Ingen byfest i Thyregod uden Sandbjerg
Det lokale plejecenter i Thyregod er blevet en fast bestanddel af Thyre‐
goddagene, hvor centret fredag eftermiddag inviterer indenfor til en mas‐
se hyggelige aktiviteter. I år havde man besøg af 150-200 gæster.
BYLIV
GIVE: Det handler om at skabe liv og glade på plejecentret, og så handler det om
at være en synlig og aktiv medspiller i den store byfest i Thyregod, når Plejecenter
Sandbjerg inviterer til aktivitetsdag i forbindelse med Thyregoddagen.
Man må sige, at centret i høj grad lykkes med begge dele; ikke mindst i dette års
udgave af eventen, hvor der virkelig var flot tilstrømning af thyregoodborgere samt
pårørende til beboerne. Et hurtigt estimat vil anslå, at der var 150-200 gæster på
plads i løbet af dagen, der indeholdt en del forskellige aktiviteter lige fra det store
flotte forrygende musikshow med De Jyske Helte til den finurlige og folkelige omgang hønseskidning.
- Vi var utroligt glade for det flotte fremmøde. Det er dejligt, at der kommer folk,
når man stiller noget på benene. Der var en rigtig god stemning hele dagen, og
folk hyggede sig sammen med de forskellige aktiviteter. Og så var vi jo også heldige med. at vi havde en rigtig flot sommerdag som baggrundskulisse til vores ar-

rangement, fortæller centerleder Marie Rud Sørensen.

Musik, gøgl og påholdende høns
Musikgruppen De Jyske Helte leverede et flot show med en god blanding af musik
og gøgl, der fik smilet frem hos tilhørerne, og ellers kunne man traktere såvel isbod som pølsevogn, så man kunne få dækket de mest basale behov for sommehyggelig føde.
Inde i centret var der et loppemarked, hvis salg gik til støtte af centret. Grundet
det vældig flotte vejr var der knap så meget gang i kasseapparatet lige denne dag,
men til gengæld var der nærmest tumult- og opløbsmæssige tilstande, da dagens
store konkurrence, hønseskidningen, skulle løbe af stabelen.
Folk i alle aldre flokkedes om centrets hønsehus, hvor tre høns var udvalgt til konkurrencen, hvor man kunne spille på, hvilket nummer på den i hønsehuset anbragte plade med numre hønsene først ville begunstige med resterne efter
morgenmaden.
Men det holdt hårdt. Ingen af de tre primadonnaer havde den store lyst til at "tabe
pæren", så vi måtte ud i både forlænget spilletid og straffesparkskonkurrence, inden der gik hul på bylden, om man så må sige.
Dermed en højdramatisk afslutning på en rigtig fin dag på Sandbjerg, der naturlig-

vis også stiller op igen i 2019 til Thyregoddagene.
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