag d. 5. kl. 10.00 Besøg af støttegr. – gymnastik. 

Tirsdag d. 10. kl. 10.00 Sang – musik – dans v/Chresten 

Tirsdag d. 17. kl. 14.30 Besøg af støttegr. 

Onsdag den 18. kl. 14.30 Gudstjeneste v/ Tonny Aagaard Olesen. 

Mandag d. 30. kl. 10.00 v/ Damernes butik. 
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Humble Plejecenter var så heldig at have besøg af denne skønne trio i juni 
måned. De sang og spillede så skønne opera sange. 

Beboerne nød hvert minut. 
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I får ét lille sødt digt med på vejen ☺ 

 

Når mørket sænker sit gardin 

Som fæstnes med en stjerne 

Så husk, du altid har en ven 

der vinker fra det fjerne. 

 

Et øje kan græde, 

En mund kan le, 

Men smerten i mit hjerte kan ingen se. 

 

Jeg skrev dit navn i skyerne, 

men vinden blæste det væk. 

Jeg skrev dit navn i sandet, 

men bølgerne skyllede det væk. 

Jeg skrev dit navn i mit hjerte, 

Og for evigt vil det blive der. 
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Danahus Plejecenter 

 

Vi har som alle andre ligget meget stille grundet Coronaen, og har derfor 

ikke haft en masse arrangementer. 

Vi har dog haft Cirkus på besøg, og det var en dejlig formiddag med 

popcorn og underholdning. 

Underholdningen varede dog ved noget længere end beregnet, da de 5 

geder som var i forestillingen valgte at gå på bytur i Rudkøbing. Der gik 

en del timer inden de blev fundet, og de endte sågar i Fyns Amts Avis 

også. 
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Desværre må vi sige farvel til vores stolte statue som har prydet ved indgangen til 

Danahus. Træet er simpelthen gået helt i forrådnelse – så nu skal vi have fundet på 

noget andet der kan byde velkommen. 
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Lindelse Plejecenter 

 

Aktiviteter på Lindelse Plejecenter 

 

 

 

Gudstjenester: 

D. 22 – september Kl. 14 Le Otterstrøm 

D. 27 – oktober Kl. 14 Tonni Aagård Olesen 

D.17 – november Kl. 14 Tonni Aagård Olesen 

 

 

AFLYSNING! 

Vores dejlige Spodsbjergtur i uge 38, har vi desværre 

måttet aflyse i år, på grund af Corona. 
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Fødselsdage på Lindelse Plejecenter 

 

Vi har ingen runde fødselsdage i september - oktober- og november. 

 

Vi siger hjertelig tillykke til vores nye borger Hans Clausen 

som blev 90 år d. 17. august, og som lige var flyttet ind. 

 

 

Varme Breve 
 

Vi på Lindelse Plejecenter siger tusind tak for de mange breve, 

som børn har sendt os i denne Coronatid. De har varmet vores 

beboer meget, og givet mange samtaler hen over bordet. Nogle 

af vores beboer, er også begyndt at sætte lidt sammen til jer, 

men det går ikke så hurtigt. Vi håber i har tålmodighed. 

 



20 
 

Operasang på Terrassen 

Den 18. juni havde vi operasang på den store terrasse. Det var en dejlig 

oplevelse, og gav lidt nyt humør i denne Coronatid. Mange fik nynnet 

med på de dejlige melodier, og vejret var med os. 

   
 

Indvielse af terrassen 

Midt i juni fik vi lagt flere fliser til vores store terrasse, og gjort den større, 

så vi bedre kan køre rundt med kørestolene. I samme anledning havde vi 

også fået nye stol, som bedre kunne rengøres i denne tid. Dette skulle 

selvfølgelig fejres, og det blev det med en gammeldags isvaffel.  
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Første gudstjeneste efter Corona 

Vi havde den glæde at kunne holde gudstjeneste igen d 23. juli med Tonni 

Aagård Olesen. Vi holdt afstand, og gav ikke hånd. Altergang måtte også 

vente, til vi ser hvordan det går med Corona. Men dejligt at synge de gode 

gamle salmer igen.  

 

 

 

Sommerhygge på terrasserne 
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Stigtebo plejecenter 

Ja siden sidst har vi holdt fast i gudstjenesten selv om præsten stadig må 

stå uden for døren, men det har været hyggeligt og beboerne har skålet 

med præsten gennem vinduet med deres kaffe til meget morskab for alle 

 

 

 

 

 

 

 

Hygge efter gudstjenesten, præsten og 

Kirkesangeren ved bordet udenfor 

 

 

Vi har opsat et bord hvor alle der har lyst kan male, der er købt 

malebøger og farver ind på billedet ses Kitty i dyb koncentration det er 

om at holde tungen lige i munden når man skal farvelægge en blomst 

med mange streger som de forskellige farver skal holdes indenfor.  
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Vores marsvin har det godt, på 

billedet nusser Ebba og Kitty  

med de små basser, mens de får 

en ren bund i buret 

 

Ebba, Kitty og Birte har lagt mange puslespil i den sidste tid og de er rigtig 

skrappe til det, så nu er 300 brikker ikke nok mere for det går alt for 

stærkt. Så de næste der bliver købt hjem skal være på 500 brikker 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

Et lille udpluk af de lagte puslespil 

 

 

 

 



24 
 

Vi har i løbet af sommeren besøgt Tommy og Jills have flere gange, Elly syntes at det 

var en skam at vi ikke kunne holde frikadellefest i haven lige som vi gjorde i 2019. Så 

vi blev enige om at holde en lille frikadellefest og så måtte Tommy i gang med at 

stege fiskefrikadeller. Vejret var med os og vi havde nogle hyggelige timer, der blev 

serveret hvidvin med hyldeblomstsaft, kold kartoffelsalat, fiskefrikadeller, 

mormorsalat og is med jordbær. 

 

 

 

 

 

 

 

Elly, Ebba, Kitty og Birte ved bordet og lidt stemningsbilleder fra haven 
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Lopperne har været meget gavmilde vi har fået doneret en masse her i 

denne svære tid vi har fået granit fuglebad, islagkager, og der er bestilt en 

stor flytbar legegård til vores marsvin, den kommer midt i september. Da 

beboerne i år ikke fik deres sædvanlige sommerfest til sankthans, kom 

Dorte og delte en flot buket blomster ud til alle beboerne i huset, det 

vakte stor glæde. Der er også doneret en tur til planteskolen på Tåsinge. 

Dette var en fornøjelig dag, og Elly, Kitty og Tove valgte selv hvilken 

blomster vi skulle have med hjem, til vores krukker i gårdhaven 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rita beundrer fuglebadet                                      Birthe glæder sig til isen      
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Karin beundrer den flotte buket                      Dorte overrækker Karen en buket                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      En tur på planteskolen Kitty ser på alle de planter vi har samlet i 

kurven. Tove ser på nogle meget store husløg, og Elly er ved at finde ud af 

hvad hun vil købe med hjem 
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Så trods en tid med covid 19 har vi forsøgt at holde humøret højt på 

Stigtebo. Vi er jo heldig at bo i en dejlig natur, så der er meget dyreliv at 

se på. Vi har et rådyr der jævnligt besøger os med to lam, og de er meget 

sjove at se på, og så er der mange forskellige fugle. Forleden dag fik vi 

uventet besøg af en snog, den blev fanget i terapien, og blev sat ud igen, 

det var heldigvis en unge, for de kan blive ret store sådan nogen slanger. 

Den gennemsnitlige størrelse er cirka 1 meter for en hunsnog, som er 

større og kraftigere end hannen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kitty på skovtur og en tur ved søen bag ved Stigtebo, det er nok her 
snogene holder til, da de godt kan lide fugtige arealer. 
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Solskin et herligt vejr, herfra kan man se ud over vandet og et sejlskib 

skimtes mellem husene. Birte, Kitty og Ebba nyder en gåtur under den blå 

himmel. 

Tirsdag den 11/8 var alle vores borgere inviteret til høstfest, det skulle 

foregå udenfor, men da det var meget, meget varmt, dækkede vi op i 

terapien.  
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Vi startede med underholdning kl. 11 hvor Steen kom og spillede, og der 

blev sunget; Jeg er havren, jeg har bjælder på, og Marken er mejet, og der 

blev spillet en masse kendte melodier. 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Sang ved bordene Sten ved klaveret  

Så kom overraskelsen endelig, ind kom en kok med syskrin i hånden og 

alle kender jo et syskrin, så kokken mente lige at der måtte være nogen 

der kunne lære hende at sy. Syskrinet blev sat på bordene, og der blev 

gjort store øjne, da de blev lukket op. Her kan i ved selvsyn se, hvad der 

var i dem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Kokken med syskrinet                     Rita, Ebba løfter låget hva er dog det 



30 
 

 

 

 

 

 

 

 

Hold op der er jo to lag, og et herligt fad med små velkomst snack, 

bestående af fyldt agurk, æbleperler, krustader med rygeost og rogn, 

sprødt brød med andelevermousse, hjemmelavet knækbrød og chips. Det 

var starten på en spændende gourmet middag. Efterfølgende blev der 

serveret øl braiseret gris i BBQ med salttærte, fyldt med bøgehatte, 

squash og broccoli, dertil langelandske gulerødder og kartofler, ledsaget 

af en kraftig glace/sovs, desserten var iskold citron is med sydfynske 

jordbær og andet flot pynt, som alt sammen er håndlavet af kokken. Ja at 

have KAOS gourmetkok på besøg kan anbefales, det var en stor oplevelse 

for alle.   

 

 

 

 

  

 

 

 

Karin og Tove med hovedretten                           Desserten 
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Efter en stor madoplevelse, var nogen af beboerne lige ude og se på 

pynten udenfor. Hø baller, en gammel fork, og en le. 

 

 

                                                    

                                                              

                                                                    

 

 

 

 

 

Ja sådan en hø balle                                               Tove og Jonna med forken 

har Ulrik tit sat på høloft  

da han havde sin egen gård 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja Elly mangler græsset så skulle hun nok vise os hvordan man skulle 

bruge en le hun har i hvert fald ikke glemt at holde på leen   
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Så er festen slut Birthe nyder det sidste vin i glasset 

 

Nu er det så snart efterår, og inden længe vil der være mulighed for at 

samle svampe i naturen, men man skal vide hvad man gør, for ikke alle 

svampe er spiselige. Fra hæftet; Ved julelampens skær, fra 1966, vil vi her 

fra Stigtebo gerne dele denne lille historie med alle jer på de andre 

plejecentre. 

 

Rød fluesvamp 

giftig 
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Frugtlegemer af rød fluesvamp som kendes af de fleste. Giftig (indtagelse 

forårsager efter sigende bersærkergang), men en nyttig mykorrhiza-

svamp som er med til at ernære de træer, den står under 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvert efterår var sagførerne Hansen og Bang på svampetur sammen med 

deres fruer. Det var blevet tradition, at de pakkede en solid madkurv i 

Hansens køkken og drog ud i mark og skov for at finde champignoner og 

ved solnedgang returnerer til Hansens hyggelige hjem til et animeret 

svampegilde. På den vis fik de altid en dag ud af det, en god og fornøjelig 

dag, som de så hen til med glad forventning langtid forud. 

Hansen var en lille, trivelig og gemytlig mand sidst i fyrrerne med et 

rødmosset fuldmåneansigt under skaldepanden, som han idelig måtte 

tørre for sved. Fru Hansen var lidt yngre og mindre end manden, men gav 

ham ellers ikke noget efter i korpus, hun var dygtig til madlavning, det sås 

på dem begge, det gik altid muntert til i Hansens gæstfrie hjem.  
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Landsretssagfører Bang var lidt ældre end Hansen, høj og ranglet med 

markerede træk og noget formel i sin fremtræden – også i selskabslivet. 

Den saglige tone fra rettens skranke fulgte ham endog i hjemmet. Hans 

kone var en lille snes år yngre end sin mand og lidt tilbageholdende, hun 

var trådt til som medlem af firkløveret, efter at Bang havde udskiftet sin 

første kone, men fru Bang nummer 2 var med sin velformede pigekrop 

ubetinget den mest seværdige af selskabet. 

De to ægtepar kom meget sammen året rundt. De var begge barnløse og 

trøstede sig mod tomheden der hjemme i hinandens selskab, krage søger 

jo mage. 

En sensommerdag startede selskabet i Hansens bil, september solen viste 

dem sit mest strålende ansigt, luften tindrede skyfri klar fra en høj blå 

himmel og var tilpas frisk til traveturen over de græsgrønne marker under 

deres søgen efter de lækre champignoner. Hansen Nynnede:  ´´ Skønne 

september; Hybenpragt på gærde, sladrende stære, I er sent på færde´´   

så huskede han ikke mere, men fru Hansen fortsatte med sin lille klingre 

stemme´´ Guldsol i guldløv varmt for livet kæmper, skønne september´´    

September kan nu være dejlig, sagde Hansen og lo overgivent og glad, 

mens han førte bilen frem ad den støvede sidevej, med Bang ved sin side, 

kan være, ja! Sagde Bang, men du skulle prøve at arbejde på markerne i 

september slud, for det er der også noget der hedder og så kan man blive 

rigtig godt tilsølet og våd til skindet, Bang var landmandssøn og havde 

bitre erfaringer angående vejrets luner ved alle årstider. 

Bilen tøffede, vuggede og blinkede i den stærke sol, vejstøvet stod i en 

hvirvlende sky bag bilen.  
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Fru Hansen underholdt fru Bang bag i bilen. En stæreflok slog op fra en 

kornmark, da bilen kørte frem, nej vil du bare se en flok stære! råbte hun 

betaget og pegede de formelig skygger for solen! Åh, om man kunne 

filme dem!  

Se, hvor de slår sig sammen som en bisværm og spreder sig igen! Fru 

Hansen dunkede mændene i ryggen, - så se dog! Se dog, 

efterårsmanøvre! fastslog Bang med kendermine. Damerne vente sig og 

stirrede betaget efter stæreflokkens rytmiske sikre bevægelser, mens 

selskabet kørte videre til et skovbryn, hvor man parkerede. Her ville man 

spise den medbragte mad, når man senere gjorde en pause under 

svampejagten. 

Sagfører Hansen regnede sig for ekspert i svampe, det øvrige selskab kun 

for amatører, ingen svamp gik i spånkurven, før han havde synet den og 

erklæret den for egnet til menneskeføde, men Bang var mistroisk og 

anerkendte ikke kollegaens kvalifikationer som svampekender, selv havde 

han ikke med årene lært at kende forskel på de forskellige svampearter. 

´´ Nu forgiver du os vel ikke, Hansen? ´´ bemærkede han skeptisk, da han 

kom med den første håndfuld svampe. 

Det er da gået hidtil! Svarede Hansen 

lad mig se på dit bytte, svamp efter svamp 

blev taget i sagkyndigt og kritisk eftersyn 

´´ Du kan da se, at denne her er en giftig 

Fluesvamp, Bang, eller går du med skumle 

hensigter over for en gammel konkurrent  

fra skrankens slagmark? ´´  

Hansen kastede fluesvampen fra sig i græsset, 

Tak du din gud og skaber, at du har mig med. 

Jeg lader jo også sagen gå til højesteret! Svarede Bang spagt. 
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Vær så blot tilfreds med højesterets kendelse! lo Hansen og kasserede 

alle Bangs svampe med undtagelse af et par kantareller. 

Damerne var heldigere, de havde fundet hver en champignoncirkel i 

græsmarken og det gav bonus. Bang var slukøret og tændte snadden. Fru 

Hansen trøstede: ´´ Tag det bare ikke så højtideligt, kære Bang! Min mand 

er dygtig til at vurdere svampe, så vi løber ingen risiko for at blive 

forgivet.´´ 

Pokker ved det! mumlede Bang, en sagfører kan fejle lige så vel som en 

læge og tilmed er Hansen jo kun dansk jurist! Det er godt, Bang! den har 

jeg hørt før! Hansen blev altid irriteret, når Bang hentydede til hans 

uddannelse. Fruen afbrød: ´´ Vi udsætter os ikke for tilfældigheder 

hjemme hos os, hvad svampe angår, de bliver afprøvet på hunden 

derhjemme inden de serveres. ´´ 

HA! Lo Bang, hvis altså Trofast dør efter forsøget, bliver der intet 

svampegilde i aften! Og hvis den lever efter sin dosis, kan vi så meget 

mere ubekymrede hengive os til bordets glæder! riposterede fru Hansen.  

Efter en times traven hver i sin retning over de udstrakte marker, 

samledes man ved madkurven, mens det foreløbige udbytte blev 

diskuteret. Appetitten var upåklagelig efter den megen bevægelse i den 

friske luft. Smørrebrødet samt øl og snaps gav friske kræfter til turens 

sidste etape. Selskabet havde lejret sig i skovbrynets svale skygge. 

Phu! Stønnede Hansen og tørrede sig over skaldepanden, hvorpå han 

smed jakken og lindede en bukseknap. Damerne lagde dug på græsset og 

serverede. Landskabet lå for dem i sin skønneste sensommerglans. 
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De pløjer allerede stubmarkerne, bemærkede Bang og så ned over 

marken. Landmanden fornægtede ikke sin interesse for de landlige sysler, 

skønt det var mange år siden, han sidst havde gået i en plovfure, at pløje i 

sådan et vejr med to sindige heste for, det giver tid til eftertanke, sagde 

han og så drømmende efter plovmanden langt derude. 

Har vi det ikke rigtig godt, som vi har det, Bang? sagde Hansen og vi to får 

jo på vor vis vor del af høstens rigdomme og tror du ikke, at plovmanden 

derude gerne ville bytte plads med os her ved madkurven i selskab med 

skønne kvinder? Han skævede skælmsk til unge fru Bang, der havde sat 

sig i græsset og uforvarende var kommet til at blotte sine smukke 

ungpigeben. 

Tag nu og spis i stedet for at sidde der og flirt! Kommanderede fru Hansen 

leende og tjattede efter manden. Fru Bang så fra sin tavse mand hen på 

den lattermilde fru Hansen og gjorde visse sammenligninger. Familien 

Hansen havde det bestemt ikke kedeligt til daglig. Hun kvalte et suk, men 

lo til fru Hansen, mens hun ærbart trak kjolen sammen om benene. 

Det lækre, velbelagte smørrebrød forsvandt efterhånden sammen med øl 

og diverse snapse. Landlivet giver appetit! Sagde Hansen med munden 

fuld af mad 

Skål, Bang og gid du vil tage dig sammen og synge en ode til 

eftersommerens pris  - undskyld min kære, du har jo ikke en tone i livet! – 

men derfor kunne det jo netop være morsomt, om Bang ville gøre et 

forsøg drillede fru Hansen. – Jeg udleverer mig nødigt til grin svarede 

Bang og tømte sit glas, hvorpå han stoppede snadden. Hansen tændte en 

cigar, damerne fik blus på cigaretterne, så lagde de sig alle overgivent på 

ryggen og sendte tunge røgskyer op i bladhanget over deres hoveder. 

Hansen sprang op og smed cigarstumpen fra sig i græsset. Af sted til 

arbejdet råbte han veloplagt – vi to, fru Bang, skal vi ikke slå os sammen 

og gå på opdagelse? Han forsvandt med den leende fru Bang under 

armen. 

Vi holder øje med jer! 
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råbte fru Hansen efter dem. 

Hun og Bang kom sindigt 

Bagefter med spånkurven. 

Det var en god høst af  

champignoner, der blev sat  

ind i bilens bagagerum, før 

man henimod aften kørte  

hjemad. 

 

 

 

 

Mens selskabet nød hvilen i Hansens dybe lænestole, blev der travlhed i 

køkkenet. Da der endelig blev bedt til bords, bemærkede fru Hansen ´´ vi 

kan spise vores champignoner uden frygt, jeg har personligt serveret en 

god portion for Trofast, der spiste med begejstring og siden har befundet 

sig i bedste velgående. Den tiggede stadig om mere, men han skal da ikke 

lukrere mere end nødvendigt af vores anstrengelser, så jeg jagede ham 

ud i haven. ´´ 

Snart kom det store øjeblik, da de stuvede champignoner serveredes som 

mellem ret, glassene blev fyldte og tømte. 
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Friske varer fra produktionsstedet og bragt i hus af vores ferme fruer! 

Råbte Hansen i animeret feststemning, - gør jer nu til gode og nyd 

delikatesserne med forståelse og andagt! Jeg hæver mit glas til ære for 

vor´ traditionelle svampetur gid vi endnu må opleve mange af den slags i 

kommende skønne, solrige sensommerdage! Det drak man på.  

Dette her smager mer´agtigt! Sagde Bang og øste en ekstra portion op på 

sin tallerken. Diverse glas vin fik efterhånden ansigterne til at blusse. 

Hansens ansigt strålede som en pæon, humøret var højt og steg 

yderligere for hver ny skål. Under almindelig munterhed blev 

champignonfadene tømt. Desserten sluttede det animerede måltid.  

Efter middagen serveredes kaffen og likøren i dagligstuen. Cigar og 

cigaretrøgen bølgede under loftet. Et behageligt velvære sænkede sig 

over selskabet efter godt tilendebragt dagværk. 

På det tidspunkt lindede pigen døren og vinkede fru Hansen ud i entreen.  

Trofast er død klagede hun. 

Fru Hansen tog sig til hjerter 

Askegrå i ansigtet styrtede hun 

ind til selskabet og gentog ude af sig selv 

de skæbnesvangre ord: 

Trofast er død! Trofast er død! 

Et øjebliks målløs tavshed afbrød 

den muntre samtale i dagligstuen 

så styrtede alle som på tælling op fra 

deres magelige stole, stirrende på fru 

Hansen som på et genfærd, rædslen stod 

malet i alles ansigter. 

Trofast er død! Trofast er død! skreg fru Hansen hysterisk. Af 

champignonene! busede det ud af Bang, der skrækslagen stod og gjorde 

nervøse synkebevægelser og samtidig rystede over hele kroppen,- Gud fri 

os! Vi er forgivet, advarede jeg dig ikke i tide ´´ Hansen``! men du var så 

klog! ÅH så klog, dit fæ. Har du inviteret os for at myrde os med koldt  
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blod? Om fem minutter ligger vi alle døde på gulvtæppet, 

landsretssagføreren var pludselig blevet veltalende.  

Fru Bang faldt om i krampegråd på sofaen, så for hun op og brækkede sig 

i en blomsterskål. Hansen stod som en statue i gips  

Så ring da for pokker, mens der er liv i kadaveret! Råbte Bang til Hansen 

og pegede med rystende hænder mod telefonen. 

Ambulance! Skreg Hansen i telefonen og smed røret hen ad skrivebordet. 

Den hyggelige stue lignede en valplads, da ambulancen få minutter 

eftermed hvinende bremser stoppede op på villavejen. Ind styrtede Falck 

mændene, båren blev sat ved døren. 

Til sygehuset råbte Hansen og førte 

Sin grædende kone med ud hr. og fru  

Bang trængte på for at komme først ud, 

Bang faldt over båren som der ikke  

Blev brug for, han bandede stygt, mens 

Han kom på benene, nej båren behøvedes 

Ikke, alle kunne gå oprejst, skønt nervøst 

Vaklende hen ad havegangen.  

Fru Bang holdt sig på maven  

og kastede jamrende op på fortovet. 

 Hun så elendig ud.  

Hurtigt – Hurtigt! Det gælder livet råbte Hansen til chaufførerne. – 

undskyld men hvad er der egentlig i vejen? Spurgte en af dem 

desorienteret. Vi er forgiftet alle sammen! forklarede Bang stakåndet – vi 

skal til sygehuset og pumpes ud, før vi dør, men det haster, det smerter 
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allerede voldsomt i min mave! Kør som om en vis person var i hælende på 

dem! 

Med tudende horn susede ambulancen fra villavejen hen ad hovedgaden 

mod sygehuset. Inde i vognen sad det ulykkelige selskab og holdt 

krampagtigt på hinanden, når ambulancen slingrede om gadehjørnerne 

eller overhalede andre biler. 

En stab af læger og sygeplejersker stod parat til at tage imod dem. I en 

fart blev selskabet udpumpet for den dejlige middag, kaffen og likøren, 

men frem for alt for at befri dem for de forfærdelige giftstoffer, de havde 

sat til livs i deres uskyldige madglæde. Det bødes der som bekendt for, 

som kun er en stakket glæde. 

Snart lå de udmattede hen efter den omgang – men levende. Overlægen 

rasede: det har man for at spille fagmand i botanikken! Hvad forstår 

bønder sig på agurkesalat – eller sagfører sig på svampe! 

Jeg mente da – stammede Hansen nedslået og flov. 

Hold mund, Hansen! hvæsede Bang der følte sig irriterende tom i maven 

efter udpumpningen, - hvis vi lever i morgen, stævner jeg dig for forsøg 

på massemord og selvmord for den sags skyld. Ingen døde den gang – 

undtagen altså stakkels Trofast. 

Et par taxi kørte ægteparrene til deres respektive hjem, da de var 

kommet lidt til kræfterne. Hansen dinglede noget slap i knæene ind til sin 

kontorstol, hvor han opgivende smed sig med hænderne for ansigtet. Nu 

var det sagtens slut med det mangeårige venskab mellem to familier og 

med fremtidige svampeturer. 

Fruen gik ud i køkkenet til pigen.  

 

At det dog skulle ske i vort hjem!  

klagede hun og stakkels Trofast! 

led han meget? 

Det tror jeg ikke svarede pigen. 

Hvordan kunne det dog ske?                                   
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Blev fruen ved. 

Bæstet løb jo ud på vejen, forklarede pigen. 

På vejen? Ja, på villavejen. Han løb lige mod en bil og blev kørt over, han 

var død på stedet.   

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Ja snip snap snude så er den historie ude. 

 

Herfra ønsker vi jer alle et godt efterår, med et par billeder af Bambi, som 

er taget i Jill og Tommys have.  
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Det var alt for denne gang, vi håber at du har haft glæde af bladet, 

og næste udgave af ”Rosenbladet” kommer til december. 

Har du en god historie, et digt, nogle billeder du gerne vil dele med alle os 

andre, er du meget velkommen til at aflevere det til Rosenbladets 

kontaktperson på dit plejecenter, som så vil sørge for at det kommer med 

i næste udgave af bladet. 


