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Bestyrelsen er : 
Formand:     Else Iversen — elsei@aaganet.dk 
Næstformand:    Birthe Bjerg  
Kasserer:    Anne Marie Biltrup 
Sekretær:     Kirsten Lund — kirlu@vejle.dk 
Bestyrelsesmedlem:   Hanne Petersen  
Bestyrelsessuppleant:             Sissel Sørensen 
Beboerrepræsentant:   Erling Knudsen 
Medarbejderrepræsentant:   - 
Dagcenter:     Mette Olsen — metol@vejle.dk  
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Venneforeningens medlemskab! 
 

Bliv medlem af Venneforeningen – det koster kun 80 kr. årligt.  
Beløbet kan indbetales i Middelfart Sparekasse 

kontonr. 08 78 322 5233 216                              

Beløbet kan også betales til Mette på Ågården. 

Venlig hilsen 
Else Iversen, formand            Anne Marie Biltrup, kasserer 
mobil 20 72 37 65            mobil 29 24 25 36 
 

mail: elsei@aaganet.dk  mail: abiltrup@aaganet.dk  

mailto:elsei@aaganet.dk
mailto:abiltrup@aaganet.dk


4 

Nyt fra Venneforeningen: 

Luciafest på Ågården  

torsdag d. 10. december kl. 19.00 

 

 

 

 

 
 
 

              Lucia pigerne december 2014. 

 
Traditionen tro kommer pigerne fra Ågård Efterskole og danner 
Lucia optog. 
Sammen med pigerne synger vi nogle af julens dejlige sange. 
 
Alle er velkomne. 
 
Der serveres: Glögg og æbleskiver, kaffe og jule småkager. 
Entre: 40 kr. 
 
Tilmelding senest d. 4. december kl. 12.00 til  
 
Hanne Petersen, mobil 40 50 12 67  
                               (læg ikke besked på mobilt svar)  
– eller Dorthe og Mette i Dagscenteret på Ågården. 
 

Arr. Venneforeningen 
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En hilsen fra Træværkstedet  
 
Tak for de mange penge vi fik ved salget af dekorationer.  
Nogle af dem er brugt til at købe nye dreje jern & andet værktøj for.  

 
Der drejes på livet løs af Jørgen fra hus 70, men vi kan ikke altid følge med 
efterspørgslen .  
Det er jo ”Ik ’ så ring’ endda”! 
 
Skulle der være nogle derude, som har lyst til at prøve ”kræfter” med værkste-
det, så bare sig til. 
 
Der er åbent tirsdag og torsdag fra kl. 10 – 17.   
Da er jeg, altså ”æ træmand”, John, tilstede, 
men er der andre tider, så ser vi på det. 
 
Ha en God JUL & Et Godt Nytår      
 
Med venlig hilsen John Christensen 

 

 
 

 

 

 

 

 

Trædrejebænken  
fra 
Træværkstedet  

Træsvampene har vi 
stor succes med  



6 

 
 
 

 
 



7 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

I blodpølsens tegn 
Af Mette Olsen 
  

Torsdag den 12. november stod i blodpølsens tegn. 
Denne velsmagende spise, som i dag mere hører julen til, end 
slagtedagen, hvilket var tilfældet i gamle dage. 
 

Vi er jo nogle, der nyder denne spise, elsker dens duft, smiler til 
tykkelsen på skiverne, lytter til pandens syden og sukkerets kna-
sen.  
Denne dag er for dem, som kan lide blodpølse eller sortpølse.  
Alle dem med kommentarer som ’ad, øv og puha’, de kan blive 
hjemme. 
 

Vi var 15 personer der nød denne spise – og der blev spist og spist 
meget. 
Kirsten L. kom forbi og synes, vi var så stille – men alle som én nød 
denne herlige spise. 
Man stegte dem jo selv, så man fik dem, ligesom man gerne ville 
ha dem. 
Dette var ikke sidste gang. 
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Mandage: 
 

Kl.   8-10: Selvtræning. 
Kl. 10-12:  Sjov og leg i træningsrummet. 
Kl. 10:  Damefrokost holdes efter aftale med damerne 6 gange 
                       om året — 4 gange til middag og 2 gange om eftermid- 
                       dagen. Menuen bliver planlagt fra gang til gang. 
Kl. 12-15:  Selvtræning. 
Kl. 12.30: Ulige uger: Flittige hænder. 
Kl. 13.30:  Lige uger: Nørklere. 
 

Tirsdage: 
 

Kl. 8 — 9:  Selvtræning. 
Kl. 9—10:  Solveigs holdtræning. 
Kl. 9.30 - 
      11.30:  Kortholdet spiller kort i mødelokalet. 
Kl. 10:  John er i træværkstedet. 
Kl. 10:  Hygge i dagcenteret. 
Kl. 10:  Stavgang. 
Kl. 10:  Genoptræning. 
Kl. 12-14:  Selvtræning. 
Kl. 11.45:  Fællesfrokost den sidste tirsdag i mdr. 
Kl. 13:  Krolf. 
 

Onsdage: 
 

Kl.   8-15:  Selvtræning. 
Kl. 10:            Fælleskaffe med sang og  
                       bankospil.  
                       Alle er velkomne – det ko 
                       ster 16 kr. for kaffe med 
                       brød +  5,00 kr. pr. plade. 
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Torsdage: 
 

Kl.   8 -9:      Selvtræning. 
Kl.   9 – 9.30:   Solveigs holdtræning. 
Kl.   9.30:      Hygge i dagcenteret. 
Kl.   9.30:      Svømning i Gulkrog, Vejle. 
Kl. 10:      John er i træværkstedet. 
Kl. 11-15:      Selvtræning. 
Kl. 12- ca. 17:   Mette er i dagcenteret. 
 

Fredage: 
 

Kl.   8 -10:      Selvtræning. 
Kl. 10:      Hygge i dagcenteret. 
Kl. 10 -14:      Genoptræning. 
Kl. 10 -12:      Hyggegruppe i mødelokalet én gang i mdr.  
      Se opslaget! 
 

NB! Hold øje med opslaget på tavlerne  og  husk tilmelding! 
 

Sjov og leg – det kan betyde rigtigt meget. Meningen er, at vi sammen 
laver noget sjovt, hvor vi skal bevæge os, grine og pjatte.  
Det kan være bowling, men også dåsekast eller hockey.                                                           
 

Måske kan der komme ønsker, når vi går i gang. 
 

Hyggegruppen i mødelokalet: Er et lille 
frirum for demente, hvor vi vil snakke 
lidt om dagen, årstiden o.m.a. 
 

Mette Olsen 
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Herretur til Svendborg 
Af Henning Steen Højvælde 
 

En af herregruppens frokostture 
gik til Naturama i Svendborg. 
Velplaceret i bussen førtes vi til 
målet i fint vejr og højt humør.  
 

Når man, som jeg og velsagtens 
flere fra gruppen, ikke vidste 
noget om stedet, kom besøget 
som lidt af en overraskelse. 
 
Fine adgangsforhold, selv for 
kørestole, idet der var en kom-
fortabel elevator på stedet, som  
i øvrigt havde en meget spæn-
dende opbygning af dyregrupperne, danske som udenland-

ske, idet samlingerne be-
står af såvel udstoppede 
pattedyr som fisk og fugle.  
 

Talrige eksempler på in-
denlandske strandede 

hvaltyper, hvor konservatorer 
havde rengjort knogler, for 
derefter at sammensætte dy-
rene igen for at synliggøre de sande størrelser. 

 

      Naturama Svendborg 

    Et par af havets kæmper 
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Flotte panoramaer med fine eksempler på dyrenes placering 
i naturen var tydeligvis også til stor interesse for besøgende 
skoleelever, der her kunne se dyrene i de sande størrelses- 
forhold, og måske senere bruge oplevelsen hjemme i klas-
sen. 

Udstillingen omkring 
Grønlands dyreliv og 
eskimoernes levevis var 
ganske inspirerende sat 
op. 

 

Vi sluttede besøget med en kop 
kaffe i stedets café, inden vi fort-
satte til Hotel Ærø, hvor vi nød en 
lækker Ærøgryde. 
 

           Moskusoksefamilie 

               Isbjørn 

    Flot eksemplar af hundeslæde 

      Fortsættes.s. 12 
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 Personalet var tilsy-
neladende ikke klar 
over, hvor meget kø-
restole fylder i et så 
lille lokale, som tilfæl-
det var. 
 

Pyt, maden var upå-
klagelig, og efter en 
kop kaffe ved vand-
kanten dampede vi 

mod Ågården, mens vejret 
stadig var med os, en god 
chauffør ved rattet. 
 

Tak for en god tur og ople-
velse.  

Eskimoernes redskaber 
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   Redaktionen ønsker  
   alle læsere  
 

EN RIGTIG  
           GLÆDELIG JUL 
                      

                  og 
                   

      ET GODT NYTÅR 
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Så når vi til den sidste udgave af bladet i 2015.  
 

Fantastisk som måneder, uger, dage og timer løber gennem 
timeglasset, og hvor er der mange sandkorn at stoppe op 
ved i årets løb.  
 
Langt de fleste af øjeblikkene har været lyse, gode og fulde 
af liv og indhold.  
Det er jo de enkelte små blomster, vi skal samle på til årets 
buket af oplevelser. Vi skal jo kun tælle de lyse timer, lige-
som soluret. De mørke må gerne fortabe sig i det fjerne. 
 

Der skal lyde en kæmpe stor TAK til jer alle sammen for 
endnu et godt år: 

Tak til beboerne og jeres familie 
Tak til alle medarbejdere 
Tak til Centerråd og Venneforening 
Tak til øvrige samarbejdspartnere 
Tak til alle jer, der troligt som frivillige hjælper os med 

ALT både inde og ude – det er fantastisk med jeres 
store opbakning – uden hvilken Ågården slet ikke 
kunne mønstre det liv – den gør. 

 

 
Alle ønskes alle en GLÆDELIG JUL & et GODT NYTÅR. 
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Jeg har i år sammen med min mand besluttet at holde min 
sommerferie i november og december.  
Vi skal til Østen for at besøge vores søn, der er på jordom-
rejse og nok ikke vender hjem de første par år.  
 
Så I må have en dejlig forberedelsestid gennem advent.  
Mine juleforberedelser derhjemme er allerede ved at være 
overstået – så er vi klar til at holde JUL, når vi kommer hjem 
omkring den 20. december. 
 
På Ågården kører projektet med ergoterapeut Anne-Mette 
og socialpædagog Jane videre i det nye år.  
Det er jeg glad for – og 
det kommer jer alle til 
gode. 
 

Det nye projekt om-
kring kost og spisesitua-
tioner, som SSA Henri-
ette og diætisten Julie 
er tovholdere på, er i 
sin vorden – men det 
skulle I også gerne få 
glæde af. 
 

Kan I alle have det godt 
her under de hjemlige 
himmelstrøg – vi ses. 
 
Venlig hilsen  
Kirsten Lund 
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Redaktionen af  Det friske Pust: 
 

Mette Olsen    metol@vejle.dk  76 81 75 02 
Henning Steen Højvælde hsh@hsteenh.dk  22 59 05 19 
Dorte Nielsen       76 81 75 02 
 

”Det friske Pust” udkommer  
1. december     1. marts     1. juni      1. september   

HUSK!  
 Indlæg til bladet skal være redaktionen  
 i hænde senest d. 15 inden udgivelsen. 
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