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HILSEN FRA REDAKTIONEN
Kære læser
Du sidder nu med den tredje udgave af aktivitetsbladet. Vi håber, at du har
haft glæde af de første to udgaver.
Oktoberbladet var fyldt med billeder fra alle de udendørs musikalske
oplevelser, der har været på alle plejecentrene hen over sommeren.
Dette decemberblad bærer præg af en mere stille tid, hvor vi hygger
indendøre.
Tak til de opmærksomme læsere for informationen om de fejl, der havde
sneget sig ind i quizsvarene i sidste nummer.
Har du idéer til kommende blade - gode historier, ris og ros etc. så kontakt
os endelig på mail: aktivitetsbladet@ltk.dk eller tlf.nr. 30312877.
Navnekonkurrencen forlænges
Aktivitetsbladet er for alle der bor på et af de kommunale plejecentre eller
er tilknyttet et af aktivitetscentrene. Vi har modtaget nogle få navneforslag
som er mere rettet til de lokale centre. Vi udvider derfor konkurrenceperioden til d. 10. februar. Så har I lært bladet lidt bedre at kende, og måske
giver det anledning til nogle flere navneforslag til et fælles navn.
Med ønske om en god jul og et godt nytår til jer alle
fra redaktionen
Charlotte & Cecilia & Marianne

Bladet er produceret af udvalgte medarbejdere og ledere tilknyttet byens fem
kommunale plejecentre og tre aktivitetscentre.

Redaktion: Marianne Frøjk Strandsbjerg, Cecilia Dolsø og Charlotte Herbert, Aktivitet og
Frivillighed.
Printet hos Trykkeriet på Rådhuset i Lyngby-Taarbæk Kommune i fem varianter, i alt
1150 eksemplarer. December 2020.
Næste blad udkommer Marts 2021. Deadline d. 10. februar 2021.
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JULEHILSEN
Kære alle
Selvom vi er i en kedelig corona-tid, skal det ikke gå udover julehyggen og som I kan se, er der julepyntet så fint overalt på Virumgård.
Der bliver selvfølgelig også både julefrokost, julemiddag, julebag og
julesang.
I 2020 skulle vi tage afsked med vores plejecenterleder Ilse Salzmann.
I 2021 byder vi velkommen til vores nye plejecenterleder Bettina Helle
Hansen. Bettina Helle Hansen er ansat pr. 1/1 2021 og kommer fra en
lignende stilling i Halsnæs Kommune.
Vi glæder os alle til at byde Bettina velkommen i det nye år.
Med ønsket om en glædelig jul og et rigtigt godt nytår.

Venlig hilsen
Lene Slot
Konstitueret Plejecenterleder

Glædelig jul
&
Godt nytår
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JULEQUIZ
1. Hvilket land menes at have opfundet retten risalamande?
A. Sverige
B. Danmark
C. Frankrig

2. Hvad hedder Oluf Sands hustru i den populære TV 2-voksenjulekalender
”The Julekalender”?
A. Gerda
B. Gurli
C. Gertrud

3. Hvad hed de Hellige tre konger (også kendt som De tre vise mænd eller
Vismændene fra Østerland)?
A. Matthæus, Markus, Lukas
B. Kasper, Melchior, Balthasar
C. Kasper, Jesper, Jonathan

4. I julesangen Højt fra træets grønne top har Anna ingen ro,
før hun får sin gave. Men hvad er hendes gave?
A. Fire alen merino
B. Silke til en frakke
C. En tung pung

5. Oprindeligt var det i middelalderen ikke kartofler, men noget andet, som
folk spiste en sukkerbrunet version af til deres and eller gås juleaften. Men
hvad?
A. Små roer
B. Rødbeder
C. Kastanjer

6. Hvem krediteres for at have skrevet den kendte
fortælling om ”Peters jul”?
A. H.C. Andersen
B. Peter Faber
C. Johan Krohn

7. Fra hvilken DR-julekalender stammer julesangen
”Fire strømper uden fod”?
A. Kender du Decembervej?
B. Jullerup Færgeby
C. Vinterbyøster

8. Hvilket land siges adventskransen at stamme fra?
A. Tjekkiet
B. Danmark
C. Tyskland
					Find svarene s. 17

5

OKTOBERFEST
Den 12. november afholdte vi Oktoberfest med beboerne på C.st.13.
Der var indkøbt nedringede forklæder til damerne og forklæder med
lederhosen til mændene. Der var også købt en masse flotte hatte i flotte
farver. Hele spisestuen var pyntet op i bedste Oktoberfest stil.
Der blev grillet pølser på altanen, og vi fik kartoffelsalat op fra køkkenet.
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Det var en super sjov frokost
Hilsen personalet på C.st.13

7

JULEFROKOST

Virumgård afholder

JULEFROKOST
Onsdag den 9/12 kl. 12.00
for beboere og medarbejdere på afdelingerne.
Grundet situationen omkring COVID-19, er det
desværre ikke muligt for pårørende at deltage i år

Vi glæder os til at se jer
til en hyggelig dag
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JULETRÆSTÆNDING
Fredag d. 27. november løb den årlige juletræstænding af stablen. Vi plejer
alle at mødes i caféen, men i disse tider blev arrangementet afholdt ude på
afdelingerne. Musikterapeut Louise kom rundt i alle huse med sin guitar og
spillede julesange, og der blev hygget med småkager og portvin.
C-huset har som noget nyt fået deres
eget juletræ i festsalen. Folk fra nær og
fjern har doneret julepynt til træet og
borgmester Sofia Osmani har lavet
julepynt med sine børn til træet.

Her er Aase i gang med at hjælpe
med at pynte træet, så det er klart
til juletræstændingen.
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MOTIONISTERNE
Som du kunne læse i sidste aktivitetsblad, har politikerne givet penge til et
1-årigt projekt, hvis formål er, at de beboere, der har lidt et tab af fysisk
og/eller psykisk funktionsevne i løbet af Corona-nedlukningen får et løft i
såvel mental sundhed som fysiske færdigheder.
Det betyder, at vi har fået en ekstra terapeut på Virumgård, Frederikke, der
sammen med Nina tilbyder ekstra træningsaktiviteter.
Beboerne nyder at få rørt kroppen. Der er god stemning på holdene, og der
bliver trænet flittigt.

På billedet ovenfor til venstre er ergoterapeut Frederikke i gang med
stolegymnastikken i C-huset. På de andre billeder er beboere i A-huset i
sving på Nina og Frederikkes cirkeltræningshold.
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FÆLLESSANG
Musikterapeut Louise er rundt og spille op til fællessang på skift på
afdelingerne. I denne måned er julesangene fundet frem, som skaber
hyggelig julestemning på de julepyntede afdelinger.
Her er det A.st. der stemmer i med sangstemmerne til julesangene.

Louise ønsker alle en rigtig
glædelig jul og glæder sig
til meget mere fællessang
i 2021.
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JUL I A-HUSET
Når man går igennem A.st. kommer man
til at tænke på Gertrud Sand fra
”The Julekalender”. Der er givet fuld gas
på juleudsmykningen, og der er så
hyggeligt og fuld af julevarme.
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I forhallen står det store juletræ
og pynter.
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JUL I C-HUSET

På altanen på C.st.13 står julemanden og snemanden og vinker og lyser op,
når mørket falder på.

Vores juleaktiviteter er indskrænket - men
vi juler bare selv. Her er pakkekalender i
C-huset.
14

VIRUMGÅRDS VENNER
Støtteforeningen Virumgårds Venner
har doneret et telt til Virumgård
Da coronaen her i efteråret tog til i styrke, og caféen på Virumgård forsat
måtte holde lukket, blev det klart, at der var behov for en form for læ for
de forskellige brugere af Virumgårds tilbud, især den faste gruppe, som har
mødtes på pladsen ved Virumgård siden marts.
Vi fik tilladelse til at opstille et
telt på forpladsen.
Det er et ret stort telt, så det er
muligt at holde korrekt afstand,
selv om der er flere i teltet ad
gangen. Teltet bliver flittigt brugt
og er på den måde med til at
holde kontakten vedlige i disse
svære tider. Det er en glæde
at se, at man har fundet ud af at
hygge sig med et glas og en snak sammen.
Vi forventer, at teltet senere vil blive brugt i forbindelse med udendørs
underholdning og andre sociale arrangementer til glæde for Virumgårds
beboere og brugere.
Virumgårds Venner har sendt en julehilsen i form af julestjerner til
afdelingerne på Virumgård, og med dem ønsker vi jer alle en rigtig
glædelig jul og et godt nytår.

Mange hilsner fra
Virumgårds Venner
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JUL I LYNGBY
Juletræ og nisser på Lyngby Torv
af Mette Henriksen, Stadsarkivar, Lyngby Taarbæk Kommune
Juletræet på Lyngby Torv
Hvert år siden 1920’erne har der været opstillet et stort flot juletræ på
Lyngby Torv, som markerer julen i byens rum. Traditionen med juletræet på
torvet er således ældre end selve rådhuset, som blev opført i 1941.
Traditionen med juletræer stammer tilbage fra starten af 1800-tallet og
er en nordtysk tradition. I starten var den en skik, som var mest udbredt
blandt borgerskabet. Det var først under 1. Verdenskrig, at det julepyntede
grantræ blev udbredt til størstedelen af befolkningen. Det var dog ikke alle,
der havde råd til et højt flot juletræ midt i stuen. De måtte nøjes med en
grangren eller en kålstok, som blev julepyntet.
Juleudsmykning i Lyngby Hovedgade
På dagen for den højtidelige juletræstænding på torvet blev der arrangeret
juleoptog og festlige indslag for alle borgere i Lyngby-Taarbæk.
Efterhånden blev det også en tradition med julebelysning i Lyngby
Hovedgade. Det var Handelsforeningen, som sørgede for, at Hovedgaden
blev pyntet med granguirlander og elektriske lys.
I mange år var fotohandler Jørgen Gregersen, som havde Fotomagasinet på
Lyngby Hovedgade gennem mange år, initiativtager til at samle penge ind
til juleudsmykningen blandt de øvrige handelsdrivende.
I forbindelse med at Lyngby Hovedgade blev renoveret i 1996, investerede
Handelsforeningen i en fast genanvendelig juleudsmykning. Den blev skabt
af guldsmed og kunstner Jytte Kløve, og den stråler stadig og spreder
julestemning i hele Hovedgaden i den mørke tid.

Her ses den store krone, der hænger i
krydset Klampenborgvej og Lyngby
Hovedgade og pynter i byen
sammen med de 150 mindre
kroner skabt af Jytte Kløve.
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Julepostkort af glade nisser og grisebasser, som danser rundt om juletræet
på Lyngby Torv. Postkortet er sendt som en nytårshilsen til
kommuneingeniør J.A.C. Rastrup, ca. 1945.
Tegningen illustrerer formentlig glæden over at kunne holde jul efter
befrielsen i 1945 uden mørklægning men med strålende lys i juletræet.
Tegningen er udført af V. Hancke.
(Foto: Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

B.
C.
B.
A.
C.
C.
B.
C.

Danmark
Gertrud
Kasper, Melchior, Balthasar
Fire alen merino
Kastanjer
Johan Krohn
Jullerup Færgeby
Tyskland

Svar på julequizzen
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H.C. ANDERSENS JUL
Den store, danske eventyrdigter,
H.C. Andersen, holdt meget af juletiden og
juletræet. Han ville hos sine værtsfolk
gerne være med til at pynte familiens
juletræ. Han fremstillede julepynt i form af
papirklip og klippede både papirdukker og
flag til at hænge på juletræet.
Verdens første flettede julehjerte
menes at være klippet og
flettet af H.C. Andersen
i 1860’erne.
H.C. Andersen har skrevet og berettet om
julen, både i sine eventyr, fortællinger og
dagbøger. Blandt andet giver han i
fortællingen om ”Grantræet” et billede af
juletræet og juleaften i et borgerligt hjem i
midten af 1800-tallet – en tid, hvor netop
julen, som vi kender den i dag, for alvor
formes.

Julen 2007 på
H.C.Andersen Museet i Odense

Uddrag fra juleeventyret Grantræet fra 1845
Nu kom to tjenere i fuld stads og bar grantræet ind i en stor, dejlig sal.
Rundt om på væggene hang portrætter, og ved den store flisekakkelovn
stod store kinesiske vaser med løver på låget; der var gyngestole,
silkesofaer, store borde fulde af billedbøger, og med legetøj for hundrede
gange hundrede rigsdaler - i det mindste sagde børnene det.
Og grantræet blev rejst op i en stor fjerding, fyldt med sand, men ingen
kunne se, at det var en fjerding, thi der blev hængt grønt tøj rundt om, og
den stod på et stort broget tæppe. Oh, hvor træet bævede! Hvad ville der
dog ske? Både tjenere og frøkener gik og pyntede det. På en gren hang de
små net, udklippet af kulørt papir; hvert net var fyldt med sukkergodt;
forgyldte æbler og valnødder hang, som om de var vokset fast, og over
hundrede røde, blå og hvide smålys blev stukket fast i grenene. Dukker,
der så livagtig ud som mennesker, - træet havde aldrig set sådanne før svævede i det grønne, og allerøverst oppe i toppen blev sat en stor stjerne
af flitterguld; det var prægtigt, ganske mageløst prægtigt.
”I aften,” sagde de alle sammen, ”i aften skal det stråle!”
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NISSERNES HISTORIE
Ingen jul nu om stunder uden den søde julenisse!
Nissen er oprindelig kendt fra nordiske
folkefortællinger og eventyr. I dag er nissen
primært symbol på julen og dens
karakteristiske røde hue.
Men tidligere fandtes også flere
forskellige nisser blandt andet skovnisser,
kirkenisser, skibsnisser og gårdnisser.
Fra nyere tid kender vi også til kravlenisser,
havenisser og ikke mindst drillenisser.
Gårdnissen holdte traditionelt til i huse, stalde og lader. Han optrådte som
en beskyttende ånd på grunden og tog sig af praktisk arbejde og
passede husdyrene - specielt hestene.
Han bragte lykke til de mennesker, som boede på gården. Men tidligere
var nissen ikke altid rar og god. Hvis han ikke følte sig ordentlig behandlet,
kunne han tage en frygtelig hævn og i værste fald tage livet af mennesker.
Han kunne også finde på at rejse fra gården i vrede og tage lykken med.
Normalt nøjedes nissen dog med mindre drillerier, hvis han var utilfreds.
Det var ikke svært, at holde sig gode venner med sin nisse, da han blot
krævede en skål grød med smørklat til højtider. Fik han sin grød gjorde han
sig umage for at hjælpe gården.
Skovnisser er en nyere variant.
Skovnisserne lever ude i naturen og
efterlader mystiske spor, som ikke
umiddelbart kan forklares.
Skovnisserne er ret små – omkring 80 cm,
og de er klædt i grønt og brunt tøj.
Skovnisserne bærer i modsætning til
de kendte julenisser ikke nødvendigvis
den røde hue. Deres hue kan være grøn
eller brun, men skovnisserne er også set uden hue.
Julenisserne blev først opfundet i 1836, da den danske maleren Constantin Hansen ”opfandt” julenisserne i forbindelse med, at han holdt julefest i
Rom. Han havde lavet en udsmykning med papirklip, som forestillede nisser
i forskellige situationer. Nisser, der dansede om julegrøden, sloges med katten og nisser der drog afsted med julegaver. Julenisserne er de eneste
nisser, der har familie, mens gårdnissen f.eks. altid var alene.
www.historie-online.dk og https://da.wikipedia.org/wiki/Nisse
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JULETRADITIONER
Julen er en højtid fyldt med hygge, masser af dejlig mad, gaver og et væld
af juletraditioner, som er med til at gøre juletiden helt speciel. Julelysene
tændes i gaderne, hjemmene pyntes op, og julemusik spilles i radioen. Vi
vender tilbage til det, vi kender. Det er noget helt særligt ved, at alting
omkring julen er, som det altid har været. Mange af de gamle
juletraditioner holder vi stadigvæk fast i, og med tiden er der løbende
kommet nye juletraditioner til.
Kalenderlyset
Kalenderlyset er en af de nyere juletraditioner, der
blev udbredt efter Anden Verdenskrig.
Kalenderlyset tjener foruden det at skabe hygge og
underholde blot et eneste praktisk formål, nemlig at
tælle dagene fra 1. december og frem til juleaften.
Det forlyder at der tidligere eksisterede forskellige,
mere "folkelige" former for kalenderlys, af den
hjemmelavede slags. Man kunne jo selv meget let
tegne streger på et almindeligt lys.
De første fabrikskalenderlys kunne man købe allerede
under besættelsen, da fabrikken Asp Holmblad
begyndte at fremstille disse fra 1942.
Julekalender
De første danske lågejulekalendere blev
produceret i starten af 1930.
Allerede umiddelbart før Anden
Verdenskrig begyndte man herhjemme
at lave de kunstfærdige 3-dimensionale
julekalendere, som man selv skulle
samle f.eks. et nissetog eller
nisseflyvemaskine.
I 1962 begyndte Danmarks Radio at lave
Børnenes Julekalender, som fra 1977 er
blevet kaldet Børnenes U-landskalender.
I dag findes der mange forskellige slags
julekalendere både for børn og barnlige
sjæle med alt fra slik, chokolade, kaffe,
øl, te mm.
20

Julekort
Det siges, at de populære julekort fandt
vej til Danmark tilbage i 1880’erne. De
blev hurtig en succes, og der blev hyret
professionelle tegnere til at lave de flotte,
sjove og illustrative kort. Mange satte en
ære i at sende julekort til sine venner og
familie fra nær og fjern og der var nu
noget helt særligt ved at modtage et rigtig
julekort med posten. I dag er det klassiske
julekort desværre ved at uddø i takt med,
at det er nemt, hurtigt og gratis at sende
elektroniske julekort via
mobiltelefon og computer.

Bagværk og julegodter
Bagværk og julegodter hører julen til. I mange
familier er der faste traditioner omkring
julebagning. De mest kendte julesmåkager er nok
brunkager, pebernødder, klejner, jødekager og
vaniljekranse. Men der findes også meget godt
andet julebag.
I mange hjem er det også en tradition at lave
julekonfekt. Du kender nok til de klassiske med
nougat og marcipan og gerne overtrukket med
chokolade. Men der findes også en masse andre
forskellige lækre slags konfekt at vælge imellem.

Juleklip
Juleklip er også en hyggelig tradition i julemåneden.
Børn og voksne samles og er kreative. Der flettes
hjerter og stjerner og laves kræmmerhuse og
guirlander. Der pyntes op i stuen med julepynten
eller den hænges på juletræet. Med til traditionen
hører, at der serveres kakao og gløgg, julesmåkager,
æbleskiver, juleslik og frugt.
https://juletraditioner.dk
https://julidannevang.dk/juletraditioner
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KONGEHUSET 2020
H.M. DRONNINGENS TALE
Den 17. marts holdte H.M. Dronningen en
tale til befolkningen om corona-situationen.
Her et lille uddrag fra talen:
Danmark står i en alvorlig situation. Den
skæbne deler vi med hele Europa, ja, med
resten af verden.
Jeg kan godt forstå, at mange er urolige og
bekymrede, for vores virkelighed og vores
hverdag er blevet vendt på hovedet.
I farens stund holder vi sammen, det ligger
dybt i os mennesker, det falder os også
naturligt her til lands. Denne gang skal vi
vise sammenhold ved at holde afstand.
Det er helt naturligt, at vi er bekymrede,
men lad os sammen skabe nyt håb i en
svær tid. Mine tanker går til hver enkelt
her i landet med ønsket om håb og
fortrøstning og godt mod.
80 ÅRS FØDSELSDAG
Et af årets store begivenheder i
Kongehuset var H.M. Dronningens
80 års fødselsdag d. 16. april.
Dronningen besluttede i marts i lyset
af udbredelsen af COVID-19, at
aflyse alle Kongehusets planlagte
aktiviteter og begivenheder i
forbindelse med sin 80-års
fødselsdag og hun blev i
stedet fejret af familie, venner,
kendte og ukendte danskere dagen
lang - på afstand med hilsner og
sange.
22

H.H. PRINS FELIX
18-års fødselsdag den 22. juli
2020 blev fejret på Chateau de
Cayx i Frankrig.

H.K.H. PRINS JOACHIM
Hans Kongelige Højhed Prins Joachim
blev natten til lørdag den 25. juli 2020
opereret for en blodprop i hjernen
på Universitetshospitalet i Toulouse,
Frankrig. Operationen gik godt og den
3. august 2020 blev Prins Joachim
udskrevet fra hospitalet.

H.K.H. Prins Joachim tiltrådte i
september 2020 som
forsvarsattaché på Den
Danske Ambassade i Paris.

H.K.H. PRINS CHRISTIAN
Sommerhilsen fra Kronprinsfamilien

15 års fødselsdag
den 15. oktober 2020
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ÅRET I BILLEDER
2020 har været et år, vi nok aldrig vil glemme. Et meget anderledes og til
tider svært år på grund af Corona og de mange restriktioner, som er fulgt
med. Vi har skullet vænne os til at være sammen på afstand og gøre mange ting på nye måder, og vi har talt meget om corona.
Som Mette Frederiksen sagde på pressemødet d. 23. oktober, er der i år 33
nye corona-ord, der er blevet optaget i den danske ordbog som f.eks.
smittetryk, afspritning, superspreder, der nu er en del af den daglige tale.
Vi har fokus på at passe på hinanden og restriktionerne har gjort, at vi har
måttet tænke kreativt, når der gjaldt om at kunne mødes. Vi har for alvor
taget uderummet til os både til at mødes med familie og venner. Den
musikalske scene flyttede udenfor, og hen over foråret, sommeren og
efteråret, har vi haft mange hyggelige musikalske oplevelser sammen
under åben himmel.
Vi nærmer os afslutningen på 2020, og her kigger vi tilbage på året, der er
gået i billeder.
Inden Corona bød hverdagen bl.a. på følgende aktiviteter:

Januarkoncert med
Virumgårds Venner

Tøndeslagning

Fastelavnsbanko

Sang- og dansecafé i caféen
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Men så flyttede coronarestriktionerne ind, og aktiviteterne flyttede udenfor.

Richard Ragnvald
Tommy har samlet penge ind til
buketter til alle beboere på
kommunens plejecentre

Danmarks Underholdningsorkester

Intrio

Jens Jepsen

Fællessang på broen med Louise

Sang med kirkens kvindekor

På tur med kommunens rickshaws
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GODT NYTÅR
I Danmark markeres nytåret, når den første tone lyder fra
rådhusklokkerne på Københavns Rådhus klokken 24, natten mellem
d. 31. december og d. 1. januar – hvor det gamle år rinder ud, og det
nye begynder. Københavns rådhus begyndte for første gang at ringe med
klokkerne natten til d. 1. januar år 1900.
HM Dronningen holder tidligere på aftenen sin nytårstale, ligesom hun
har gjort siden 1972. Christian 10. var den første danske konge der holdt
en nytårstale for hele Danmark. Det skete 1. januar 1941, og det foregik
i radioen. Den første danske konge, der ønskede Danmark et godt nytår i
fjernsynet var Frederik 9., i 1958. Udsendelsen blev vist d. 31. december,
og ikke d 1. januar, som der ellers var tradition for i radioen.
I nytårstalen 2019 var et af emnerne HM Dronningen berørte –
ensomhed. En følelse som måske mere end nogensinde er aktuel i år i en
coronatid, hvor vi må holde afstand og de sociale aktiviteter er væsentligt
reduceret.
HM Dronningen siger følgende om ensomhed i hendes nytårstale fra
2019:
I vores tid har der sneget sig en følelse ind, som kan være svær at tale
om, men som vi må sætte ord på for at komme til livs:
Ensomhed. Det er en følelse, som rammer mange. Det gælder ikke alene
socialt udsatte, det gælder ældre mennesker, som ser deres ægtefælle og
deres jævnaldrende falde fra – hvor blev de af, alle de, der fyldte
hverdagen? Men det kan ligeså vel gælde børn og ganske unge
mennesker. Hvem vil lege med mig? Hvem har jeg at snakke med?
Ikke bare på Facebook, men rigtigt: ansigt til ansigt under fire øjne med
en jævnaldrende eller med en, der er ældre, og som man kan betro sig
til. En at dele sine tanker med. Vi har brug for at tale sammen, også om
ensomheden. Vi har brug for hinanden.
Vi har brug for at få bekræftet, at vi betyder noget.
www.kongehuset.dk
Tiden nærmer sig, hvor vi atter samles for at ønske hinanden godt nytår,
synge ”Vær velkommen, Herrens år” og lytte til Dronnings ord
”Gud bevare Danmark”.
Vi ønsker jer alle et rigtig godt nytår
26

VÆR VELKOMMEN HERRENS ÅR

Vær velkommen, Herrens år,
og velkommen herhid!
Sandheds Gud! lad dit hellige ord
oplive, oplyse det høje Nord!
Velkommen, nytår, og velkommen her!
Vær velkommen, Herrens år,
og velkommen herhid!
Nådens Gud! lad dit solskin i vår
os skænke på marken et gyldent år!
Velkommen, nytår, og velkommen her!
Vær velkommen, Herrens år,
og velkommen herhid!
Fredens Gud! den livsalige fred
du skænke vort land til at blomstres ved!
Velkommen, nytår, og velkommen her!
Vær velkommen, Herrens år,
og velkommen herhid!
Fader-Gud! os til glæde og gavn
nytåret henskride i Jesu navn!
Velkommen, nytår, og velkommen her!
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NYTÅRSQUIZ
ÅRET DER GIK 2020
1. Hvilken dato lukkede Mette Frederiksen Danmark ned?
2. Hvilket land er H.K.H. Joachim flyttet til?
3. Hvem er den ældste danser i ”Vild med dans” i år?
4. Hvem blev USA’s nye præsident?
5. Hvilke to fremtrædende personer måtte trække sig fra
deres poster, på grund af krænkelsessager, i oktober måned?
6. Hvilke arvlsdyr måtte vi I Danmark aflive samtlige af i efteråret 2020 på
baggrund af corona situationen?
7. Vi måtte sige farvel til den folkekære komponist og pianist
Bent Fabricius-Bjerre d. 28. juli 2020. Hvor mange år blev han?
8. I hvilket land skulle OL have været afholdt sommeren 2020?
9. Hvad kaldes Storbritanniens udtrædelse af EU d. 31. januar 2020?
10. Hvem vandt Melodi Grand Prix og hvad hedder sangen?
Se svarene side 31

28

SuDoKu:

#

Sværdhedsgrad:
GLÆDELIG JUL

Le

Sværhedsgrad:

Jeg vil gerne ønske beboere,
pårørende og personale en
glædelig jul og et godt nytår.

2
6
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3
4
1
1
2
5

4

1
7
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2
5

8

3

8
6

7

4

5
1
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3

4

9

2
1

6

5
6

2

5
1
5

7
1

Karin frisør

8
6

9
8

1
6

5
3
9

4
3

1
2

1

4
3
5

7

8

9

2

8
9

7

6
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4
8

6

8
7

2

5

2

1
8
6

7

9

3

5

5

2

2

6

3

8
4

5

3

Mange varme julehilsner

7
3
9

9
8

7

Tak for hyggeligt samarbejde i
2020, glæder mig til 2021.

3

1
7

4

Frisørsalonen er julelukket fra
d. 24. dec. 2020 til og med
d. 4. januar 2021.

4
4

3
6

M

2
2
1

8
4

5
6
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www.gratisskole.dk
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Svar på nytårsquizzen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Den 11. marts 2020
Frankrig
Hilda Heick
Joe Biden
Morten Østergaard og Frank Jensen
Mink
95 år
Japan
Brexit
Ben og Tan med sangen ”Yes”

HJERNEGYMNASTIK

Godt nytår

