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SOMMERFEST.
Igen i år holdt Sandbjerg en sommerfest. Vi var så
heldige med vejret, der ellers ikke havde set ud til at
holde tørt. Men jo. Vi havde tørvejr og dejlig varme
hele dagen.
Der var mange aktiviteter og meget at nyde.

Vi havde underholdning med
en Bamse kopi,
”BamseMadsen” og han
gjorde det godt.

Maria Ballegård var her med sin hest og man kunne
få en ridetur for sølle 20 kr.

Man kunne prøve 3D briller
Har vi fået en hane?

Et populært indslag var hønseskidnings konkurrence. I år blev
der hurtigt leveret. Hvorfor man har spærret Martin inde, ved jeg ikke.

Vivi solgte isvafler.
Der blev solgt alskens ting og sager på
loppemarkedet.

Vi solgte badges og diplomer for at samle
penge ind til en ny bus. Da den gamle nok
ikke har så mange år tilbage. Der er ofte
problemer med liften.
.

Her sidder Jonna og sælger badges og diplomer

Det
larmede når der blev smadret
tallerkner. Børnene syntes det var
sjovt, men mange ældre syntes det
var synd for de flotte tallerkner
som vi havde fået af frelsens hær.
Trine stod for ”Rullepølsen”

UDFLUGTER MED DE FRIVILLIGE.
I oktober havde de frivillige arrangeret en tur ud til Månssons
gårdbutik.
Vi begyndte med kaffe og en snegl som vi
indtog i et stort opvarmet lokale. Bagefter
gik vi over og kiggede på butikken. Der var
mange lækre sager, både grøntsager og alt
mellem himmel og jord. Mest jord.
Krydderier, sæber, bøger, chokolade, æg
og så videre. Det var også krydrede priser,
så der blev ikke købt så meget. Æggene er
dog billige. Store og velsmagende (købte
40).
Meta synes bette ved siden af de
store traktorer.

Så gik turen til en kæmpe garage med mange kæmpe store maskiner

Palle og Harry studerer en af maskinerne.

Ragna, Else, Harry og Maibritt

I september måned havde de frivillige arrangeret en guidet tur til
Kongernes Jelling.
Vi fik en spændende
rundtur hvor vi fik noget
af den nyeste viden om
palisaderne og
runestenene.
Vi hørte om Dronning
Dagmars manglende
grav og Harald Blåtands
endeligt på slagmarken.
Maibritt og Harry ser over på Kirken

Det er et spændende
museum med flotte
iscenesættelser af
historien.

SOMMERFERIE VED BORK HAVN
I begyndelsen af september var vi på sommerferie ved Bork Havn. Vi tog afsted
mandag i dejlig solskin og tog hjem
torsdag i regn og rusk.
Vi hyggede med kortspil, ludo, dejlig
mad og kage. Da vi ankom fik flere sig
en lille lur og bagefter stod den på
Kongespil. Hvor alle var med. Det var
sjovt.

Vi tog på udflugter til Børsmose
strand, Henne Strand og Filsø.

Om tirsdagen var vi på restaurant i
Blåvand hvor forretten for Malene og
Else, var en Irish Whisky. Stort set alle
spiste fisk. God mad.

Efter restaurant besøget tog vi på
besøg i Else Skovhøjs gamle
sommerhus, som hun ikke havde
været i i flere år. Vi blev hilst
velkommen af Elses datter og det var
et tårevædet gensyn. Meget
hyggeligt.

STUDIEKREDSE.
I juli havde vi en studiekreds om porcelæn. Nogen af os tænkte at det da var et
kedeligt emne, men da vi kom i gang med at se film og billeder, satte det
alligevel gang i interessen og nysgerrigheden. Dorte og Lene havde taget
arvestykker med hjemmefra og havde eksempler på lertøj, stentøj og porcelæn.
Vi var flere der blev overrasket
over at Royal Copenhagen var
solgt til det finske firma Fiskars
og at stort set alt porcelæn blev
produceret i Thailand. Royal
Copenhagen står bag de
berømte design som
Musselmalet, Flora Danica og i
nyere tid Mega Mussel. Firmaet
blev solgt for 490 millioner
kroner i 2013.
Vi har desuden haft studiekreds om kaffe og biler og den næste skal være om ”de
første Anders And blade”, Pyramiderne” og ”Simon Spies”

Dortes datter har arvet
dette fine kaffestel fra sin
tipoldemor.

GUNNER FORTÆLLER OM SIT ARBEJDSLIV.
Gunners far var karetmager og hans mor gik hjemme. Da
der ikke altid var arbejde at få, flyttede de en del rundt, til
faderen fik arbejde på en karosseri fabrik i Vejle og de
flyttede til Urhøj. Der var fast arbejde. Gunner havde 8
søskende i en lille 2 værelses lejlighed. Den ene var et
plejebarn.
”Vi var 3 piger og resten drenge. Vi er født i tidsrummet
1918 til 1940”. Flere af Gunners søskende flyttede væk fra
Vejle ”Jeg havde meget at gøre med min storebror, der
blev i Vejle. Vi tog på camping sammen og gik ud og drak
bajere sammen”.
”Jeg var 10 år da jeg var mælkedreng, det første job jeg
havde. Bageren havde en mælkevogn med 2 heste foran.
Oppe på Urhøj og Hover. Han vidste hvad alle husstande skulle have. Så fik vi en
mælkeramme på cyklen. Det var en damecykel. Mælkekassen var foran og jeg kunne lige
kigge op over styret når jeg kørte. Rammen var af metal og flaskerne var af glas. Det var
tungt. Så det klirrede”. ”Der boede 3 ældre mennesker nede i Postehullet som vi kaldte
det. Flinke gamle mennesker. Der hvor Hovergården ligger. Når vi havde fri rendte vi rundt
nede i skoven og byggede huse. Meget af vores tid brugte vi der.”
”Far købte en cykel på Urhøj til mig for 50 kr. En rigtig drengecykel. Jeg var stolt som en
pave. Så kunne jeg få en læreplads nede på Sørensens billedfabrik i Enggade, den ligger der
stadig. Jeg fik 3 kr. om ugen. Jeg var 12 – 13 år. Jeg kørte rundt hver dag med ugeblade, som
folk kunne leje på ugebasis. Så var jeg rundt en gang om ugen for at inkassere 3 kr. som de
skulle betale for at leje ugebladene. Det var Tempo, Billedbladet, familiejournalen, Dansk
Familieblad og Hjemmet. Men der sagde jeg op fordi det gav for lidt”.
”Så kom jeg til en manufakturhandler oppe i byen, Martin Nielsen. Han solgte dametøj
oppe ved den gamle biograf. I Torvegade. Jeg kørte ud med kjoler på cykel. Der var jeg
blevet konfirmeret. Jeg skulle også feje gulv ved lukketid. Så kom han og sagde: ”Kan du
ikke feje gulv knægt? Jeg fik skæld ud fordi jeg fejede forkert. Foran mig. Man skulle feje
imod sig selv”.
”Så så jeg en annonce ved VAF, hvor man fik 25 kr. i timen og fuld kost. Så sparede de
pengene til mad derhjemme. Det var hos bageren i Sønderbrogade. Det var også om
søndagen. Det kaldte man bagerikarl, dengang. Om søndagen skulle jeg piske flødeskum,
som folk kom og hentede. Så fik de papbakker med flødeskum. Jeg piskede mange liter
flødeskum derude. Folk brugte flødeskum til alt muligt. Kørte også brød ud til brødudsalg.
Da jeg blev ældre var det træls at gå på arbejde om søndagen. Han tilbød mig 5 kr. mere om
ugen hvis jeg blev”.

”Men mandag morgen stillede jeg nede ved hos Hess, i Sigøjnerhallen. Der var alle
smedene. Det var en stor rød bygning. Der lavede jeg askeskuffer. En dag havde jeg lavet et
par og 100 og så kom jeg i tanke om at jeg skulle have noget mere i løn, så gik jeg til
værkføreren, Lille Andersen. Såen lille bitte en. Så jeg kiggede ned i hovedet på ham. Jeg vil
gerne have noget mere for mit arbejde. Det ville han lige tænke over. Så kom han tilbage
nogle dage efter og sagde at jeg ikke kunne få mere for mit arbejde, for jeg var den der
tjente mest. Nå så holder jeg, sagde jeg. Så holdt jeg”.
”Så fik jeg arbejde på de Danske bomuldsspinderier. Der var jeg i 22 år tilsammen. Til sidst
var jeg reparatør. Var en kort overgang hos Dandy. Der var jeg smørmand. Lønnen var god,
men det var for kedeligt. Jeg måtte kun smøre. På Spinderihallerne havde jeg også fingrene
i maskinerne. Så der vendte jeg tilbage. Der blev jeg indtil de lukkede”.
”På et tidspunkt skulle jeg i lære som auto maler. Men da jeg kom møg fuld hjem, kunne jeg
ikke stå på benene. Da var det slut. Jeg kunne ikke tåle det celluloselak man brugte. Det
blev jeg fuld af, der var jo ikke noget med masker. Så holdt det op.
Så kom jeg til Søren Søgård. Der fremstillede jeg billardborde sammen med de andre. Vi var
4 mand deroppe. Vi kørte ud og stillede dem op. Vi lagde også nyt klæde på rundt omkring.
Jeg kom rundt i landet. Vi kom både til Tyskland og Sverige. Jeg kørte rigtig meget på
Sjælland. Det var et godt arbejde”.

Gunner har sammen med Gitte passet drivhuset.

HØJTLÆSNING AF SKOLEBØRNENE
Ud over kreative aktiviteter
har 2`klasse læst højt for de
beboere der har haft lyst til
besøg. Det er en stor hjælp
for børnene, at de får øvet
sig i at læse højt.

Børnene har været rigtig
glade for at komme på
besøg og har udtalt sig
meget positivt om det. Det
samme har I beboere.

Der bliver læst eventyr,
små historier og fakta om
dyr og botanik.
Maibritt syntes at
børnene var dygtige.

BESØG AF THYREGOD SKOLE
Vi har jævnligt besøg af de
mindre klasser fra Thyregod
skole. Her til Halloween kom
1`ste klasserne.

Nogle af dem lavede græskar hoveder.

Og andre tegnede uhyggelige
billeder

Børnene er altid så høflige,
så de går rundt og giver
hånd til farvel.

100 ÅRS FØDSELSDAG.
Lørdag d. 7 december bliver Robert 100 år.
Robert holder fest
på selve dagen, i
festsalen på
Sandbjerg
Tillykke Robert.

10 ÅRS JUBILÆUM.
Keld har d. 1. november boet på Sandbjerg i 10 år.
Det blev fejret med
gaver og lagkage.
Tillykke Keld.

VELKOMMEN TIL LOUISE OG KAMILLA
Mit navn er Kamilla Wager.
Jeg er gift med Jacob og har 2 børn. En dreng på
6 og en pige på 11 år. Vi bor i Give.
Jeg er lige blevet færdig uddannet SSH, social og
sundhedshjælper, i oktober.
Jeg har været elev her på Sandbjerg og tidligere
elev på Kastaniehaven og hjemmeplejen i
Jelling.
I mine ferier rejser vi en hel del og i fritiden ses
vi med vores mange venner.
Kærlig hilsen Kamilla
Hvem er hende den nye ansat Louise? 
Hej alle sammen.
Mit navn er Louise, som i nok kan regne ud, på
grund af overskriften  Og jeg er 26 år gammel.
Jeg bor i Thyregod med min mand og 3 børn, Jeg
har tre piger i alderen 1 år til 7 år.
Jeg blev færdigudannet i oktober 2016 som social
og sundhedshjælper, og jeg har nu været ansat
her på Sandbjerg, hvor jeg er tilknyttet primært på
Lærken siden 15 oktober. Og jeg er blevet taget
rigtig godt imod af både jer beboere og kollegaer.
Jeg elsker mit arbejde, fordi jeg nyder at være med til at gøre en forskel i folks liv.
Jeg står altid klar med et smil på læben og et varmt lille klem. Det er vigtigt at jeg i min
dagligdag er med til at give jer beboere og kollegaer, en hjælpende hånd til at vi sammen
løser hverdagens opgaver, store som små. Men det er især vigtig for mig at jeg er med til at
give en positiv atmosfære, med smil og gerne daglige grin, da humor og godt humør lægger
i min personlighed  og fordi glæde og positivitet er som et lys, når du tænder lyset for
andre, skinner det også på dig selv 
Og jeg ser frem til mange gode timer i jeres alles selskab og samtidig lære jer alle sammen
meget bedre at kende. Kærlig Hilsen Louise

FÆLLESSPISNING.
Den 22 oktober havde vi fællesspisning sammen med de frivillige og
deres partnere. Der blev serveret forloren hare og ananas fromage.
En hyggelig aften med dejlig mad,
sang og samvær.

Katrine kom og spillede klaver,
så vi også fik rørt
sangmusklerne.

UDFLUGTER
Tur til Harrild Hede og se den
blomstrende lyng.
Aldrig har den været så flot.

Vi har været en tur til
Skjern å i Hastrup
Plantage og Rørbæk Sø
med madpakker. Der
kommer mange turister
begge steder. Bl.a. folk i
kano.

Meta og Olga nyder en kop kaffe.

Vi skulle ha været i
Givskud zoo men der var
heldigvis lukket. For så
kom vi på en dejlig tur til
Fårup Sø

BABYSALMESANG.

Alle er meget begejstrede for de
besøg vi får af Vibeke Jæger med
sine hold af mødre og babyer. Vi
sidder med et smil på læben det
meste af tiden.

KRYDSORD, GÅDER OG SODUKO.
GÅDER
Hvad kalder man en
boomerang der ikke vender
tilbage…… en pind.
Hvorfor skulle den lille sky
gå i skole?
-Den skulle lære at regne..
Hvad har Rip Rap og Rup til
fælles med prins Christian?
- De har begge en onkel
Joakim
Hvor mange penge har
dronningen?
- 1 krone og 2 øre.

Hvorfor spiller landmændene ikke
billiard?
- Fordi at de ikke kan få køerene op
på bordet.
Hvilket hus er det man kan lukke op
men ikke bo i..?
Et penalhus….

JULEHYGGE SØNDAG DEN 1. DECEMBER.
Alle beboere og
pårørende er
velkomne.
Kl. 14.30 begynder vi
med at julehygge på
henholdsvis Lærken,
Svalen og Viben med
gløgg, æbleskiver og
risalamande.

Derefter er der underholdning i
festsalen med dansktop parret
Klaus og Karin. De har et top
professionelt show med gode
gamle hit og en musikquiz.

Vi håber alle får en dejlig dag og ønsker alle en glædelig jul

SKUBBETUR D. 2 DECEMBER.
Begge hold vil sammen køre til Center Thyregod for at se på byggerodet.
Derefter står Lone klar med gløgg og æbleskiver/kaffe og småkager.
Der kan møde 9 skubbere op, håber vi er så heldige at der er mange der vil med.
Det koster kr. 40,00 pr. person.
Vi vil gerne have tilbagemelding med hvor mange der vil deltage.
Med venlig hilsen Skubbeholdet.

FÆLLESSANG
Vi har haft fællessang i festsalen 3 gange hvor vi har sunget
med på Kim Larsens ”Glemmebogen”, John Mogensen Hit og
sidst sang vi med på Grand Prix sange.
Vi vil meget gerne have ideer til temaer, sangere,
tekstforfattere eller komponister. Så hvis I har nogen ønsker så
sig til.
Vi har talt om en eftermiddag med en blanding af sange med
Beatles og danske numre.

Hyggeeftermiddag på Sandbjerg. 2019-2020
Torsdag d. 3.okt.

En eftermiddag om emnet H.C. Andersens historie og
sange med harmonika akkompagnement. Ved Inge
Merethe Kristiansen

Torsdag d.17.okt

Kom til en fantastisk eftermiddag og syng med på gamle
danske filmsange, sammen med sangerinde Lise Nees

Torsdag d. 31.okt.

Dorte fortæller og viser billeder fra sin tur til
Kazakhstan.

Torsdag d. 14.nov

”Præst i krig”. Heinrich W. Pedersen, fortæller om sit liv
som flyverpræst.

Torsdag d. 28.nov

”Caberet 2019”. De glade pensionister fra Skærbæk
underholder.

Torsdag d. 12. dec.

Julehygge og traditionen skal ikke brydes, derfor læser
Svend Erik Pedersen julehistorier om ”Ane i kæret”

Torsdag d. 16. jan.

Baunehøjs husorkester underholder

Torsdag d. 30. jan.

Turen går til Canada med Marie Rud

Torsdag d. 13.feb.

Så er der mulighed for en lille sving om for dem der
ønsker det, sammen med Harmonikamusik ved Arnfred
Hansen fra Sdr. Felding.

Torsdag d. 27.feb

Tidligere bibliotekar Ilse Christensen fortæller om sine
mange rejser til Afrika

Torsdag d. 12. marts

Forfatter Anette Jacobsen fortæller om livet som tysk
flygtning 1945 – 1948, fra bogen ”Hvis suk var
luftballoner”

Torsdag d. 26. marts

Mannequinopvisning for både damer og herrer, fra den
lokale genbrugsbutik og selvfølgelig det store kagebord.

Alle eftermiddage er fra kl. 14.15.
Har du brug for kørsel, så kontakt Vivi på tlf. 75 73 40 79 eller 40 40 11 79.
Vi glæder os til mange hyggelige eftermiddage og ALLE er velkomne.

Venlig hilsen Vennekredsen på Sandbjerg

