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JULEHILSEN
Kære alle
Jeg glæder mig i denne tid;
Nu falder julesneen hvid,
Og så må julen komme (start fra Peters Jul)

Der er ingen garanti for, at der kommer julesne i år –
MEN èt er sikkert og det er, at julen står foran døren og banker på.
December er en fantastisk tid, så fyldt med traditioner og skønne
oplevelser til alle vores sanser. Julelysene stråler om kap både indenfor i
varmen i de små hjem og udenfor i kulden på juletræerne. Der er pyntet
så smukt op overalt. Smørbagte julesmåkager, marcipanen, duften af
nelliker stukket ind i appelsiner, julemusikken i tv og i radio, æbleskiver,
risengrød, duften af gran, de røde farver, nisser, 1.søndag i advent, travlhed
overalt i butikkerne men også fordybelse og samvær med nærmeste familie
omkring juleklip og ikke at glemme børnenes forventning til juleaften.
Her på Solgården er der meget smukt julepyntet overalt, og december
måned vil kunne tilbyde stjernestunder for alle beboere og deres sanser.
Der vil blive bagt julesmåkager i alle afdelinger, vi vil synge julesange
sammen, der vil blive serveret æbleskiver og risengrød, Lucia vil komme
forbi, der er julefrokost for beboere og hygge samt nærvær i juledagene.
Måneden afsluttes med Dronningens nytårstale, champagne og
nytårsraketter og herefter kommer 2022 bragende ind ad alle vinduer.
Jeg lover at sende en stor nytårsraket af sted,
hvorpå jeg har monteret Covid19.
Hermed ønsket til alle om en:
Rigtig glædelig jul og et godt nytår.
Kirsten Espenhein
Plejecenterleder
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ÅBENT HUS
D. 26. oktober blev der afholdt Åbent Hus med en meget flot opbakning.
Arrangementet startede i caféen, hvor Kirsten fortalte om, hvad der rører
sig på Solgården ift. Covid19, tilsyn, sommerpakke, julefrokost, afløsere
etc. Du kan læse hele referatet på Solgårdens hjemmeside.

Køkkenchefen Christian fortalte om forskellige tiltag i køkkenet og her i
blandt, at køkkenet på Solgården selv producerer mange produkter – ”helt
fra bunden”. Blandt andet bages alle brød og kager og der koges i køkkenet
fond til saucer og supper. Endvidere koges rødbeder, marmelader og der
produceres hjemmelavet is, desserter mv.
Kirsten takkede Seniorrådets repræsentant
Ebba Ravn for hendes fine indsats i
Seniorrådet gennem 12 år og det fantastiske
samarbejde mellem Ebba og Solgården.
Ebba fortsætter heldigvis på Solgården som
frivillig.
Kirsten afsluttede med et forslag til at købe et
ledsagekort til sin pårørende og ideer til,
hvordan man som pårørende i samspil med medarbejdere kan være med til
at skabe fælles stjernestunder for beboere: læs evt. en bog højt for
beboere i fællesdagligstuen, gå en tur og tag måske en anden beboer med,
saml en æblekage i afdelingen og del rundhåndet ud heraf til vores
beboere, se en håndboldkamp sammen i fællesdagligstuen, syng sammen,
vande blomster til sommer, kør en tur med vores rickshaw cykler og hvad
man ellers kan finde på.
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HYGGE I CAFÉEN
Vi har haft rigtig mange hyggestunder ude i gården hen over foråret,
sommeren og efteråret. Når temperaturen falder har vi heldigvis vores café,
vi kan rykke ind i og fortsætte de gode oplevelser der.
Her på de næste sider, kan du se, hvad efteråret og vinteren blandt andet
har budt på af aktiviteter i caféen.

Fællessang
Et af de store tilløbsstykker er når Louise musikterapeut
inviterer til fællessang hveranden torsdag i caféen.
I december måned d. 2. og 16. december kommer
julesanghæfterne frem og vi synger julesange sammen
med Louise kl. 11.00-11.45 i caféen.
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Jazzband
Medlemmerne i Jazzband kender Erling, der bor på Solgården. Derfor ville
de gerne komme og spille for Erling og for Solgården og det var en rigtig
hyggelig eftermiddag i jazzens tegn.
Julesang med Danzetten
Danzetten fik skabt julehygge i
caféen, da de kom og sang
julemusik på Solgården
d. 29. nov. Her ser du bandets
8 medlemmer.
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Blomsterbanko
Hen over de sidste måneder
har tre af Solgårdens frivillige
Inge, Susanne og Ebba
inviteret husene på skift til
blomsterbanko i caféen.

Musik med Tibor
Tibor, en af vores
frivillige, kommer
engang imellem og
spiller i caféen, hvor
man kan sidde og
lytte eller synge
med.
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DANSEEVENT
”Det er aldrig for sent at byde livet op til
dans”. Det var med det udgangspunkt
Elisabeth Dalsgaard kom ud på alle
plejecentrene i kommunen og bød op til
dans i september måned.
Elisabeth smittede alle med sin energi og
livsglæde og fik sat gang i kroppen og
smilet til god musik, som ses her på
billederne.
Ønsket om at få besøg af Elisabeth igen
var stort, så derfor kan vi glæde os til
at danse med hende igen d. 26. januar
2022 kl. 13.30 i caféen, hvor vi skyder
erindringsdans igang med et brag af en
dansefest.
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FÆLLES CYKELTUR
Alle plejecentrene i kommunen har rickshawcykler, så beboerne kan komme
ud og få vind i håret.
Det er frivillige cykelpiloter fra Cykling Uden Alder, der cykler med beboerne
rundt i nærområdet og flere gange om året arrangeres der fællestur, hvor
cykelpiloterne samles fra de forskellige plejecentre til en fælles cykeltur.
I september gik turen til Lyngby, hvor Niklas Johansen var med og spillede
smukke numre på sin guitar først ved Fogs plads og derefter ved Lyngby sø.
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HJERNEGYMNASTIK
Udfyld de manglende tal, så hver boks
indeholder alle tal fra 1 til 9.
De tre tal i hver række og kolonne skal tilsammen
svare til den sum, der står ud for og nedenfor
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TUR I ZOO
Plejecentrene har modtaget penge fra ministeriet i form af en
”Sommerpakke”. På Solgården har vi blandt andet benyttet pengene til ture
til ZOO og til, at vi igen i år kan tage ind og opleve julestemningen i Tivoli.
Her ses billeder fra da D-, B- og E-huset var i Zoo.

D-huset
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B-huset
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To medarbejdere fra Solgården har fået
en lille baby i september - lille Marius.
Mor og Marius kommer ofte og besøger
E-huset i barslen til glæde for både
beboere og personale.
Her er de taget med i Zoo sammen
med E-huset.
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FRIVILLIGFEST
Vi inviterer hvert år alle frivillige, der er
tilknyttet Center for Sundhed og Omsorg til
et årligt socialt arrangement, som tak for
den uundværlige indsats de yder året rundt.
I år blev frivilligfesten afholdt i de smukke
lokaler på Frilandsmuseet. Det var en
meget hyggelig og festlig aften, hvor
ca. 70 frivillige deltog. Aftenen brød på et
spændende foredrag af den tidligere roer og
to gange verdensmester Mette Bloch,
en meget lækker 3 rettes menu og efter
middagen spillede duoen Memory Lane
op til dans.
En særlig tak skal lyde til alle de frivillige,
som gør en verden til forskel og er med til
at forsøde tilværelsen for de ældre i
kommunen. Listen er lang over
stjernestunder, de frivillige medvirker til,
og ældreomsorgen ville ikke være den
samme uden de frivillige.
Kender du én som også har lyst til at
bidrage til stjernestunder som frivillig? Så
kontakt de tværgående frivilligkoordinatorer
på frivillig-hos-aeldre@ltk.dk eller
telefon 20 22 67 13.

Frivilligfest
18. november 2021

MENU
Fiske tapas
med røget laks, varm røget ørred
og laksetartar
*****
Langtidsstegt kalvetyksteg
med grøntsager og svampeflødesauce
*****
Bagt chokoladekage med hindbær og is
*****
Kaffe og sødt
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Præsenterer
Søndag den 19 december kl. 14.30 i cafeen
Den helt fantastiske sanger Bo Young.
Alle de flotteste sange,
også dem hans far sang.
1000 røde roser, rigtige venner, og
mange flere.
Glæd dig til denne flotte stemme

Søndag den 30 januar kl. 14.30 i cafeen
Sopranen Cecilie Hjortsberg og
Harpisten Angelica Wagner.
Det bliver utroligt smukt at lytte til
Nyd denne dejlige søndag

Søndag den 27 februar kl. 14.30 i cafeen
Genhør med de dejlige herrer og deres
festlige neworleans jazz
Nyd denne skønne søndag
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DARIO CAMPEOTTO
Røde Kors inviterede i oktober til
koncert med Dario Campeotto på
Café Møllehjul. Han er nu 82 år og
har stadig en god stemme.
Beboere fra Solgården deltog i
koncerten og Ruth fra F-huset blev
fragtet i rickshawen derned med
David som cykelpilot.

PÅ TUR MED PANT
Det kan være lidt af en oplevelse at
være med til noget så hverdagsagtigt
som at aflevere pant, når man nu tager
til Rødovre Centrum og afleverer pant i
”Drop & Go”.
Det er et nyt koncept fra Dansk
Retursystem, hvor du kan
aflevere op til 300 dåser og flasker på én
gang. I ’Drop & Go’ hælder du de tomme
dåser og flasker ned i en sluse, hvorefter
de bliver talt automatisk og panten kan
blive udbetalt. Maskinen tæller op til 120
emballager i minuttet.
Her er Inger med på turen i Solgårdens
bus.
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FREDAGSBAR PÅ B.2.

På B.2. er de vilde med hygge og god musik
og derfor holder de som noget nyt fredagsbar
hveranden fredag. Personalet trækker i det
fine tøj og der bliver hygget, sunget, danset
og drukket nogle gode drinks.
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BESØGSHUNDE
Vi kunne ikke undvære de
frivillige på Solgården og
de stjernestunder som de
hver især er med til at
skabe for beboerne.
Vi har f.eks. besøgshunde,
hvor frivillige kommer på
besøg med deres hunde på
afdelingerne til stor glæde
for beboerne.
Her er Rene på besøg
sammen med sin hund
Jessie på B.2.
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EFTERÅR PÅ SOLGÅRDEN

Har du mon set den første af Nissebandens julekalendre i 1984, hvor
Nissebanden er på jagt efter en fryd for øjet, en kildren i næsen, en liflen
for øret og en rislen ned ad ryggen, fordi julemanden har mistet sit gode
humør?
I søgen efter en fryd for øjet, kunne man kigge forbi Solgården, som er
omgivet af en utrolig smuk natur. Her kan man vågne op til den flotteste
udsigt over markerne. På billedet ovenfor er det tågen, der har lagt sig over
markerne en tidlig morgen.
Man kan også se solopgangen hen over Solgårdens tage, nyde efterårets
flotte farver rundt omkring i haverne eller vinterens sol, der lyser
græsserne op.
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JUL PÅ HJERNEN
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Find de skjulte juleord
Du må bevæge dig i alle retninger - op, ned, højre,
venstre og diagonalt - i alt 8 retninger.
Et felt må ikke benyttes mere end én gang. Finder
du flere svar, er det længste ord sikkert det rigtige
svar. Se eksempel her til højre.
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JUL PÅ SOLGÅRDEN
Julen er kommet til Solgården og der
er gjort klar til hygge og julestemning
over hele Solgården.
Inge har skabt julehygge med sin
flotte juledekoration foran caféen,
de pyntede juletræer i forhallen og
caféen.
Bent og Dan har sat juletræer op med
lys på, lyskranse i vinduerne, lys på
altanerne så lyset skinner i denne
mørke vintertid.
Alle afdelingerne har pyntet op til jul,
så man kan ikke andet end at komme
i julestemning, når man træder ind af
døren.
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Alle afdelingerne står julepyntet og der
vil traditionen tro blive kåret en vinder
af den flotteste pyntede afdeling.
Her lidt julestemning fra F-huset.

SOLGÅRDENS HJEMMESIDE
Husk, at du på Solgårdens
hjemmeside https://solgaarden.ltk.dk/
kan finde mange oplysninger.
Her kan du finde den månedlige
aktivitetskalender og nærmere
information om kommende
arrangementer.
Det er også på hjemmesiden, du kan
finde dette aktivitetsblad i en
elektronisk udgave.
OBS til februar får Solgården nye
telefonnumre, så hold øje med
hjemmesiden, hvor det
bliver annonceret i det
nye år.
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GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR

Flemming og Lisbeth
i administrationen
ønsker alle en rigtig
glædelig jul og
godt nytår

Glædelig jul og godt nytår
Tak for samarbejdet og
træningsindsatsen i året, der er gået
Mange julehilsner fra
terapeuterne Louise og Gitte

Rigtig glædelig jul og godt nytår
fra os til alle jer.
Tak for året, der er gået.
De varmeste julehilsner fra
Lisbeth og Adam
Frisør og fodterapeut
27
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ERNA FYLDER 100 ÅR
Erna Hedetoft fylder 100 år
den 10. december 2021

Steen, Ernas søn, fortæller her lidt om fødselaren.
Erna er opvokset og har boet i Holte, Virum og Hillerød området hele livet.
Altid smilende og åben overfor nye idéer og udfordringer. Det gælder både
ved arbejdet på advokatkontoret CEJensen i København og i fritiden.
Fritiden blev blandt andet brugt i sommerhuset i Vejby, hvor det viste sig at
Erna har grønne fingre. Eller rejser med Kunstforeningen i Danmark eller i
udlandet og aktive i Gå-klubben. Udover det har Erna spillet badminton fra
12-årsalderen og de næste 70 år – blandt andet blev hun Sjællands Mester.
Altid har Erna dyrket sport og holdt sig i god form.
Erna har altid nydt at rejse og er altid en velforberedt turist om det så er
New York, Sankt Petersborg, Sao Paulo, Paris, London, Wien eller et af de
mange andre steder som hun har besøgt i åres løb.
Hun har bragt sin interesse for kunst videre til søn og børnebørn som alle
har været på museer i Danmark. Favoritten har altid været Louisiana.
Samtidig har Erna holdt sig godt orienteret om, hvad der sker i verden via
TV, Berlingske, Radio, computer, skype mv. Det er kommet hende til gode
ved torsdags quizzerne på Solgården, hvor Erna nu bor.
Erna har en søn, 3 børnebørn og 11 oldebørn som bor rundt omkring i
verden. Alle kommer til Danmark for at fejre Ernas store dag.
Der bliver afholdt en reception på Solgården, Virumvej 127, Virum – hvor
Erna bor.
Reception bliver fredag 10. december 2021 fra kl. 14 - 16.
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ÅRET DER GIK QUIZ
1. I hvilken måned blev de første personer vaccineret mod
COVID-19 i Lyngby Taarbæk kommune?
a) December
b) Januar
c) Februar
2. Hvilken kendt bygning i USA blev angrebet af demonstranter
den 6. januar 2021?
a) Empire State Building 		
b) Kongressen
c) Trump Tow
3. Hvem tiltrådte som præsident i USA i 2021?
a) Kamala Harris
b) Joe Biden
c) Donald Trump
4. I hvilken by blev sommer-OL afholdt?
a) Tokyo
b) Los Angeles
		
c) Shanghai
5. Hvilken dansk atlet kunne tage guld med hjem fra OL i år?
a) Jesper Hansen
b) Viktor Axelsen
c) Pernille Blume
6. Hvad hedder den danske cykelrytter, som overraskede hele
cykelverdenen, da han som kun 24-årig og helt uventet blev nr. to
ved årets Tour de France?
a) Kasper Asgreen
b) Jakob Fuglsang
c) Jonas Vingegaard
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7. Hvilken dansk spillefilm vinder en Oscar i 2021?
a) Ternet Ninja 2			
b) Dronningen
c) Druk
8. Hvilken tidligere dansk statsminister døde i 2021?
a) Poul Schlüter
		
b) Anker Jørgensen
c) Poul Nyrup Rasmussen
9. Hvilken placeringer fik det danske håndboldlandshold (herrer)
ved henholdsvis VM & OL i 2021?
a) To sølv medaljer
			
b) En guld- & en sølvmedalje
c) En guld- & en bronzemedalje
10. Danmark havde et forrygende OL i 2021. Hvor mange medaljer
vandt de danske atleter til sammen?
a) 10
b) 11
c) 8
11. I 2021 meldte Lars Løkke Rasmussen sig ud af Venstre for at
stifte sit eget parti. Hvilket?
a) Demokraterne
			
b) Borgerligt Centrum
c) Moderaterne
12. Hvilket land trak USA & Danmark sine tropper ud af i 2021?
a) Irak 			
b) Afghanistan
c) Syrien 						
Find svarene på s. 34
31

ÅRSHJUL OG TRADITIONER
Vi har en række traditioner og særlige begivenheder i løbet af året, der
fejres og markeres på alle fire kommunale plejecentre.
Disse kan ses i dette fælles årshjul.
Derudover vil der være særlige begivenheder på de enkelte plejecentre,
som fejres. Disse kan ses i de individuelle årshjul, som du kan finde på
plejecentrenes hjemmesider og afdelingernes aktivitetstavler i det nye år.
Det er også her, du løbende kan læse nærmere om de konkrete
begivenheder og arrangementer, der afholdes i løbet af året.

2022

Fastelavn

Lucia
Julefrokost
Juleaften
Nytårsaften
Mortens aften

Jan Feb
Dec

Maj

Okt
Generationernes dag
Vi mødes på tværs af
generationer

Mar
April

Nov

Sept

Påskefrokost

Aug

Juni
Juli

Store Bededag
Fælles cykeltur

Vi skyder foråret igang

Sommerfest

Huskedag
Fælles cykeltur

Vi byder efteråret
velkommen
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Sankt Hans

EN HISTORIE OM VIRUMSTRÆDE
Ebba, der kommer i aktivitetscentret på Solgården fortæller:
På en lille lukket vej, tæt på Plejecenter Solgården, ligger Virumstræde.
Da jeg var barn boede vi i nr. 21.
Huset ligger der endnu og er et stråtækt
hus med den skønneste udsigt ud over
markerne og Furesøen.
Dengang boede vi tre familier i huset, 14 i alt. Vi havde to værelser, hvor
vi boede syv personer – mor, far og fem børn. Min ene bror sov i stuen og
vi andre i soveværelset. Min søster og jeg lå i køjesenge og min brors seng
stod så tæt op ad kommoden, at vi måtte flytte sengen, hver gang vi
skulle i kommoden efter tøj. Min lillebrors ”seng” var et bræt, der sad fast
på siden af mine forældres seng. Jeg kan huske, at da min lillebror blev
født, blev vi sendt udenfor på vejen for at vente.
Ude i baghaven lå vaskehuset, og ved siden af var dasset, som vi delte med
de andre familier i huset. For at komme til vores hoveddør, skulle vi ad en
lille sti om bag huset. Stien var meget mørk, da der ingen gadelygter var,
og jeg syntes det var uhyggeligt, når jeg kom hjem fra skole om vinteren.
Skråt overfor i det gule hus i nr. 13 boede en sød familie der havde to
finnebørn i pleje. Dem legede vi meget med. Vi forstod hinanden, selv om
vi ikke talte samme sprog. Under krigen kom der ca. 4.000 af de såkaldte
finnebørn til Danmark, som blev fordelt hos plejefamilier over hele landet.
Størstedelen vendte tilbage til Finland efter kort tid, men mange valgte at
blive i Danmark til krigen var overstået.
I det store grå hus i nr. 12 boede maleren Aksel P. Jensen, der malede
forskellige motiver fra Frederiksdal og omegn. Dengang lå der også en
bager og købmanden gav os børn bolsjer, når vi blev sendt over for at
handle.
På hjørnet af Virumvej og
Virumstræde lå og
ligger Solgården.
Oprindeligt landstedet
Eliselyst og
derefter pensionat drevet
af frøken Houmøller.
Billede er et postkort
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fra 1940érne.

LØSNINGER

Svar på Året der gik quizzen s. 30 og 31
1. A
2. B
3. B
4. A
5. B
6. C
7. C
8. A
9. B
10. B
11. C
12. B
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Januar
Kongressen
Joe Biden
Tokyo
Viktor Axelsen
Jonas Vingegaard
Druk
Poul Schlüter
En guld- & en sølvmedalje
11
Moderaterne
Afghanistan

Kære alle læsere
Vil vil gerne på redaktionen ønske jer alle en glædelig jul og et godt nytår.
Tak fordi du læste med i 2021. Vi håber, at aktivitetsbladene har været
med til at sprede glæde og aktivitet i hverdagen.
Næste blad udkommer til marts 2022.
Jule- og nytårshilsner fra redaktionen
Charlotte, Cecilia og Marianne
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Næste nummer udkommer marts 2022

