FORÅRET
2019
PÅ

Redaktionelt
Så er vi officielt i den sidste vintermåned, men som klimaet har
ændret sig, kan vi aldrig vide, hvornår vinteren slipper sit tag. Vi
glædes over de få solskinsdage, der er ind imellem. I naturen er
erantis og vintergæk så småt dukket frem og vores fine troldnød
står gul og frisk her ude i haven.
I uge 6 gik anlægsgartnerne i gang med at anlægge vores
sansehave ved afdeling Skoven. Det bliver spændende at følge og
sikkert et rigtig dejligt sted at opholde sig, når den bliver færdig.
Jeg har set tegningerne, og det ser i hvert fald ud til at blive godt.

Jeg vil ønske jer alle et skønt forår
De bedste hilsner fra Anita

Fødselsdagskalender
Marts:
4. Erik Langvad Jensen – 86 år (Engen)
15. Hans Peter Møller – 89 år (Skoven)
26. Folmer Vemmelund – 89 år (Engen)
April:
16. Anna Marie Matthiasen – 87 år (Engen)
16. Verner E. Hansen – 83 år (Haven)

Maj:
7. Svend Erik Madsen – 89 år (Haven)
22. Holger Mølgaard – 82 år (Haven)
28. Irena Kristensen – 88 år (Engen)

Siden sidste avis, har vi mistet:
Ulla Agnes Hansen

Æret være hendes minde.
*********************

Der er flyttet følgende nye beboere ind:
Lejl. 11: Bruno Harborg Poulsen

Velkommen til. Vi håber, at du bliver glad for at bo her 

Kommende større aktiviteter

Marts:
6. Ole kommer og synger og spiller.
8. Danseaften kl. 19.00
14. Årets høredag kl. 14.00 (Billund Høreforening, GH Service og
Audionova kommer og fortæller om høreapparater mv.)
18. Leif Hygum og Anne Marie kommer og synger og spiller.
25. Modeshow for kvinder og mænd.

April:
3. Reporto Sko kommer og sælger sko i spisestuen.
5. Danseaften kl. 19.00
8. Adoptionsklassen kommer.
10. Ole kommer og synger og spiller.
11. Steen holder musikquiz.
27. Forårsfest.
29. Leif Hygum og Anne Marie kommer og synger og spiller.

Maj:
1. Ole kommer og synger og spiller.
2. Peter kommer og saver figurer med motorsav kl. 10.00.
3. Afdansningsbal.
7. Stig synger revyviser kl. 14.30.
20. Leif Hygum og Anne Marie kommer og synger og spiller.

Personalenyt
Vi har som noget nyt besluttet, at der skal være 2 nattevagter i
vagt hver nat, så vi har fået ansat ekstra nattevagter.
De faste nattevagter er:
Anette Caroline Andersen (som har været her nogle år)
Janni Frostholm Pedersen
Jane Stie Sørensen
Tine Lerhard Jakobsen
Derudover kan der være afløsere ind imellem.

Så ved I hvem I kan forvente at møde om natten 

Aflever den løste krydsord til Anita på kontoret senest den
29. marts 2019, så vil der være en lille præmie til den
heldige vinder 

Sidste blads heldige vinder var: Holger Mølgaard (lejl. 5)

Det lune hjørne
Lille Per skulle i skole, men der var meget glat og han kom for sent
Lille Per: “Der var så glat, at hver gang jeg tog et skridt frem, røg jeg to tilbage.”
Læreren: “Hvordan kom du så overhovedet herhen?”
Lille Per: “Jeg vendte mig om, og gik baglæns i stedet for!”

2 fanger sidder i fængslet og snakker.
Den ene spørger den anden. ”Hvad sidder du inde for?”
”Fordi jeg har en bygningsfejl.”
”Det kan man sgu da ikke sidde inde for.”
”Jo for lange fingre og for korte ben.”

– Du lovede ikke at sladre til far og mor om, hvad tid jeg kom hjem i nat, sagde
søsteren surt til sin lillebror.
– Det gjorde jeg heller ikke, protesterede han, jeg sagde bare, at jeg havde for travlt
med at spise morgenmad til at se på klokken!

