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KastanieAvisen efterår 2019 

Oktober 2019 Pris 15 kr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kære alle. 
 

 

I kan glæde jer til denne nye udgave 

af KastanieAvisen. Den er fuld med 

eksempler af stjernestunder som op-

står i de relationer der oparbejdes mel-

lem medarbejdere og beboere. 
Det opstår med engagerede medarbej-

dere, som oprigtigt ser den enkelte og 

understøtter det gode hverdagsliv. Tak 

for jer. Jeg er stolt af at være en del af 

Kastaniehaven. 
 

Sommeren har budt på en masse hyg-

gestunder i det gode vejr og august 

har budt på opstart af både Krolf og 

tegneglæde.  
 

Efteråret står nu for døren og  som de 

3 øvrige årstider er der nu også meget 

at se frem til. Efteråret er ikke kun 

blæst og regn. Der er jo ild i jorden, 

uden at det er rigtig ild, når de ned-

faldne blade fra træerne dækker jor-

den som et tykt tæppe i de smukkeste 

farver. 
Stearinlysenes skær at varme og hyg-

ge os på i de mørke timer inviterer til 

stunder med lidt varmt og drikke. 

 
Aktivitetsprogrammet byder igen på 

spændende arrangementer bl.a. Arne 

Lundeman, fredagsbar med Ole Gas, 

højskoledag og Vild med dans. 
 

Vi starter, traditionen tro, efteråret i 

gang med høstfest. 
 

Jeg vil ønske jer alle et rigtig dejligt 

og meningsfyldt efterår 

 

Jeanette Raas 
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TEGNE GLÆDE 
I foråret var vi heldige at have kunstterapeut Henriette ansat i Kastaniehaven.  
Hun startede tegnehold som mange var begejstrede for at deltage i.  
 

Efter sommerferien mødes vi igen i 
centret onsdag kl. 10-11 og tegner 
sammen. Der arbejdes ud fra en 
kreativ, spontan og fantasifuld må-
de, som ikke kræver store tegnefær-
digheder – faktisk laver vi et par 
krumspring for at undgå idealet om 
at tegne pænt.  
 

 
 
Vi lader spontanitet og fantasi få form og far-
ve, kigger på hinandens billeder og snakker 
om, hvad vi hver især ser i billederne. Det gi-
ver sjove vinkler, skæve associationer, smil og 
erindringssnakke på kryds og tværs mellem 
deltagerne.  
F. eks var Lene meget fordybet mens hun ma-
lede sit billede og har ivrigt vist det frem, da 
hun kom hjem.  
SÅ dejligt at kunne være sammen og sætte kulør på livet.  
 

Tina og Anne-Mette 
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Aktive ældre starter krolf på Kastaniehaven 
 

Såvel Kastaniehaven som Aktive Ældre i Give har ultimo august fået udvidet aktivitetsni-

veauet, og det er på alle måder en aktivitet med masser af slag i. Nu skal der nemlig spilles 

krolf på Sdr. Ringvej 6. 

 

Det er en klassisk win-win situation, når Aktive Ældre fremover hver torsdag tørner ud be-

væbnet med godt humør og kroketkøller for at spille krolf på Kastaniehaven. 

 

Dels får de aktive ældre en 

god gang motion til både krop 

og sjæl, og dels vil det forøge-

de aktivitetsniveau på græs-

plænerne rundt om centret væ-

re til stor glæde og fornøjelse 

for plejecentrets beboere. 

 

De kan nemlig både selv spille 

alt det de vil, og så kan de na-

turligvis også nøjes med at væ-

re i tilskuerens rolle og iagtta-

ge andres præstationer på den 

12 huller lange krolfbane. 

 

Krolfbanen er opstået som et 

samarbejde mellem Aktive 

Ældre og Kastaniehavens leder Jeanette Raas på initiativ af aktive ældres formand Poul 

Mikkelsen. 

- Vi vil jo gerne have så mange gode, velegnede aktiviteter som muligt at tilbyde vores 

medlemmer. Og her er krolf en rigtig god aktivitet, der er let og ganske enkelt at spille, sam-

tidig med at det kombinerer motion, frisk luft og socialt samvær på bedste vis. Vi tænkte, at 

en placering her på Kastaniehaven ville være interessant både for os og for Kastaniehaven, 

så vi kontaktede Jeanette Raas, der straks var med på ideen, fortæller Poul Mikkelsen. 
 

Også berigende for beboerne 

Det forøgede aktivitetsniveau på 

Kastaniehaven passer som fod i ho-

se til centrets koncept og værdi-

grundlag, og lige fra centrets start 

har man søgt samarbejdspartnere, 

der vil spille med både inde og ude 

på centret. 

 

- Vi er rigtig glade for at Aktive 

Ældre har valgt at spille krolf her 

på centret. Det er et rigtig godt ini-

tiativ, der er med til at opfylde vo-

res hensigt om at skabe liv og akti-

viteter her på stedet, og det er på al-

Figur 1 Centerleder Jeanette Raas klipper snoren og dermed er den nye krolfbane 
på Kastaniehaven officielt indviet. 

Figur 2 Aktive Ældres formand Poul Mikkelsen forklarer her de fremmødte regler-
ne i krolf. 
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le måder berigende for vores beboere, at de både kan deltage aktivt i spillet eller bare kigge 

på. Det er simpelthen med til at gøre hverdagen lidt sjovere, siger Jeanette Raas, der i for-

bindelse med indvielsen af banen havde æren af at klippe den røde snor. 

Efter indvielsen og "jomfrurejsen" rundt på banen trakterede Kastaniehaven de godt og vel 

25 fremmødte med kaffe og kage i den berømte 3. halvleg. 

 

Sammenlagt koster udstyr og anlæg af banen 15.000 kroner, som er finansieret af Aktive 

Ældre. Aktive Ældre spiller fast hver torsdag klokken 14.00, men beboerne på plejecentret 

kan frit benytte banen alt efter lyst og behov. 

Der er købt udstyr ind til yderligere en bane, hvis det på sigt skulle vise sig nødvendigt. Li-

ge nu går de 12 huller i et fint flow rundt mellem husene på plejecentret, så man passerer 

rigtig mange af beboernes vinduer på vejen rundt. 

 

PS: Krolf er en blanding af kroket og golf, hvor man med en kroketkølle skal forsøge at slå 

kuglen i hul og ikke gennem buer som i kroket. 

 
Give Avis 27-08-18 

 

 
 
 
 

Tur til Plantorama. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Torsdag den 18. juli havde jeg den fornøjelse at være afløser på bussen. De faste chauffø-
rer var på ferie, så jeg fik chancen for en køretur. Opgaven var sammen med Ulla fra cen-
tret og 7 brugere at køre til Plantorama i Vejle for at gøre diverse indkøb.  
Vi kørte derud ad motorvejen, og kunne så tage en anden rute hjem, hvis tiden tillod det. 
Men der var meget at se på derude, og tiden ilede af sted, og vi fil lidt travlt til sidst. Det 
endte med vi måtte tage motorvejen hjem og nåede lige i mål til spisetid (måske 1 minut 
over). Selvom vi ikke fik kørt den omvej, vi ønskede for at se landskab og afgrøder på mar-
kerne, så nød deltagerne oplevelsen i Plantorama, og at se alle de planter de havde. 
 
Erik Andersen 
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SOMMERFEST I Hus 14 

Vi har holdt sommerfest i hus 14 med stor succes. Der blev danset, grinet og spist 
lækker mad. 

Der er god stemning og sammenhold. Citrondrengen der spillede op til dans.  
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Lyngtur i Vrads. 
 

På en rigtig dejlig og hyggelig bustur i 

sensommeren, drog vi afsted mod 

den jyske lynghede i Vrads. Det er 

klart en anbefalelsesværdig ”sevær-

dighed” sikke et smukt landskab, fyldt 

med den flotteste lyng. Vi plukkede 

de smukkeste lyng-buketter som kom 

med hjem i Kastaniehavecentret hvor 

vi længe endnu kan få glæde af dem. 

På billedet her ses Thorkild Bjarne 

som er i færd med at samle en flot 

buket til sin hustru   Et held at vi 

nåede det inden hedebølgen i slut-

ningen af august, for nu er lyngen helt 

svedt og kedelig.  

Vi mødte tilmed flere der kom gående 

iført gummistøvler og fletkurv på ar-

men, helt sikkert skulle på svampejagt 

i skovbunden. Det må vi prøve engang! 

 

 
 

Æbler søges! 
I forbindelse med vores årlige æbleuge på 

Kastaniehaven søger vi en masse æbler. Så 

kender du nogen eller har du selv en helt 

masse dejlige æbler i haven, som du ikke 

selv kan nå at få glæde af, så tager vi glæ-

deligt i mod med kyshånd.  

Vi kommer til at bruge æblerne til most, 

bagning, madlavning, tryk samt mange an-

dre sjove aktiviteter hvor æblerne kan ind-

drages.  
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Tomat 
 
Se en tomat vi havde i vores drivhus i hus 14 
Den vejede 777 gram. Det er en ordentlig basse. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  Det bedste jeg kan lide ved 

morfar er, at han er sig selv og 
ikke lader, som om han er et el-
ler andet normalt menneske.  
(Magnus 6 år)  
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Fælles Pølse-frokost. 
 

Fredag formiddag inviterede cafeen i Ka-

staniehavecentret til pølsefest, vejret ville 

at frokosten skulle nydes inden døre og 

Rullepølsen, Kastaniehavens pølsevogn, 

fik derfor en fridag. Der var stor tilslut-

ning fra både beboere, visiterede og per-

sonale, endda måtte køkkenet melde ud-

solgt af pølserne da runde 2 var i gang  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pølser, Frikadeller og diverse tilbehør blev spist med stor glæde hos alle, og der lød 

en stor ros til kokkene.  

Til at serverer maden havde vi en af vores gode og hjælpsomme frivillige, Poul Ve-

stergaard, samt centerleder Jeanette Raas.  
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Skærup Zoo 
 

Fredag den 30. august, fyldte vi to busser og kørte 14 mand stærk mod Skærup Zoo. 

Personalet i køkkenet sørgede for at vi fik dejlige madpakker, samt kaffe og kage 

med til turen. Vejret var perfekt til en udflugt, høj sol, lige nøjagtigt som vi havde be-

stilt det Til busturen sørgede Ketty for sangbøgerne til busturen og vi var ikke nåe-

de langt fra Kastaniehaven inden der var glad musik og sang i bussen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi var rundt og hilse på alle de spændende, sjove og kære dyr og fik gode snakke her 

omkring. Nogle stykker var endda så heldige, at overvære de helt store katte få serve-

ret deres frokost imens andre fik fodret de lækkersultne geder med kiks vi købte til 

formålet. Vi sluttede turen af med en dejlig kage, kaffe og is, et par stykker var i bu-

tikken og handle en lille souvenir med hjem.  

En rigtig dejlig dag i Skærup vi kan mindes længe.      
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Åbent Hus 

 

Traditionen tro havde Kastaniehave-Centret åbent hus den sidste torsdag i august. 

 

Her blev de forskellige aktiviteter, der foregår på stedet præsenteret. 

 

Pigen med paraplyen underholdt for de mange børnehavebørn og ”børn” i alle aldre, som 

var mødt op. 

En god start på dagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et udpluk af de mange kreative aktiviteter. 
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Der er bl.a. mulighed for at deltage i 

 

Knipling – Kunstgruppe – Billard – Blomsterbinding – Strikkecafe og kreative timer 

– Nørkledamer - Strikkedamer – Træværksted – Kortspil – Gymnastik – Porcelæns-

maling – Patchwork – Bogbinding – Sang – Forskellige madgrupper- eller hvad med 

at blive ”gå-ven”. 

 

 

Nåede du ikke at tilmelde dig på Åbent Hus-dagen, kan du spørge i Centret, hvor-

dan du kommer til at deltage i et hold. 

 
 

 

 

 

 

Traditionen serverede cafeen ribbenssteg til frokost 
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Nyt fra Kastanierådet. 

Nu er sommerferien forbi, og vi er i gang med efterårs og vinterplanen. Og det star-
ter meget traditionelt med høstfest og underholdning. Og der vil også være ande-
spil, og det er med rigtige ænder (frosne ikke levende). I lighed med de seneste år 
bliver der også en højskoledag her på Kastaniehaven, og det bliver torsdag den 7. 
november. Der bliver selvfølgelig også julefrokost som vi plejer. Det er også nu der 
skal tænkes på næste års arrangementer, og rådet er ved at samle ideer til pro-
grammet. Vi vil meget gerne høre om brugernes ideer og ønsker. Der er måske no-
gen der har kendskab til nogle spændende mennesker, som vi i rådet ikke kender til. 
Vi vil meget gerne forny programmet, og gøre det mere spændende for brugerne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tilbuddene skal gerne være så alsidige som muligt, så der både er underholdning 
med sang og musik, men også hvis nogen kender en der er god til at fortælle om sit 
liv eller et emne. Så sig endelig til og kom med jeres forslag. Jeg kan ikke love at vi 
kan opfylde alle ønsker, men jo mere der er at vælge imellem jo bedre program kan 
vi sammensætte. Vi forventer selvfølgelig at få penge fra §18 puljen i samme 
mængde som tidligere, og at aktiviteterne kan blive på samme plan som de seneste 
år. 
 
Erik Andersen 
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Nyt legetøj. 

Billardbordet i Centret bliver brugt meget og er efterhånden blevet lidt slidt. Med 

Thorkild Jensens hjælp fandt vi en pænere og bedre model. Men den skulle hentes i 

Nordenskov i nærheden af Varde.  

Tirsdag den 27. august drog Thorkild 

og 3 Handymænd af sted for at hente 

det nye billardbord.  

Ugen efter gik tømrerne i gang med at 

montere filt på fødderne, så den kan 

flyttes uden at skade gulvet – og ryg-

gen på dem som flytter bordet.  

 

Det hele var så klar til montering, og indvielse 

skete tirsdag den 10. september.  

Den blev afprøvet med det samme, og spillerne 

har godkendt den.  
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Vildt show i Vrads ved Silkeborg. 
 
Vi var på besøg med mandegruppen hos Falkemanden og hans imponerende høge, ugler 
og ørne og oplevede dem på tæt hold. Unge som gamle gyser når fuglene - i det under-
holdene, lærerige og meget utraditionelle show - i samarbejde med falkoneren viser ek-
sempler på deres fantastiske jagt- og flyveegenskaber. De fløj om ørerne på os og fanta-
stisk at se rovfugle så tæt på og hvordan han kan styre dem i et meget underholdende to-
ne. Bestemt et besøg vær en anden gang.  
 
Hilsen Lis 
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Søren til undsætning  
Så gik det galt igen, nogen havde ”glemt” at sætte golfvognen, Lille Smut, til oplad-

ning, så Jeanette måtte sende bud efter hjælp, Lille Smut skulle jo hjem igen ne-

de fra Give by, så Søren fra Hus 10 måtte af sted på en lille opgave, med Ellerten. 

Lidt sejt op af Torvegade, men det lykkedes at komme hjem til Kastaniehaven i god 

behold. 

- SØREN FRA HUS 10 
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Retten til et værdigt liv. 

Vi prøver at aktivere beboerne og inddrage dem i de daglige gøremål, de 
har været vant til, inden de flyttede på Kastaniehaven. 
 

 

SAMMEN SPILLER VI HINANDEN GODE    

 

TEAMWORK imellem Edith og Thorkild, som skal bære mælkekasser ud til Cate-

ring firmaet, der leverer varer til os hver uge. 

 

Alle arbejder jo i eget hjem… Også selv om man er flyttet på plejehjem… 

En herlig stjernestund. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Og her er det Margit som går ude i regn-

vejr og gør rent. 
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STJERNESTUND: 

Når Velfærdsteknologien skaber trivsel for beboerne:  

Carla er lige blevet mormor til en lille dreng, og ser sit barne-

barn for første gang via facetime. 

 

Sidenhen er det blevet til mange stjernestunder, hvor Carla 

kan se og tale med datter og barnebarn. 

 

 

 

 

 

 

 

4 BENET PRAKTIKANT 
 

Hus 16 har haft den glade fornøjelse at have en 4 benet praktikant i en hel uge. Praktikanten 

hedder Eddie, og er en Belgisk Shipperke på 4 mdr. Det var en sand fornøjelse for samtlige 

beboere og personale, og det var tydeligt, at beboerne profiterede af den lille uldtot. De skifte-

des til at have ”pasningsvagten” og tog det meget seriøst at passe godt på ham. 

 

Det gav også anledning til ekstra gåture ude i al slags vejr, og pludselig gjorde det ikke noget, 

at man skulle ud i øsende regnvejr, For når en HUND SKAL…. SÅ SKAL DEN…… 
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ÅRETS GANG 

 

Oktober (SÆDEMÅNED) 
I den antikke romerske kalender var oktober den ottende måneder. Heraf navnet. Octo bety-

der nemlig otte på latin. 

Ifølge vor kalender er oktober som bekendt den tiende måned. 

I ældre tid blev meneden her i Danmark kaldt sædemåned – fordi vintersæden – det ville i 

gamle dage ruge – absolut skulle sås på dette tidspunkt. 

 

Bondens gøremål i oktober 

I denne måned skulle rugen, som nævnt herover, sås. I haverne var man i fuld gang med 

frugtplukningen. Når den var afsluttet, skulle træerne gødes med en god portion komøg, og 

humleplanterne med svinemøg. Derefter blev kålroer og gulerødder taget op. Fårene kunne 

klippes endnu engang, men denne sidste uld duede kun til vadmel. 

 

Svinene blev samlet og jaget i stien til opfedning. Hvis det var koldt, kunne man i slutnin-

gen af måneden begynde at slagte og salte samt støbe lys af oksetællen. 

Blandt oktobers egentlige indendørs sysler kan nævnes kvindernes kartning, spinding, væv-

ning og strikning (det sidste deltog mændene også i flere steder) I loen blev der tærsket på 

livet løs, så man kunne få kerner til mel samt halm til strøelse for dyrene og langhalm til re-

paration af stråtaget. Hovedparten af vinterforrådet skulle være i hus inden udgangen af 

denne måned. 

 

Overtro og varsler for oktober 

Nu vidste man, at efteråret og vinteren stod for døren. Hvor kold ville vinteren blive, og 

hvor længe ville den vare? Havde høsten været så god, at der var mad nok til dyr og menne-

sker? Det spekulerede hele husstanden en del på, for hvis høsten havde været meget dårlig – 

eller var slët helt fejl – ja så lurede sultens spøgelse om hjørnet. Når man ønskede at tage 

varsler for den kommende tid, kikkede man ikke mindst på træerne. F.eks. hedder det: Ville 

træerne ej lade løvet fare, bliver vinteren streng, tag dig i vare.  

Også dyrenes adfærd kunne varsle om vejret i den kommende tid. <Om bierne hedder det 

således 

Hvis bierne kitter stadet tidligt til, 

fårene skal drives ind med vold 

og ræven gør, 

bli’r det kold’. 

 

Også haren varsler: Hvis den optræder i sommerpels i oktober, bider vinteren sig ikke fast 

lige straks. 
 

 

November SLAGTEMÅNED 
Novembers navn er afledt af det latinske novem, der betyder ni. Det skyldes, at november i 

det antikke Rom var den niende måned. 

Den gamle danske betegnelse er slagtemåned; dyrene skulle opstaldes, og nu var det efter-

hånden så koldt, at man helt trygt kunne slagte og nedsalte uden risiko for at kødet skulle 

blive fordærvet, inden det blev spist. 
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Bondens gøremål i november 

Som ovenfor nævnt foregik hovedparten af slagtningerne på denne tid. Hvis det var tørvejr 

på Karens dag (25. november) høstede man kålen, den tålte ikke for megen frost, og nu blev 

det jo for alvor vinter. 

Også i november skulle der dog helst foretages en del pløjning, og indenfor blev der tær-

sket, spundet samt bødet og fremstillet fiskegarn – sidstnævnte syssel foregik naturligvis 

kun, hvis bonden havde adgang til fiskevand, og det var naturligvis ikke altid tilfældet. 

 

Overtro og varsler om november 

Ifølge vor nutidige kalender er november den sidste efterårsmåned, men de gamle bønder 

vidste, at november godt kan være særdeles vinteragtig, ja at november i realiteten ofte er 

den første vintermåned. Alligevel kunne man jo håbe på endnu nogle milde dage. 

 

Peder Syv lod vinteren varsle i et smukt lille rim. 

 

Ved Hellemisse (1. nov.) må du mig vente 

Mortensmisse (11. nov.) om jeg tør 

kommer jeg end ikke før 

så kommer jeg Sct. Karens dag (25. nov.) 

og lægger mig for din dør. 

 

 

December KRISTMÅNED 
Decem betyder ti på latin, og månedsnavnet viser, at den i det gamle Rom regnes for ¨rets 

tiende måned. Det middelalderlige danske navn er kristmåned, dvs. den måned hvor man 

fejrer Kristi fødsel. 

 

Bondens gøremål i december 

Alt pløjearbejde skulle være afsluttet i månedens første dage. Derefter var det tid at køre ajle 

på vinterrugen samt at hente tjørn og staver til bygninger og reparation af hegn og gærder. 

Når kær og mose frøs til, kunne man skære pileris til vange og gærderne der. Hvis man ikke 

havde tilstrækkeligt langhalm til tagreparationer, hentede man i stedet tagrør i de tilfrosne 

moser og kær. 

Nu var det også tid at reparere vandmøller og sluser. Indendørs koncentrerede man sig om 

juleforberedelserne, men der skulle også gerne være tid til reparation af værktøj samt til 

fremstilling af bindegarn og tovværk af hør og hamp. 

 

Overtro og varsler om december 

Årets sidste måned var i hovedsagen helliget indendørs sysler, og der blev derfor ikke taget 

mange vejrvarsler i dagene op til jul. Det siges dog: Fint vejr i den første adventsuge varer 

ved lige til jul. 

I øvrigt ville bonden helst have kulde og sne i denne måned, for et gammelt varsel lød: En 

kold og snerig december lover et frugtbart år og en god sommer. 

 
 

Kilde: Vore gamle kalenderdage 
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Kommende arrangementer i Centret 

Dato Arrangement 

Mandag Bankospil kl. 10, hvis ikke der er andre arrangementer 

Onsdag Fællessang kl. 10–11 v. Mogens Jensen og Lis Ringive 

Torsdag i lige uger Fællessang kl. 14,30 – 16,00 i Hus 14 

Torsdag den 26. september Høstfest kl. 17,30 (T) 

Tirsdag den 1. oktober Gudstjeneste kl. 14,30 

Tirsdag den 8. oktober Foredrag med Arne Lundemann kl. 14,00 (T) 

Tirsdag den 15. oktober Gudstjeneste kl. 14,30 

Fredag den 18. oktober Vild med dans fortrinsvis for beboere og visiterede kl. 

10 – Husorkestret spiller  

Fredag den 25. oktober Fredagsbar kl. 15,00-17,00 med Ole Gas 

Fredag den 1. november Modeshow kl. 10,00. Tøjbilen kommer forbi. Beboere 

og frivillige går modeshow  

Tirsdag den 5. november Gudstjeneste kl. 14,30 

Tirsdag den 5. november Gammeldags andespil kl. 14,00 

Torsdag den 7. november Højskoledag med Bolette Elvstrøm og TrineLilholt kl. 

9,30 – 16,00 

Tirsdag den 19. november Gudstjeneste kl. 14,30 

Fredag den 15. november Vild med dans fortrinsvis for beboere og visiterede kl. 

10 – Husorkestret spiller 

Tirsdag den 3. december Gudstjeneste kl. 14,30  

Torsdag den 12. december Julefrokost kl. 11,30 – med underholdning (T) 

Fredag den 13. december Vild med dans fortrinsvis for beboere og visiterede kl. 

10 – Citrondrengen spiller 

Tirsdag den 24. december Julegudstjeneste kl. 10,00 
 

Der kan lejlighedsvis blive arrangeret ekstra foredrag, musikarrangementer o. lign., 

som annonceres ved opslag i Centret eller i dagspressen 

 

Husk tilmelding til arrangementer mærket (T). Tilmelding kan ske på opslagstavlen 

ved indgangen eller på tlf. 7681 7750 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Næste nummer er planlagt til at udkomme i uge 51 

Deadline for aflevering af stof er 10.12.2019. 

Kan sendes til ingerastrup@gmail.com eller afleveres 

på kontoret. 

Alle læsere opfordres til at komme med indlæg. 

mailto:ingerastrup@gmail.com

