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EFTERÅRSHILSEN
SOMMERHILSEN

Kære alle
Velkommen tilbage i ”den vante gænge” efter en forhåbentlig skøn
sommerferie.
Vi kan næsten ikke komme udenom, at denne sommer har stået i ”sportens
tegn”. Først med fodbold, så Tour de France og her til slut med OL i Tokyo.
Næste OL bliver allerede om 3 år i 2024 og afholdes i Paris.
Her på Solgården har det været en travl sommer. Mange af vores faste
afløsere har fået nyt arbejde i pode enheder for Covid.
Så vores faste medarbejdere har knoklet hele sommeren, for at alle
beboere skulle have det så godt som overhovedet muligt.
Lige inden sommerferien havde Solgården besøg af en skøn Pølsevogn,
hvor vi alle kunne genopleve en ristet pølse med brød og en tilhørende kold
øl. Det var en dejlig dag. Jeg tænker, at vi gentager denne succes på et
godt tidspunkt.
Endvidere vil der blive planlagt en tur til ZOO for de beboere, der måtte
ønske at deltage. Selvfølgelig under den forudsætning, at Covid holder sig i
ro.
Efteråret kommer nu snigende og samtidig hermed vil
der komme forskellige aktivitets tilbud for beboere
samt invitation til HUS-møde i ”hvert sit hus” for
beboere og pårørende. Men mere herom senere.
Efterårshilsner fra
Kirsten Espenhein
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SOMMER PÅ SOLGÅRDEN
Den danske sommer er jo skøn og vi er så heldige på Solgården at være
omgivet af smuk natur og dejlige udendørsarealer, som vi kan nyde ekstra
meget i sommermånederne.
Her kan du se på de flotte valmuer, imens
du kigger ud over marken eller sidde under
blåregnen, som danner et helt tæppe, når
den står i fuld flor.

I disse sommermåneder nyder vi også at kunne bruge haven til at mødes
til musikalske arrangementer. Som noget nyt i år, har haven også været
scene for cirkus og en pølsevogn har været samlingspunktet for en hyggelig
frokost i haven. Alt dette kan du se stemningsbilleder fra her på de næste
sider. Vi starter her med billeder fra besøg af Danzetten.

Traditionen tro besøgte de frivillige
gårdmusikanter ved navn Danzetten
plejecentrene Virumgård, Solgården,
Bredebo og Baunehøj i juni måned.
Den 24. juni var de på Solgården,
hvor der blev spillet danske sange,
som der kunne synges med på fra
sanghæfterne.
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CIRKUS BERDINO
Haven var fuld at tilskuere den 8. juni, da Cirkus Berdino var på besøg.
Solgårdens Musikalske Venner stod for denne gode idé at prøve noget helt
nyt med et cirkus og der var stor tilslutning og mange smil på læben.
Udover trylleri viste de 4 hunde og grisen Gurli også deres kunstner.
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PØLSEVOGN I GÅRDEN
Der er ikke noget som at kunne
stille sig i pølsevognen og sige,
at man gerne vil have en hotdog
med det hele og så sætte sig i
haven og få en kold øl eller
cocio sammen med. Det er
noget de fleste har prøvet i sit
liv og det at kunne få den
oplevelse igen, var en glæde
for mange.
Der blev fortalt historier fra
gamle dage om oplevelser ved
pølsevognen og der blev hygget
i det gode vejr i haven.
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FÆLLESSANG
Siden maj har vi sunget sammen hveranden torsdag ude i haven sammen
med musikterapeut Louise og flere af Solgårdens frivillige. Vi fortsætter så
længe vejret tillader det. Her nogle skønne stemningsbilleder fra fællessang
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UDENDØRS KONCERTER
MC HANSEN

MC Hansen underholdte med viser og humoristiske fortællinger
om sin hjemegn Præstø

FREDERIKKE VEDEL OG JOHANN GUSTAV

Frederikke Vedel gæstede de fire kommunale plejecentre i slutningen af
august sammen med pianisten Johann Gustav
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100 ÅRS FØDSELSDAGE
På Solgården har vi på det sidste kunnet fejre to 100 års
fødselsdage. Britta her til venstre fyldte 100 år i juli måned og Gudrun her
til højre fyldte 100 år i juni måned. Stort tillykke til Jer begge.

D. 10. december kan vi glæde os til endnu en 100 års fødselsdag, når Erna
Hedetoft fra E.st. fylder 100 år.

BESØGSKANIN
Det er ikke kun besøgshunde, der kommer på Solgården. Her er det
kaninen Conrad, der var på besøg.
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EFTERÅRSQUIZ
1. Fortsæt efterårssalmen: ”Dybt hælder året i sin gang...”
a) ”... Alt visner og forgår”.
b) ”... snart ødes eng og lund”.
c) ”... og skoven falmer gul”.
2. Hvorfor fejrer vi allehelgensdag første søndag i november?
a) For at mindes de døde.
b) For at holde dæmoner væk.
c) For at fejre vinterens snarlige komme.
3. Frank Jæger har skrevet digtet ”Det løvfald, som vi kom så alt for
nær”, som Tony Vejslev har sat musik til. På hvilken dansk ø boede
Frank Jæger fra midten af 1950’erne?
a) Samsø.
b) Langeland.
c) Bornholm.
4. Den 11. november fejres helgen Sankt Martin – på dansk kendt
som Morten Bisp. Hvorfor markeres mortensdag netop denne dato?
a) Det er Sankt Martins fødselsdag.
b) Det var den dato, Sankt Martin blev helgenkåret.
c) Det er Sankt Martins begravelsesdag.
5. Hvornår blev efterårsferien indført for danske skoleelever?
a) I 1899, hvor det blev fastlagt, at børn skulle holde fri (kartoffelferie) i
uge 42
b) I 1921 i kølvandet på industrialiseringen, som havde ført til, at halvdelen
af den danske befolkning nu boede i byerne.
c) Med folkeskoleloven af 1975, hvor man også moderniserede den danske
folkeskole og afskaffede realskolen efter 7. klasse.
6. Et af disse royale børn har fødselsdag i oktober, hvem?
a) Prins Christian.
b) Prins Felix.
c) Prinsesse Isabella.
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7. Hvilken af følgende FN-mærkedage ligger i oktober måned?
a) International filosofidag.
b) International antikorruptionsdag.
c) International pigedag.
8. ”Nu falmer skoven trindt om land...
” Hvem har skrevet teksten til høstsalmen?
a) Thomas Kingo.
b) N.F.S. Grundtvig.
c) B.S. Ingemann.
9. Hvorfor skifter træernes blade farve i efteråret?
a) Fordi luftens indhold af vand bliver mindre i efteråret, og den tørre luft
får bladene til at skifte farve.
b) Fordi det stof, der giver bladene den grønne farve, ikke træder lige så
kraftigt frem, når det bliver koldere, og solen begynder at skinne mindre.
c) Fordi den megen regn får vandindholdet i jorden til at stige. Derfor drukner de vitaminer, som træet skal bruge for at holde bladene grønne.
10. Når det er efterår i Danmark, er årstiden på New Zealand..
a) Efterår.
b) Sommer.
c) Forår.
11. Hvad er den højeste temperatur, DMI nogensinde har målt i
oktober måned?
a) 26,9 grader.
b) 23,4 grader.
c) 29,8 grader.
12. I efteråret sætter de fleste planter frugt. Hvad kalder man et år,
hvor der har været særligt mange agern?
a) Et agernår.
b) Et oldenår.
c) Et nøddeår.							

Find svarene på s. 20
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SOLGÅRDENS MUSIKALSKE VENNER

Kære alle beboere, så er vi igang
igen...

Nu har vi været rundt med Vedbæk pigegarde på alle plejecentre og det var en stor oplevelse for såvel
beboere som pigerne og arrangøren Tommy Wedel.
Den 29 august havde vi besøg af trobaduren Erik Grip. Erik kom med alle de kendte klasikere som, rose
skal vi danse, åbent landskab og mange flere af de kendte, en dejlig søndag var det.
Sidste søndag i september kommer den herlige Bertel Abildgård og synger kendte danske sange og gi´r
et par af hans herlige jokes.
31 oktober får vi et gensyn med Neworleans jazz bandet Hot Spot Banana Band. 3 herlige musikere der
Sidste søndag i november kommer de fantastiske 3, Cecilie Lindwall, Per Jellum og Knud Rasmussen
Søndag den 12 december fejrer vi jul med Michael Winckler. Ja du læste rigtigt han er søn af den store
Gustav Wincler. Sangstemmen er næsten den samme og numrene er også. Som vanligt byder vi på både
julegløg og æbleskiver.
Vi glæder os rigtig meget til at være sammen med jer i cafeen.
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Susa

26. Sept. Bertel Abildgaard
Dejlige sange,
og ustyrlige grinere.
Det bliver den sjoveste
søndag meget længe.

Du er inviteret
til en skøn søndag eftermiddag.
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FÆLLESSANG I DEN GAMLE HAVE
I mange år har der i kommunen været arrangeret en seniorfestival, men i
år er denne afløst af senioraktiviteter hen over sommeren og efteråret.
Her arrangerer lokale foreninger, organisationer, frivillige og kulturelle
organisationer i samarbejde med Lyngby-Taarbæk Kommune forskellige
aktiviteter. Fællessang i Den Gamle Have er en af aktiviteterne arrangeret
af Solgårdens Musikalske Venner og som forløber over 3 onsdage.
I juli måned var D-huset afsted på cykel og i bus i Den Gamle Have og høre
god musik af sopranen Anna Carina Sundstedt og pianist Knud Rasmussen.
I august var F-huset afsted og høre Knud Rasmussen spille med sang af Ole
Allermand.
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VEDBÆK PIGEGARDE
Som en del af senioraktiviteterne har alle plejecentrene i Lyngby Taarbæk
Kommune fået besøg af Vedbæk Pigegarde hen over to weekender i august
planlagt af plejecentrenes venneforeninger og kommunen.
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EFTERÅRSDIGT
Frank Jægers digt fra 1948 beskriver en spadseretur i
efterårets løvfald i Nordsjælland.

DET LØVFALD, SOM VI KOM SÅ ALTFOR NÆR
1 Det løvfald, som vi kom så altfor nær,
bedrog os med de ting, vi havde kær:
Den strenge, hvide sol. En sløret regn.
Et gult forundringssmil i Nyrup Hegn.
2 Hvor kom vi altfor nær på alle ting.
Det løvfald lod os se en sjælden ring:
Der stod en hest med samme hvide hår,
som vore arme unger engang får.
3 Din lille, varme hånd sad fast i min,
og der kom blæsten rendende med sin.
I vejens våde, blanke asfaltå
drev mange flere blade end vi så.
4 Esbønderup. Det hvide hospital.
En fjern og ukendt hanes søndagsgal.
Dit blik fik gule marker med sig hjem.
Nu ejer du en længsel efter dem.
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HJERNEGYMNASTIK
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TURE UD AF HUSET
Ligesom der er meget smukt omkring Solgården er der også en fantastisk
natur i nærområdet. Denne natur bliver både oplevet fra rickshawen,
i duocyklen og på ture med Solgårdens bus.
Solgårdens frivillige cykelpiloter og buschauffører kører ture med beboere
fra alle husene og hvis det er muligt kører afdelingerne også selv afsted på
tur med bussen eller tager en tur med en af cyklerne.
Her er B.2. på tur med bussen til Den Gamle Have og få en is.
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Her kan du se billeder fra nogle af cykelturene både med rickshaw og
duocykel.
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LØSNINGER
Svar på efterårsquizzen på side 10 og 11
1.

B

”... snart ødes eng og lund”.

2.

A

For at mindes de døde.

3.

B

Langeland.

4.

C

Det er Sankt Martins begravelsesdag.

5.

A

I 1899, hvor det blev fastlagt, at børn skulle holde

			
6.

A

Prins Christian.

7.

C

International pigedag.

8.

B

N.F.S. Grundtvig.

9. B
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fri (kartoffelferie) i uge 42

Fordi der sker kemiske forandringer i bladene og
bladene holder op med at producere det grønne stof
klorofyl og de gule og orange farver træder frem i
stedet for.

10. C

Forår

11. A

26,9 grader.

12. B

Et oldenår.
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HUSKEDAGEN
Hvert år i september sætter Alzheimerforeningen fokus på demens med
landsindsamlingen Huskedagen. På Huskedagen er hundredvis af frivillige
på gaden landet over for at samle penge ind, fordi de gerne vil skabe gode
vilkår for mennesker med demens og deres pårørende og være med til at
bidrage til, at mennesker med demens og deres pårørende får et godt liv
med demens.
Huskedagen fejres altid på den nærmeste lørdag til den Internationale
Alzheimerdag, og i år er det lørdag d. 25. september.
Hvad går pengene til?
40-45 mennesker rammes hver dag af demens i Danmark, og over 400.000
danskere har demens tæt inde på livet – enten fordi de selv har en
demenssygdom, eller fordi de er nære pårørende til en person med
demens.
Pengene fra landsindsamlingen går til Alzheimerforeningens arbejde med at
sprede viden om sygdommen i hele landet, for at bekæmpe
demenssygdomme og at forbedre vilkårene for mennesker med demens og
deres pårørende. Alzheimerforeningen støtter forskning i Alzheimers
sygdom og demenssygdomme. De støtter og hjælper mennesker med en
demenssygdom og deres pårørende med rådgivning, uddannelse og
aflastning.
www.huskedagen.dk
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TELEFONLISTE
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