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SANKT HANS med helstegt pattegris. 
Vi var så heldige så Knud Askær kom og stegte en 
pattegris som vennekredsen havde spenderet. Mange var 
glade for at se Knud da de på forskellig vis havde haft 
noget med ham at gøre. Knud boede tidligere i Vester, men 
er nu igen Brandit sammen med Hulda. 

 
Mange havde besøg af pårørende og på snakken og latteren 
kunne man fornemme at alle hyggede sig. 



 
Knud Askær pakker de sidste rester fra pattegrisen 
sammen. 
 
 
 
DET FINE LILLE SANKT  
HANS BÅL 
 
 
 



Skolebesøg. 
Vi har i løbet af året haft et samarbejde med Kim fra 
Thyregod skole. Der har været her på skift med de 3 
mindste årgange.  
I onsdags var de her sidste gang inden sommerferien. Der 
blev bl.a. sunget ”først den ene vej, så den anden vej” og 
”Fare, fare krigsmand døden skal du lide” hvor både børn 
og beboere var aktive.  
 
 
 
 
 
 
Klippe Klistre. 
Der er desuden lavet pynt til Sandbjerg.  
 
 
 
 
 
 
 



Højtlæsning. 
     
 
 
 
 
 
Både Karen og Else har fået læst op 3 gange og er meget 
glade for besøget. Karen synes det er skønt at have besøg 
fordi ”de kommer så frisk og giver en et knus”. Karen har 
haft besøg af de samme piger 3 gange, så de begynder at 
lære hinanden at kende.        
Else har haft besøg af de samme 3 børn 2 gange og synes 
at det er sjovt. ”Børnene fortæller og spørger til min alder” 
og så får Else historier om deres bedsteforældre.     
 
 
 
 
 
 
 
               Olivia, Kasper og Wilbert fra 2 A                                  



Kildedalens Børnehave. 
Vi har haft flere besøg af børnehaven Kildedalen. Og det 
er et meget populært besøg. Vi sidder alle sammen med et 
saligt smil på læben, fordi de bare er så søde. 
 
 
 
 
Når de kommer er børnene rigtig dygtige til at komme og 
give hånd og sige goddag.  
 
 
 
 
 
Hvis de ikke har været her før, er de meget generte og skal 
lige se om det er farligt. Så går de voksne med rundt og 
hilser. 
 
 
 
 
 



Vi voksne sidder som regel i en rundkreds og børnene 
inden i cirklen. Så synger de ofte sange med fagter for os 
og for tiden er der en af pædagog medhjælperne som 
spiller guitar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi har ofte leget med 
faldskærmen, hvor vi 
forsøger at få en lille bold i 
hullet i midten. Det kræver 
samarbejde da det ellers er 
svært. Børnene står rundt 
omkring imellem os voksne. 
Til tider løber de ind under 
faldskærmen og bliver 
dækket til. 
 



Babysalmesang. 
Vi var så heldige at Vibeke Jæger fra Thyregod og Vester 
sogn kom 2 formiddage med de dejligste babyer fra sognet. 
Det var fantastisk at se hvor koncentrerede og 
opmærksomme babyerne var, når der blev sunget, spillet 
instrumenter, danset og pustet sæbebobler.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dejligt at se den tætte kontakt imellem mor og barn.  
 



 

 
Også vi andre fik øjenkontakt. 

 
 
 
     
      
 
   
         De koncentrerer sig. 
 
 

Nogen var så heldige at få lov 
til at holde en baby. 



Ud i det blå. 
 
 
 
Vi har været på ture 
i det blå med de 
frivillige, Palle og 
Ragna.  
 
                                  Malene og Meta øjner Himmelbjerget 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
                             
 
Kaffe og hjemmebag i Ragnas have                                             
 
Spændende dyr i Givskud Zoo. 
Dyret her ligner en 
overdimensioneret hamster 
 



 
Udflugt til Rørbæk Sø 
med Palle. 
Smukt men koldt. 
 
 
 

 
 
Udflugt til Randbøldal 
med Ragna 
 
 
                                                            
             

Når vejret er dårligt, balanceres der 
med kaffe og kage. Her ret så 
ekvilibristisk.         
 
 
 
 



STUDIEKREDSE PÅ SANDBJERG 
I løbet af 2018 og 2019, har vi haft 5 studiekredse, hvor vi 
har snakket om forskellige emner. Emnerne i 2018 var: 
Christiania, Ægteskab, Kvindebevægelsen, 
Politikerlede og i 2019 Lego /Legetøj, Valg, Telefoner 
og Skolen. Det næste emne bliver Porcelæn. 
Det har været spændende at høre alles bidrag til de 
forskellige emner og vi har på forskellig vis fået noget ud 
af det og er blevet lidt klogere. 
CHRISTIANIA. 
Der var ikke mange der var interesserede i emnet 
Christiania. Nogen syntes det var uinteressant og andre 
havde den viden at det var der hvor de solgte og røg hash. 
Men vi fik historien om besættelsen og deres forsøg på at 
skabe en fristad. 
KVINDEBEVÆGELSEN.  
Det var interessant at snakke om 
kvindebevægelsen. I begyndelsen af 
vores snak var der mange der mente, at 
der ikke var så stor forskel på kvinden 
og manden og pigen og drengen, men 
efterhånden som snakken gik, blev det 
tydeligt at der var og er forskel på 
kønnene, i mange forhold i livet.  
 



LEGO. 
Da vi havde Studiekredsen omkring Lego var det så 
heldigt at 2 af de deltagende havde arbejdet på Lego og 
dermed kunne komme med insiderviden. Vi havde 
endvidere fundet en del gammelt legetøj som blev prøvet 
og studeret. Bl.a. yoyo og glansbilleder. 

 
VALGET. 
Da vi havde studiekreds omkring Valg så vi billeder af de 
forskellige partiledere og vi holdt vores eget lille valg. Der 
var heldigvis ikke enighed om hvem der skulle regere 
landet.  
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TELEFONER. 
Den sidste studiekreds vi holdt var om telefonen og det er 
jo en fantastisk udvikling fra den bliver opfundet til i dag, 
hvor det er en lille supercomputer. Mange af deltagerne var 
glade for deres telefon. Selvom de ikke ringede op så tit, så 
var det jo rart at høre fra andre og at kunne følge med i 
diverse historier i byen og familien. Alle var enige om, at 
der skulle være mere nærvær og dermed væk med mobilen, 
når man var sammen med andre mennesker. 
SKOLEN. 
Den sidste studiekreds var om skolen dengang og nu. Vi 
lånte nogle gamle 
skolebøger (Ole 
Bole), tavler, grifler, 
anskuelsestavle, 
blæk og penne af 
Giveegnens 
museum. Det var 
pænt af dem. Der 
blev udvekslet 
mange både gode og 
knap så gode minder 
om skoletiden. De 
fleste havde noget at 
fortælle. 



Meta var barn og ung under krigen.  
Meta er født 1928 og var 12 år da Danmark blev besat og 
17 år da Danmark blev frit.  
”De første år hørte vi ikke noget til krigen”, fortæller Meta. 
”Jeg kan huske at jeg var på vej hjem fra skole da 
Danmark blev besat. Vi hørte og så kun de store 
flyvemaskiner, der lå langt nede over byen. Vi så sjældent 
flyvemaskiner.”  
Meta var 14 år da de ankom til byen i 1942 og hun boede 
lige ved stationen og så soldaterne kom marcherende ind i 
byen. ”Jeg arbejdede hos cykelhandleren og har aldrig set 
så mange mennesker i butikken, som den dag. Folk var 
selvfølgelig nysgerrige, men kunne selvfølgelig ikke lide at 
de kom”. 
Meta fortæller at i krigens første år var voksne soldater, 
men at det til sidst var små forhutlede drenge. ”Jeg kan 
huske at de ikke kunne trække kanonen ned til 
øvelsespladsen og så blev de straffet af lederen”. ”Op og 
ned sku de smide sig op og op igen. Jeg kunne se det fra 
mit vindue hos cykelhandleren og tudede over det”. 
”I begyndelsen fra 1942 var der næsten ikke et hjem som 
ikke fik besøg af en soldat til aftenkaffe” fortæller Meta. 
”Man kom jo til at lære dem at kende”. De hadede ikke de 
menige soldater, det var jo bare almindelige mennesker. 
Metas forældre havde også besøg af en soldat. ”Han var 



skolelærer og min far havde kontakt med ham efter 
krigen”. 
Der var frihedskæmpere i byen der flere gange sprængte 
banen i stykker mange gange.  
Om natten havde Meta ofte hørt eksplosionerne. 
”En aften da vi lå og sov oppe på loftet lød der et 
ordentligt brag. Far kom og lukkede døren op”. Han troede 
at en var faldet ud af sengen. ”Så var jeg omme og hente 
rundstykker om morgenen, der så jeg at købmandens 
vindue var smadret. Jeg skyndte mig hjem for at fortælle 
mor og far det, men da havde de regnet ud, hvad det var”. 
En bombeflyver havde smidt sin last. ” så var der en stor 
strøm op for at se de 2 store huller lige uden for 
Thyregod”. 
En gang har Meta hørt skud. Der var skudt en mand uden 
for grillbaren. Han døde men det var tys tys, så Meta vidste 
ikke hvem der skød eller hvorfor. 
”Vi var egentlig ikke bange for dem. Og jeg kan ikke 
huske at jeg var bange. De gjorde jo ikke noget. Og gik i 
butikkerne og handlede som alle andre. Det lyder måske 
mærkeligt”. 
Soldaterne boede på hotellet og på kroen. De 
øverstbefalende boede i almindelige lejligheder rundt om i 
byen. 
”Der var piger der blev kærester med tyskerne. Det var 
især officererne der havde kærester”. Efter befrielsen blev 



de fanget ind, fik klippet håret af og kørt rundt i byen på 
ladet af en lastbil. Meta så dem inde fra slagterens vindue 
og kendte flere af dem. Meta syntes det var forfærdeligt. 
Der var nogen af borgerne der tjente gode penge på 
tyskerne, og man snakkede om dem. ”Der blev bygget 
nogen store villaer efter krigen. De står der endnu”. 
Efter krigen kom der mange flygtninge fra Tyskland. Det 
var kvinder og børn der blev placeret i gymnastiksalen på 
skolen. ”De kom op til hækken ind mod slagteren og 
tiggede mad, fordi de sultede”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



De frivillige. 
Det danske flag blev 800 år og blev fejret med frikadeller, 
nye kartofler og jordbær med fløde. Uhmmm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi er så heldige at have mange fantastiske og 
dygtige frivillige der i løbet af året hjælper med 
alt muligt. Lige fra madlavning, sang, 
borddækning, banko, skubbeture, bagning, 
arrangementer, blomstervanding, ture ud af huset, 
lægebesøg og hvor er der ellers er brug for deres 
hjælp. 
Tusind Tak. Vi sætter stor pris på jer. 
 



Sang med Katrine  
Som mange ved kommer Katrine og spiller klaver hver 
tirsdag formiddag.  

Det er altid hyggeligt når 
Katrine spiller.  
Vi skiftes til at vælge 
sange fra sangbogen, men 
vi starter med ”i østen 
stiger solen op” og vi 
slutter med ”dit sind flyver 
altid så viden omkring” 
Der skal også være tid til 
en god kaffepause, og 
hyggesnak. 

 
 
Som noget nyt er vi begyndt at 
have ”Sang med Katrine” på 
Viben én gang om måneden. 
Det foregår om eftermiddagen, 
kl.15:30. For det meste den 
sidste tirsdag i måneden. 
Alle er velkom 

 



Har du lagt mærke til tøjginerne? 
Vi har en tøjgine i mellemgangen på Sandbjerg og en på 
Viben.  
De pynter godt op på gangene og vi har her igennem 
mulighed for at følge med i året gang. Fx havde vi i 
december et julemandskostume, i foråret 
konfirmationskjoler og i øjeblikket rødt tøj og studenterhue 
til studinen.  

Derudover har vi været heldige at få lov til at låne 
brudekjoler og andre flotte selskabskjoler. 
 



Den ene gine blev købt igennem ”den blå avis” af en sød 
ung dame, der bor i nærområdet. Så afsted i bussen for at 
hente ginen. Der var den skønneste udsigt over området og 
vi fik en fin rundvisning, hvor vi både så høns og får.  

 
Det var lige før at vi også fik en hund med hjem, den fik i 
hvert fald undersøgt bussen! Godt der var en 
sikkerhedssele til ginen. 



Besøg af hundehvalp 
En dag i maj fik vi besøg af den sødeste lille hundevalp.  

Sarah, der arbejder på Viben, kom forbi med deres nye 
hundehvalp på 8 uger. Den skønne bløde hvalp hedder 
Gerda. Hvalpen er en blanding af en gravhund og en dansk 
svensk gårdhund.  

           

Den vagte stor opmærksomhed og der blev taget godt imod 
den på stuerne.  
Nu håber vi at at Sarah og Gerda kommer på besøg igen 
når den er udvokset, så vi kan se om der et mors eller fars 
gener der er slået mest igennem.  
HUSK at Sandbjerg også har en besøgshund, gennem 
TRYG-fonden. Den kommer på besøg hver anden 
weekend.  



Den nye Pavillon  

Den 25 april 2019 fik Viben den længe ventede pavillon.   
 
Ført kom en meget stor kran og derefter to ”huse” der blev 
sat sammen til én pavillon.  
Heldigvis var der godt vejr. 
 

 
Det var ret imponerende at se de store klodser svævende i 
luften! 
 



 
Pavillonen indeholder to rum.  
Det ene rum skal bruges til opbevaring af hjælpemidler og 
andre ting der ikke lige bruges hver dag.  
Det andet skal bruges til arbejdsrum hvor der kan doseres 
medicin, dokumenteres og afholdes møder i mere rolige 
omgivelser. 

 
 
Om eftermiddagen gav pavillonen en 
god anledning til at komme ud i det 
gode vejr og besigtige den nye 
bygning.  
Marie Rud var heldig at få et lift  
 



Gæt en kryds & tværs --- Løs en sudoku 
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