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FORÅRSHILSEN

Kære alle
At starte som plejecenterleder i en Corona tid har været, og er en noget
speciel opgave. At skulle lære nye mennesker at kende uden at måtte
mødes, men være på skype og Teams og, hvad det nu hedder, er bare lidt
en udfordring.
Jeg er på Virumgård blevet modtaget med åbne arme og en
hjælpsomhed, som har været utrolig rar. Jeg ser frem til at møde flere
beboere og pårørende, når vi åbner igen.
Vi kan på Virumgård glæde os over, at 2. runde af Covid-19 vaccinationen
for vores beboere og en del af frontpersonalet er vel overstået.
Begge vaccinationsdage forløb upåklageligt og meget veltilrettelagt.
Jeg tror ikke, vi helt forstod, hvor stor en dag det var for alle.
Mange udtrykte deres taknemmelighed og var bevæget over at have
været med til denne glædens dag.
Det er og har været en hård tid for alle. Beboere, pårørende,
medarbejdere, ledere og alle vores frivillige, som ikke har kunnet komme
ind og forsøde tilværelsen for vores beboere.
Men nu holder vi skruen i vandet og holder ud
et par måneder endnu.
Vi fornemmer lys forude, ingen tvivl om det.
Mange hilsner
Bettina Hansen
Plejehjemsleder Virumgård
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NY AFDELINGSLEDER

Shila Weber Luther ny afdelingsleder i B-huset
Jeg er uddannet sygeplejerske,
gift med Torben og sammen har vi 3 voksne
børn, som alle er fløjet fra reden.
Vi har en dejlig golden retriever på 10 år
og er bosat i Holte. I 2018 blev vi velsignet
med vores 1. barnebarn, den skønneste
unge på nu 2½ år.
Ud over hyggestunder med familien,
så ynder jeg at gå lange ture i skoven
med hunden. Jeg er en ivrig teatergænger
(når ikke vi har Corona tilstande) og
interesserer mig især for ballet og musicals.
Jeg kommer fra en basisstilling som
sygeplejerske på et plejehjem i nabokommunen,
Gladsaxe og har flere års erfaring fra ældreområdet. Jeg glæder mig meget
til dette nye kapitel i min professionelle karriere. Jeg ser frem til at lære alle
beboere, pårørende og personaler i B-huset at kende og til et godt og
langvarigt samarbejde.
Med venlig hilsen
Shila Weber Luther
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SNEEN KOM TIL DANMARK
Ikke siden januar 2019, har vi oplevet så kraftig snefald i Danmark.
Den 6. januar er Helligtrekonger og markerer den officielle afslutning på
julens 12 dage. Denne dag udmærkede sig også med det
kraftigste snefald i næsten to år og alt lyste op i det hvidklædte landskab.

I sne står urt og busk i skjul
1. I sne står urt og busk i skjul;
det er så koldt derude;
dog synger der en lille fugl
på kvist ved frosne rude.
2. Giv tid! giv tid! - den nynner glad
og ryster de små vinger, giv tid! og hver en kvist får blad;
giv tid! - hver blomst udspringer.
3. Giv tid! og livets træ bli'r grønt
må frosten det end kue,
giv tid! og hvad du drømte skønt,
du skal i sandhed skue.
4. Giv tid! og åndens vinterblund
skal fly for herlig sommer;
giv tid!, og bi på Herrens stund,
- hans skønhedsrige kommer!
Det er så koldt derude, men
så tog de bare sneen med
indenfor på C.1.9. og lavede
snemænd i dagligstuen.
Det blev hygget inde i varmen
med formiddagskaffe og
hjemmelavede snemænd.
Det bragte mange minder
frem om sne og kulde i
gamle dage.
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VACCINATION
1. stik

Tirsdag den 5. januar 2021 blev en ganske
særlig dag på Virumgård, hvor der var
mulighed for at få det første af de to
vaccinationsstik mod Covid-19.
Plejehjemslægerne stod for
vaccinationerne og alt forløb rigtig godt.

Der var besøg fra Det Grønne
Område, som tog billeder og skrev
lidt om os. DR nyhederne var også
et smut forbi og filme det første stik
i Lyngby-Taarbæk Kommune.
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Marianne Bøtcher blev interviewet til
direkte tv.

Det var en festdag og beboerne fik
kage og flaget blev hejst.

2. stik

Fredag den 29. januar blev dagen,
hvor andet vaccinationsstik blev givet.
Vi kan nu se frem mod lysere tider med mindre social afstand.
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FASTELAVN
Fastelavn er en gammel tradition, som vi
alle kan huske og en tradition som
indbyder til fest, farver og kreativt
fastelavnspynt.
På Virumgård fik afdelingerne udleveret
et fastelavnskit med materialer og
inspiration til at pynte op til fastelavn.

Her på A.1.rød
satte det gang i
kreativiteten og
der blev lavet
flotte
fastelavnsris

På C.1.9. blev der
også lavet flotte
fastelavnsris og
masker og dagen
blev fejret med
fastelavnsboller
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BANKO

Når kulden står for døren, er det
dejligt med indendørs hygge.
Her spilles der banko i festsalen i
C-huset.

FÆLLESSANG MED LOUISE
Vi glæder os vist alle til det bliver lunere i vejret
og vi kan opholde os mere udendørs og åbne
op for udendørs aktiviteter.
Du kan blandt andet glæde dig til, at vi igen
i år inviterer til udendørs fællessang
med vores musikterapeut Louise og
vi starter så snart vejret
tilllader det.

VED INDEN LÆNG
S
E
G
N
Y
S
E
VI

9

VIRUMGÅRDS VENNER
PRÆSENTERER
ÅRETS STORE UDENDØRSKONCERT
Søndag den 16. maj kl. 14.30 foran Caféen

Heine, kendt fra Dansktoppen, kommer og underholder os med sin guitar
og sit gode humør.
Heine mestrer alle de gamle evergreens og hits, vi alle kan synge med på.
Kom og lad os hygge sammen - det trænger vi til.
Koncerten afholdes udendørs på pladsen foran Caféen. Så krydser vi fingre
for at Maj-solen skinner.
Virumgaards Venner er vært for en forfriskning til at smøre
stemmebåndene.
Arrangementet er gratis for alle.
På hyggeligt gensyn
Støtteforeningen Virumgaards Venner
Niels-Jørgen
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HVAD SKAL BLADET HEDDE
Siden oktober måned 2020 har vi haft en navnekonkurrence kørende med
henblik på at finde det bedste navn til vores fælles aktivitetsblad, som
udkommer i fem forskellige udgaver – ét for hvert plejecenter og ét for
aktivitetscentrene i Lyngby-Taarbæk kommune.
Redaktionen har på baggrund af de indsendte navneforslag besluttet, at
bladet fremover skal hedde:

LYSGLIMT
Det er Jørgen Bagger, som er tilknyttet Aktivitetscenteret på Solgården, der
kom op med navnet LYSGLIMT. Jørgen synes, det at læse bladet giver livet
et lysglimt.
Vi håber, at alle jer læsere også oplever at bladet giver ”lysglimt” i livet i
form af gode stunder, minder, hygge og et smil på læben, når I
læser bladet.
Tak til alle jer, som har sendt navneforslag. Vi har modtaget 11 forslag.

Jørgen ses her få
overrakt sin præmie
i form af blomster og
chokolade, mens han
nyder et lysglimt

Stort tillykke til
Jørgen og ikke
mindst til bladet
med dets nye navn!
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PÅSKETRADITIONER
Påskeæg

I dag forbinder mange påskeægget med
tradition og hygge. Ægget er blevet en fast
bestanddel af højtiden.
Symbolsk har ægget mange betydninger,
som for eksempel opstandelsen og graven,
som Jesus bryder ud af påskemorgen.
Ægget er også et tegn på frugtbarhed og
forår - livet, der bryder igennem vinterens
hårde skal.
I dag er de fleste påskeæg lavet af chokolade og de gives typisk til børnene
påskemorgen. Der er tradition for at gemme påskeæg i haven, som
børnene skal finde. Det forlyder, at påskeæggene er lagt og gemt af
påskeharen. Skikken med påskeharen, som den glade giver, går tilbage til
1700-tallets Holland og Tyskland.

Pyntning af påskeæg

Det er en gammel skik at puste æg og pynte æg. Tidligere bar man en
påskekurv med æg til kirke påskesøndag og fik præsten til at velsigne sine
æg. Mange steder satte man en ære i at dekorere sine æg smukkest og
bære den smukkeste påskekurv til kirken.

Trille, trante og prikke påskeæg

Påskeæggene blev også brugt til særlige påskelege, hvor man kunne vinde
de andres æg. Man trantede eller trillede påskeæg ned ad en bakke og så
gjaldt det om at trille længst eller at ramme de andres æg.
Legen ”at prikke æg” gik ud på, at man slog sine kogte æg mod hinanden.
Den som først slog hul på en andens æggeskal havde vundet.

Påskepynt og påskeklip
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I mange hjem er der tradition for at lave
påskepynt. Der bliver klippet
påskemotiver i farvet pap og papir.
Pynten hænges som pynt i vinduer, på
grene i stuen eller bruges som bordpynt
til påskefrokosten.

Gækkebreve

De fleste har som børn sendt gækkebreve og det bringer ofte smil frem,
hvis man som voksen modtager et gækkebrev. Traditionen foreskriver, at
man skal gætte, hvem der har sendt gækkebrevet inden for 3 dage.
Hvis ikke man kan gætte, hvem man har fået gækkebrevet fra, skal man
give vedkommende et påskeæg.
Traditionen med gækkebreve er dansk og en videreudvikling af 1600-tallets
bindebreve. Det har ikke altid været børnenes skik.
De første gækkebreve kan dateres tilbage til 1700-tallet, hvor det var en
sød måde forelskede unge mennesker kunne vise hinanden ømme
følelser på. At gække betyder at drille. Vintergækken som ofte sendes
sammen med et gækkebrev hed også oprindelig sommergækken, fordi den
gækkede (altså drillede) med sommer ved vintertide.
Det er også derfor, at et af de meget kendte gækkevers lyder:
En vintergæk, en sommernar, en fugl foruden vinger
En lille ven som har dig kær, en kærlig hilsen bringer
Mit navn det står med prikker
Pas på det ikke stikker

Påskefrokost

Påskefrokosten er det spæde forårs faste og
tilbagevendende tradition, hvor man samles og
nyder mange forskellige retter, der hører påsken
og foråret til. Efter en lang vinter er det endelig
tid til at skåle over god mad og glædes over alt
det, der spirer.
Traditionen lyder, at der skal serveres lam til
påskefrokost. Lammet er nemlig et stærkt
symbol på Jesus, som blev korsfæstet og ofret
som et uskyldigt lam.
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FORÅRSQUIZ
Trænger du til forår? Her kan du lave en quiz med spørgsmål om foråret og
kan ved samme lejlighed forhåbentlig komme i forårshumør.
1. Hvornår starter foråret ifølge kalenderen?
A. 1. februar		
B. 1. marts		
C. 1. april
2. Hvad hedder forår på tysk?
A. Frühling
B. Herbst
C. Fröhlich
3. Til forårsrengøringen var vi i gamle dage især flittige med …?
A. Tæppebankeren B. Vaskeskjoldet
C. Skylleskålen
4. Hvilket mere poetisk navn har blomsten erantis?
A. Vinterblomme		
B. Solæg		
C. Vinterbøtte
5. Hvornår falder påskedag?
A. 1. søndag i april B. 10. søndag efter Helligtrekongersaften
C. Den første søndag efter første fuldmåne efter forårsjævndøgn
6. Hvem komponerede violinkoncerterne ”De fire årstider”?
A. Beethoven		
B. Carl Nielsen		
C. Vivaldi
7. I Danmark har vi tradition for at sende gækkebreve. De udspringer af en tidligere brevskik. Hvad hed gækkebrevenes forløber?
A. Bindebreve		
B. Drillebreve		
C. Knudebreve
8. I Sverige er påskeharer ikke det store hit. Det er til gengæld et
andet fænomen. Men hvilket?
A. Påskealfer		
B. Påskehekse		
C. Påsketrolde
9. Sangen ”Kom, maj du søde milde” er oprindelig tysk og
blev skrevet til nogle drenge på en opdragelsesanstalt.
Men hvem skrev musikken?
A. Beethoven		
B. Mozart			
C. Brahms
10. Lærken synger så smukt. Men hvem synger mest og gerne
uafbrudt i timevis?
A. Hunnerne
B. Ungerne		
C. Hannerne
11. Hvornår er det forårsjævndøgn i 2021?
A. 20. februar		
B. 20. marts		
C. 20. april
Find svarene på side 27
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EN FJERET VEN
En ganske særlig ven
I denne tid, hvor mange mennesker taler om, at de er meget alene og at
der måske ikke sker så meget, så kan Myrna, der bor på Plejecenter
Bredebo, berette om en helt anden historie. Myrna har nemlig en ganske
særlig ven, som hun deler tilværelse med. En skøn lille dværgpapegøje,
hvis navn er Sophie.
Forhistorien er, at Myrna opdrættede
kanariefugle tidligere i sit liv, men da
hendes mand gik bort, var hun nødt
til at flytte til en mindre bolig.
Undulatstutteriet måtte afvikles, men
savnet efter en lille fjedret ven blev
for stort med tiden, hvorfor Myrna
anskaffede sig papegøjebabyen
Sophie.
I dag seks år efter deler de to
lejlighed og tilværelse. Sophie sidder
det meste af dagen på Myrnas
skulder, bider hende kærligt i ørene
og forlanger opmærksomhed.
Sophie er nemlig en lille og sød
opmærksomhedskrævende fugl.
For eksempel når Myrna ser fjernsyn,
flyver Sophie tit op på den øverste
kant af fjernsynet og kigger Myrna
stift i øjnene, indtil Myrna opgiver og
slukker for fjernsynet, tager en
tallerken frem og sammen med
Sophie spiser lidt og får en sludder.
Når dagen lakker mod enden og
søvnen kalder, lægger Myrna sig i sin
seng. Hendes fjerede ven hopper glad
op på hendes bryst og først da kan
lyset slukkes, og en dejlig dag med
”Lykken er som en lille fugl
de to kammerater er til ende.

der flyver og kommer tilbage.

Gid den hos dig må finde et skjul
og blive til dine dages ende”.
Ukendt forfatter
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FORÅRSDIGT
Træerne skyder
Fuglene synger deres sang
Tonerne lyder
I skov og vang
Alle dyr kigger frem
Foråret er smukt
Moder natur kan sit kram
En dejlig lugt
Der vandrer en hjort alene
I skovens dunkle gang
Mens regnen drypper fra grene
Og fuglen nynner sin sang
Der springer træ til højre
Og busk på jord
Ingen kan træerne lejre
Kun naturens mor
Luften bliver varm
Man begynder at bade
Der bliver mere larm
Træerne får grønne blade

Ukendt forfatter
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FIND ORDENE

Påske 2

Navn:_____________________ Klasse:_____

Find 20 ord som forbindes med påske.
Ordene kan stå i alle retninger.

V S K P W C K N E
L X U L Y L
K F E F

I

I G F R O

I Æ J H A R E

I

R L E Å M D R X X

T E S S Q L S S

I

K P

I Æ O

G D L A L U J L K Å B S B H
E A E H S E

I

E S J C Æ C Y

J L D Y V E T K U T U W Z V
W O N G O A E S G D Z L N R
M K A G

I

V P A Æ G J A Z U

F O T E F L D R Å F L F J K
B H S E T N L R
I

I

N S O

I

L

C P Ø Ø U M E H L Ø R G M

U Æ O S G R A V H M K Å O V
P X Q S P Å Y O Ø E W R E K
APRIL

HARE

KORSFÆSTELSE PÅSKE

CHOKOLADE

HELLIGDAG

KURV

SKJUL

FAMILIE

HYGGE

LILJE

SLIK

FORÅR

JESUS

OPSTANDELSE

SØNDAG

GRAV

KIRKE

OVERRASKELSE ÆG

Materiale ID: WRD.39.1.1.da

www.gratisskole.dk
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BARNDOMSMINDER FRA BONDEBYEN
Af Astrid Lystbæk Andersen,
Arkivar på Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv

I Stadsarkivets samlinger kan man finde flere barndomserindringer fra
Bondebyen omkring år 1900. Dengang var der kun én Kommuneskole i
Lyngby, bypumpen på Lundtoftevej var den eneste vandpost, og det
kostede 12 øre at bade i Mølledammen ved Lyngby Mølle.
Bondebyen anno 1900
Omkring år 1900 var Bondebyen en mangfoldig bydel, hvor bondegårde,
huse og arbejderboliger lå side om side med landsteder og tæt på
Sorgenfri Slot, hvor de kongelige kom om sommeren. Fem store
bøndergårde, en bager, tre købmænd, en skomager, en træskomand, en
slagter, to gartnere, håndværkere og en stor mængde arbejdere på de
nærliggende fabrikker. I arkivet kan man finde flest erindringer fra
arbejderfamilierne, der hver på deres måde kæmpede for at få pengene til
at række.

Luftfoto af Bondebyen, ca. 1920 (Foto: Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv)
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Kaffegrums på Fortunen og afkogt kød på Bellevue
Anna Lundberg, hvis forældrene flyttede til Bondebyen i 1882, husker
hvordan de med lidt kreativ snilde fik pengene til at række:
”Småkårsfolk i Lyngby levede i min barndom under meget fattige forhold,
og vi børn måtte tidligt hjælpe til med at klare dagen og vejen. I mit hjem
manglede vi dog aldrig til føden, og hertil bidrog meget, at vi hver sommer
opfodrede en gris til slagtning hen på efteråret. Til luksus som kaffe og kød
var der dog ikke penge, men så klarede vi den på anden måde ved at
hente levninger omkring i restaurationerne. Jeg husker således, at vi børn
ofte hentede kaffegrums på ”Fortunen” og afkogt kød på Bellevue”.
Anna Lundberg husker også hjælpsomheden, hvor mange af
Lyngby-borgerne i Bondebyen havde børn fra småkårshjemmene til middag
et par gange om ugen.
På arbejde som 10-årig
De fleste af arbejderbørnene i Bondebyen havde arbejde ved siden af
skolen. Før 1909 var der kun én Kommuneskole, der lå i området mellem
Fortunvej (senere Høstvej), Gl. Lundtoftevej og Peter Lunds Vej. I 1904
fyldte skolen hele grunden, og var inddelt i Lilleklassen, Mellemklassen og
Storeklasse. Særligt de store børn var ude og tjene penge til familien.
Poul Knudsen, der var barn i 1890’erne, fortæller i sine erindringer om at
arbejde ved siden af skolen. I 1889 blev det bestemt ved lov, at man skulle
være fyldt 10 år for at arbejde på fabrikkerne. Poul Knudsen fortæller:
”Dagen efter min 10-års fødselsdag kom jeg ned på pibeslangefabrikken,
hvor jeg var i to år og fik to kr. om ugen. Deraf måtte jeg selv beholde ti
øre til en napoleonskage fra bager Hamann. Derefter kom jeg til
dyrlæge Hamann, hvor jeg var, til jeg skulle konfirmeres. Hos dyrlægen gik
jeg i byen, passede heste, vogn og pudsede fodtøj. Ud over skoletiden, der
var tre timer om dagen, var jeg der fra seks morgen til halv ni om aftenen
for fem kr. om måneden og en madpakke hver aften. Madpakken var god,
og den tog jeg med hjem om aftenen og delte med mine søskende.

Børn foran Kommuneskolen på Gl. Lundtoftevej, ca. 1900.
(Foto: Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv)
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To øre for to spande vand
Omkring år 1900 var der ikke lagt vand ind i nogle af husene i
Bondebyen, så alle hentede vand ved bypumpen. Det var tungt arbejde at
pumpe vand op fra brønden, fordi pumpestangen var forsynet med et stort
blylod, så børnene måtte lægge sig på pumpestangen med hele deres vægt
for at poste vandet ned i spanden. I sine erindringer beskriver Poul
Knudsen også om problemerne med at skaffe vand om vinteren:
”Om vinteren blev vandet transporteret på slæde til og fra pumpen. Engang
da vandet var frosset i posten, bad man Per Jacobsen på Baunegård om at
få vand fra gårdens post, men han ville kun sælge vandet for fem øre pr.
spand, og det var man nødt til at betale, da der ingen andre muligheder var
for at skaffe vand”
Anna Lundberg husker også vandforsyningen som vanskelig og fortæller:
”Vi børn tjente en skilling ved at hente vand til folk; vi fik to øre for hver
dragt på to spande, som vi hentede. Anders Larsen, som var kørende, fik
femogtyve øre for en tønde vand fra åen”.
Vandet flere steder i Mølleåen var så rent, at man kunne bade i det, nævner
Anna Lundberg. I dammen ved Lyngby Mølle var der en badeanstalt, som
blev bestyret af Agier, der senere blev brændselshandler. ”Et bad i
Mølledammen kostede tolv øre”, husker hun.

Vandpumpe ved Støvlet Cathrines Hus. ca. 1900 (Foto: Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv)
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EN GOD HISTORIE
Lige nu er det en stille tid på mange måder og kommunens rickshaws
kommer ikke ud og trille for tiden pga. corona-restriktioner.
Det kolde vintervejr har heller ikke ligefrem indbudt
til en cykeltur.
Vi er mange der glæder os til varmere
temperaturer og lysere tider. Det gør alle byens
frivillige cykelpiloter også. Cykelpiloterne
ser frem til, at de igen kan invitere jer med ud på
dejlige cykelture i vores smukke nærområdet.
Cykelpilot David som er tilknyttet Plejecenter Solgården,
har været med til at sørge for, at cykelture til Furesø Fribad fremover er en
mulighed. David henvendte sig i 2020 til kommunen med et ønske om, at
få gjort cykelstien ned til Furesø Fribad farbar på det sidste stykke, så
cykelpiloterne kan cykle helt ned til Furesø Fribad på rickshaw cyklerne.
David kunne i januar 2021 glædeligt
konstatere, at kommunen nu har lavet den
ønskede del af cykelstien farbar for
rickshaws.
Sikke en dejlig nyhed. Nu kan vi på fremtidige cykelture trygt tage turen
med af stien på rickshawen til Furesø Fribad, mens vi nydet den smukke
udsigt over Furesøen.

FØR

EFTER
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QUIZTID
Musik- og filmquiz
Her har du mulighed for at teste din viden
om danske film og sangere. God fornøjelse.
1. Hvad hedder filmen fra 1955, hvor Dirch Passer og Ove Sprogøe
får fingrene i en stjålen præmieobligation?
A. Det var på Rundetaarn
B. Slottet
2. Hvilken dansk musiker skrev musikken til filmen Midt om natten?
A. Kim Larsen
B. Otto Brandenburg
3. Hvilken danske film fra 1956 var den første farvefilm?
A. Poeten og Lillemor i forårshumør
B. Kispus
4. For hvilken film modtog Dirch Passer i 1974 en Bodil for bedste
mandlige hovedrolle?
A. Mig og Mafiaen
B. Sommer i Tyrol
5. Den første Morten Korch-film udkom i 1950. Hvad hed denne
film?
A. De røde Heste		
B. Mosekongen
6. I hvilket årstal vandt Grethe og Jørgen Ingmann det
internationale Melodi Grand Prix (Eurovision) med ”Dansevisen”?
A. 1962 		
B. 1963		
7. Hvem leverede musikken til tv-serien Matador fra 1978?
A. Bent Lorentzen
B. Bent Fabricius Bjerre
8. Hvornår havde den første Olsen-banden film premiere?
A. 1962
B. 1968
			Find svarene på side 27
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HJERNEGYMNASTIK
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Vi har fået lov at låne en Berlingske
Tidende fra lørdag d. 5. maj 1945
af en medarbejder fra Solgården.
Det var noget særligt at bladre
igennem en avis fra så historisk
en dag og vi vil her vise et par klip
derfra og markere 76 års dagen for
Danmarks befrielse.

24

25

SUDOKU

SOMMERTID
Sommertiden starter natten mellem d. 27. og 28. marts 2021.
Så husk at stille urene en time frem.
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LØSNINGER
Svar på forårsquiz på side 14
1.
B. 1. marts
2.
A. Frühling
3.
A. Tæppebankeren
4.
A. Vinterblomme
5.
C. Den første søndag efter første fuldmåne
		efter forårsjævndøgn
6.
C. Vivaldi
7.
A. Bindebreve
8.
B. Påskehekse
9.
B. Mozart
10. C. Hannerne
11. B. 20. marts

Svar på musik og filmquizzen på side 22
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

A:
A:
B:
A:
A:
B:
B:
B:

Det var på Rundetaarn
Kim Larsen
Kispus
Mig og Mafiaen
De røde Heste
1963
Bent Fabricius Bjerre
1968

Der er ingen
vinter så hård,
at den kan
forhindre løftet om forår
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Der er årstider nok, men af alle der gi’s
vil jeg tildele foråret første pris
for i den bli’r jo sommeren til, som forgår
og gi’r plads for det dejlige efterår,
der indvarsler vinterens tid, som er den,
hvor der ikke er længe til foråret igen.
Piet Hein

Næste nummer udkommer juni 2021

