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Fødselsdage på Sjælsø 

02. juni Edith Else Petersen 

    

03. juni Henning Tokkesdal 

    

06. juni Verner Wagner 

    

15. juni Eva Claudia Kåås 

    

15. juni Aksel Olsen 

    

20. juni Helle Vibeke Arendorff 

    

23. juni Gudrun Winther 

    

24. juni Tove Jytte Andersen 
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Syrenerne Blomstrer 

Udbredelse 

Syrenen er hjemmehørende i Sydeuropa på 

Balkan og Lilleasien. I Danmark er den 

indført som prydplante og forvildet. Den 

 indes nu overalt i landet. Både som have- 

og hegnsplante. På Syd- og Vestfyn er 

syrenen karakteristisk for det 

kulturhistoriske landskab, hvor den blev 

plantet omkring år 1800. 

Udseende 

Syren er en middelhøj busk, sjældent over 

6 m. Vækstformen er opret med relativ få 

sidegrene. Unge skud er grålige og glatte. 

Ældre bark bliver grålig og furet. 

Bladknopperne er modsatte, glatte og 

ægformede.   

Bladene er ovale eller hjerteformede, 

helrandede, glatte og noget stive. 

Syrenen blomstrer i juni. Blomsterne er 

hvide eller violette og stærkt duftende. 

Blomsterne er tvekønnede.  

De er samlede i store endestillede klaser. 

Frøene bæres i brune, a lange kapsler, der 

modnes i august. Hver kapsel er ca. ½-1 cm 

lang. 

Voksested 

Syrenen er lyselskende. Den kan vokse på 

stort set alle jordtyper fra mager sandjord 

til næringsrig muld, men dog trives den 

ikke på vandlidende jorde. Den formerer 

sig let både ved rodskud og frø. Den er 

hårdfør overfor såvel vind, saltsprøjt som 

vårfrost. 

Anvendelse 

Syrener er meget vindfaste, og skønt de 

ikke kan modstå en åben vestlig blæst, er 

de velegnede som indplantning i læhegn. 

På mere udsatte jorde i Vestjylland trives 

syrenen derfor bedst i læ. Blomsterne 

tiltrækker bestøvende insekter og frøene 

ædes af småfugle.  

Syrenen anvendes meget som prydbusk i 

haver og parker. Der  indes forskellige 

arter og sorter af syren, som er anvendt i 

Danmark. Træ af syren har traditionelt 

fundet anvendelse til  inere møbler og 

kunsthåndværk. 
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Koncerter i Naturen 

Projektet er stø�et af Dansk 

Musiker Forbund København 

Jørgen nød sin morgenmad, 

det gode vejr, og den skønne 

musik på sin terrasse 
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Solen skinnede og 

vejret var mildt og 

smukt. Torsdag den 28. 

Maj spillede Rudersdal 

Kammersolister 

Beethovens Serenade i 

D-dur  på Sjælsø.  

Violinist Christine Pryn fortalte om 

Beethoven som fylder 250 år i år. Mange 

var igen mødt op til de to koncerter, og 

musikerne var meget glade for at spille for 

Jer! 

Beethovens Serenade 

Rudersdal Kammersolister 

Christine Pryn, violin 

Isabelle Bania, bratsch 

John Ehde, cello 

Ludwig Van Beethoven 
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Siddende Øvelser 

Første Øvelse 

• Løft armene og stræk overkroppen op mod loftet. 

• Sænk langsomt armene igen. 

• Lad overkroppen følge med fremover og armene lader du hænge ned 
langs siden. 

• Sæt dig langsomt op igen. 

• Øvelsen gentages op til 10 gange 

Sæt dig, hvis muligt, med begge fødder i gulvet. 

Flyt dig frem så der er let afstand til ryglænet. 

Billederne er lånt fra www.exorlive.com/dk 
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Fra Fysioterapeuterne 

Anden Øvelse 

• Stræk den ene arm mod loftet og læn overkroppen til modsat side.  

• Gentag til modsat side. 

• Øvelsen gentages med 5 gange til hver side. 

Tredje Øvelse 

• Løft armene ud til siden. Bøj i armene så hænderne vender ind mod 
brystet. 

• Stræk armene foran kroppen, bøj i hoften og læn dig langsomt 
fremover.  

• Ryggen holdes lige. 

• Træk armene ind til kroppen og sæt dig langsomt op igen.  

• Øvelsen gentages 10 gange. 
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Har du fået lavet øvelser i dag? 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag  Fredag Lørdag  Søndag 

       

Sæt et kryds i skemaet, når du har lavet øvelserne på forrige side, så 

kan du se hvor ofte, du får rørt dig. 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag  Fredag Lørdag  Søndag 

       

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag  Fredag Lørdag  Søndag 

       

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag  Fredag Lørdag  Søndag 

       

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag  Fredag Lørdag  Søndag 
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Vinderen af Kryds & Tværs 

Birthe var denne gang 

den heldige vinder af en 

dejlig gave! 

Skal det være dig 

næste gang? 

Så løs Danmarksquizzen på 

sidste side og a levér din løsning 

i postkassen ved kontoret 

Tak for alle jeres besvarelser på vores kryds & tværs! 

Kryds & Tværs: Danmark Rundt 
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Blomstereng eller ? 

VIND  
EN GAVE 

Klip - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  Riv 

 

Forslag: 

 

 

Navn og afdeling: 

I anledningen af Hendes Majestæt 

Dronningens 80-års fødselsdag var vi så 

heldige her på Sjælsø, at modtage en masse 

påskelilje-løgplanter.  

Nu er de smukke, gule blomster skiftet ud 

med friske sommerblomster, men løgene 

har vi fået lov til at beholde.  

Hvis dit forslag bliver brugt, modtager du 

en gave, så husk at skrive navn og afdeling 

på dit forslag, og a lever det i daghjemmet, 

eller i postkassen ved hovedkontoret. 

Kom gerne med Clere forslag! 

Vinderen trækkes i uge 25 

Hvor skal vi plante dem, så vi 

hvert forår kan få glæde af 

dem og mindes vores smukke 

Majestæt? 
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Mette sang og spillede i atriumgården, mens solen skinnede. Mange var mødt 

op og tonerne blev nydt i det dejlige vejr! 

Musik med Mette 

Vores musikpædagog Mette kom forbi 

gruppe 1 og 2, hvor hun sang og spillede og 

humøret var højt.  

Mette kommer og spiller igen både den 2. 

og 9. juni, så lyt efter om du kan høre 

tonerne i nærheden af dig! 
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Grundlovsdag 

”Den Grundlovgivende 

Rigsforsamling” malet af Constantin 

Hansen 1860-1864 viser den 

forsamling af 152 mænd, som fra 

oktober 1848 diskuterede og 

udformede Danmarks første grundlov. 

Maleriet hænger på Det 

Nationalhistoriske Museum på 

Frederiksborg Slot. 

Borgerne i Danmark har en række 

rettigheder, som er sikret i grundloven. 

Det gælder f.eks. rettigheder som:  

• Personlig frihed – ret til at tro og 

mene, hvad man vil 

• Ytringsfrihed – ret til at sige, hvad 

man vil  

• Forsamlingsfrihed ‒ ret til at 

forsamles og demonstrere for sine 

synspunkter 

• Foreningsfrihed ‒ ret til at oprette 

og være medlem af foreninger 

Grundloven sikrer bl.a. at der er:  

• 9 års undervisningspligt for alle 

børn: i folkeskole, privatskole eller 

i hjemmet 

• Værnepligt for alle sunde og raske 

mænd 

Magtens tredeling blev nedskrevet i 

grundloven i 1849 og gælder den dag i 

dag. Tredelingen af magten skal sikre, at 

magtmisbrug ikke kan  inde sted. 

Magten er delt således:  

• Regeringen har den udøvende magt 

• Folketinget og regeringen har den 

lovgivende magt 

• Domstolene har den dømmende 

magt 

Grundloven fejres hvert år den 5. juni og grundlovsdag er det tætteste vi i 

Danmark kommer på en nationaldag. 

Det er den vigtigste lov i Danmark, og den sikrer os rettigheder som ytringsfrihed, 

personlig	frihed	og forsamlingsfrihed.		

Den 5. juni 1849 underskrev Kong Frederik VII Danmarks første grundlov, det var 

første skridt i overgangen fra enevælde til folkestyre. 
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1. Danmark, nu blunder den lyse nat 

bag ved din seng, når du sover. 

Gøgen kukker i skov og krat, 

Vesterhavet og Kattegat 

synger, imens det dugger, 

sagte som sang ved vugger. 

2. Danmark, du vågner med søer blå, 

mætte som moderøjne. 

Alt, hvad i dine arme lå, 

lader du solen skinne på, 

ser, hvor det yppigt glider 

frem af forgangne tider. 

3. Lærker, som hopped af æg i vår, 

svinder i himlens stråler. 

Tonerne ned med lyset går, 

samme sang som i tusind år. 

Lykken fra glemte gruber 

klinger af unge struber. 

4. Hyldene dufter i stuen ind 

ude fra Danmarks haver. 

Kornet modnes i sommervind. 

Hanegal over lyse sind 

stiger bag gavl og grene, 

hvæsset som kniv mod stene. 

5. Køer og heste og får på græs 

hen over brede agre, 

åbne lader for fulde læs, 

sejl, som stryger om klint og næs, 

byger, som går og kommer, - 

det er den danske sommer. 

6. Pigernes latter og lyse hår, 

leg, som får aldrig ende, 

øjnene blå som vand i vår - 

mildt om et evigt Danmark spår, 

sol over grønne sletter, 

lykke og lyse nætter. 

Danmark nu blunder den lyse nat 

Tekst Thøger	Larsen	1914	Melodi Oluf	Ring	1922	
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Juni er årets sjette måned. Den er 

opkaldt efter Jupiters hustru, Juno. Hun 

var ægteskabslykkens gudinde. Hun 

blev også kaldt Himlens og Jordens 

dronning.  

Ældre dansk navn: Skærsommer. 

I juni er det blandt andet jordbær, 

tomater, ærter, spinat, broccoli, 

karto ler, løg der i sæson. 

Der er  lere helligdage der skal fejres. 

Fx pinsen, grundlovsdag og Sankt Hans. 

Karto lens dag plejer at være d.15. juni, 

men den er blevet rykket til d.16. 

oktober. 

Vi glæder os til, at vi måske snart kan 

mødes i festligt lag til Sildebord eller 

lignende. 

 

Med venlig hilsen 

Køkkenleder 

Diana Nielsen 

Nyt fra køkkenet i Juni 
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Datoen er tirsdag den 9. Juni og troubadouren Mette 
kommer og spiller forskellige steder på Sjælsø i lø bet af 

formiddagen 
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Dejlig solrig aftenstund 

Inge i hus 41 nyder at det er 

begyndt at blive lyst om aftenen. 

Krista, Helga og Erling fra hus B var på 

tur med Lene og Merete til Helsingør. 

Vejret var perfekt, kørte ad 

strandvejen til Helsingør, hvor både 

Helga og Erling har nogle rødder. 

Vi kom forbi huset med tårnet, hvor 

Helga har boet i sin ungdom, sikken en 

udsigt over vandet. 

Vi kørte videre til Julbæk, hvor vi fandt 

en p-plads ved vandet. Der spiste vi de 

medbragte sandwich og drak saft. 

Hjemturen var igen ad strandvejen — 

man kan ikke få nok af hav og sol. 

Hverdagen på Sjælsø 
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Motion gør godt for Sjælen 

I denne tid bliver der dyrket motion både 

ude og inde i gruppe 1 og 2. Gåture i det 

dejlige vejr, og gymnastik gjort med god 

afstand på gangen. Aino og Merete styrer 

slagets gang og instruerer i de mange gode 

øvelser. 
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Lene fra samværsgruppen kommer, 

og så tilbydes alle at deltage i 

ønskeprogrammet. 

Denne gang var der; Lene som jo er 

tovholder og ”Ønskedirigent”, Vinna, 

Flemming, Inge, Erik og Hanne. 

Ønskerne var mange, stemningen i 

top, og alle holdt den ”famøse” 

afstand efter bedste evne. 

Derudover var vi mange, der blot nød 

de dejlige toner i fællesrummet, eller 

egne boliger. 

Giro 3460 

Torsdag formiddag er der Giro 3460 i hus 41 
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Let	

Middel	

Sudoku 
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Kære pårørende 

Ring eller sms gerne for at  

aftale en tid med mig og betaling  

af MobilePay. 

 

Salon: 46 11 16 15 

Man kan kontakte mig på stedet 

hver mandag og torsdag: 

 

Mobil: 30 70 01 69 

Mandag til fredag 

 

Kontant eller MobilePay: 33 02 23 

til abcklip.dk 

 

Venlig hilsen og på gensyn  

Anne-Dorthe 

Frisøren er tilbage — dog med 

nye retningslinjer. Anne-Dorthe 

kan ikke modtage helt så mange 

kunder som almindeligt. Der kan 

kun være én kunde ad gangen, og 

der skal sprittes af mellem hver  

gang. Men ring gerne på 

telefonen og hør hvornår du kan 

få en tid! 

Frisøren er tilbage på Sjælsø 
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Glade Kunder 

Mange har savnet deres frisør i 

denne tid på Sjælsø. Gensynets 

glæde var derfor stor, da Anne-

Dorthe igen åbnede sin salon og 

de første heldige kunder kunne 

få ordnet håret. 

“At	gå	til	frisøren	er	bedre	end	at	

få	en	ny	kjole”.		

Gudrun var meget glad for endelig at 

kunne komme til frisøren igen efter 

den lange pause på grund af Corona. 

Hun fortæller også, at Anne-Dorthe er 

meget dygtig og lydhør over for 

hendes ønsker. Så det var en dejlig 

oplevelse at  være tilbage i 

frisørstolen. 

Vask/Dameklip/Føn 450 kr. 

Vask/Wo 350 kr. 

Vask/Føn 350 kr. 

Herreklip 350 kr. 

  

Permanent alt inkl.  

(kort hår) 

950 kr. 

Farve (kort hår solo) 550 kr. 

Farve/Dameklip/Føn  

(kort hår) 

975 kr. 

Farve/føn (kort hår) 800 kr. 

Striber (kort hår solo) 750 kr. 

Striber/føn (kort hår) 1100 kr. 

Tillæg for længere hår ved 

kemisk behandling 

 

  

Luksus hårkur (solo) 150 kr. 

Luksus hårkur/sæt 500 kr. 

Farvning af bryn 150 kr. 

Farvning af vipper  150 kr. 

Priser 2020 

www.abcklip.dk 
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Menuplan Juni 2020 

1.  Mandag 
2. Pinsedag 

Kalveculotte / svampesauce / karto ler / grønt 
Dessertkage /  lødeskum 

2.   Tirsdag 
  

Farsbrød / sauce / karto ler / råkost 
Koldskål  / kammerjunkere 

3.   Onsdag 
 

Ungarsk gullasch / kartoffelmos m. urter / marinerede 
gulerødder 

Frugtgrød / piske løde 

4.   Torsdag 
 

Frikadeller / kartoffelsalat / ærter 

Frisk frugt 

5.   Fredag 
Grundlovsdag 

Skinke / lys sennepssauce / karto ler / sommergrønt 

Islagkage 

6.   Lørdag Marineret kylling  / sauce / kartoffelbåde / agurkesalat m.rødløg 

Tun pate / franskbrød 

7.   Søndag Ribbensteg  / sauce / karto ler / rødkål / græskar 

Appelsinfromage /  lødeskum 

8.   Mandag 
  

Grønsagstærte / kold sauce  / råkost 

Skinkesalat / brød 

9.   Tirsdag 
  

Sommerkrebinet / sauce / brasede karto ler / agurkesalat 

Ymerkoldskål / kammerjunker 

10.  Onsdag 
  

Horn isk ? / stuvede karto ler + gulerødder / surt 

Frugtgrød / piske løde 

11.  Torsdag Kogt kylling / paprikasauce / karto ler / broccoli råkost 

Hummus / brød 

12.  Fredag Forloren hare / vildtsauce / karto ler / coleslaw 

Brieost / kiks / druer 

13.  Lørdag Skinkeschnitzel / sauce / karto ler / blomkål 

Jordbærgelerand / makron lødeskum 

14.  Søndag 
  

Oksegryde / kartoffelmos / amerikansk blanding 

Torskesalat  / franskbrød 
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15.  Mandag Paneret  læsk / persillesauce /  karto ler / rødbeder 

Dessertkage /  lødeskum 

16.  Tirsdag Kylling m. bacon / sauce / timiankarto ler /  marinerede agurker 

Sommersalat / rugbrød 

17.  Onsdag Hakkebøf / ristede løg  / sauce / karto ler / salat 

Juliennesuppe 

18.   Torsdag Fiske ilet / remouladesauce / karto ler / råkost 

Rødgrød / piske løde 

19.   Fredag Kødsauce / pasta / revet ost / salat 

Maskerede grønsager 

20.  Lørdag Marineret svine ilet /  lødekarto ler / wokrodfrugter 

Rejesalat / franskbrød 

21.  Søndag Vitello tonatto / karto ler / sommergrønsager 

Panna cotta / hindbærsauce 

22.  Mandag 

  

Høns i asparges / tarteletter / juliennegrønt 

Frugtgrød / piske løde 

23.   Tirsdag 

Sankt Hans 
aften: Grilles 

Røget nakke / stuvet blomkål / karto ler / sennep / rødbeder 

Sildesalat / æg / rugbrød 

24.   Onsdag Forlorne hjerper / sauce / kartoffelmos / agurkesalat 

Koldskål  / kammerjunker 

25.   Torsdag Karrygryde / ris / bønner 

Fromage /  lødeskum 

26.   Fredag Italiensk farsbrød / tomatsauce / stegte karto ler / grønt 

Jordbær? / piske løde 

27.   Lørdag Mørbradbøf / bløde løg / champignonsauce / karto ler / karotter 

Grøntsagssouf lé / sauce verte 

28.   Søndag Laks med pesto / hollandaisesauce / karto ler / symfoniblanding 

Tærte / cremefraiche 

29.  Mandag Kogt sprængt kalv / sur-sød sauce / karto ler / broccoli 

Kalvekødssuppe 

30.  Tirsdag Farsbrød /  lødesauce / karto ler / salat 

Pandekage / syltetøj 

Informationer om allergener fås i køkkenet 
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1. Grundlovsdag er en årligt tilbagevendende fejring af indførelsen af 
den første danske grundlov den 5. juni. Men hvilket år blev den 
indført? 

a. 1749 
b. 1849 
c. 1949 
 

2. Hvert år fejres dagen med især politiske taler rundt om i landet, da 
dagen ofte også ses som en fejring af det danske……….? 

a. Monarki 
b. Anarki 
c. Demokrati 
 

3. Hvad hedder Danmarks nationalsang? 
a. Der er en yndig strand 
b. Der er et yndigt land 
c. Der er ingen mandag 
 

4. Skal alle Danske mænd aftjene 
værnepligt i militæret? 

a. Ja, hvis de vejer over 80 kg 
b. Nej 
c. Ja, hvis de er egnede og ikke trækker frinummer 
 

5. Nævn 3 danske byer som starter med A 
a. _______________________________ 
b. _______________________________ 
c. _______________________________ 

Navn og afdeling: 

Vi trækker lod om en Danmarksgevinst!  

Danmarksquiz 

Sæt ring om de rigtige svar.  

Skriv navn og afdeling på og aClevér svarene i postkassen ved 

kontoret ved hovedindgangen. Vinderen trækkes i uge 25! 


