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Redaktion:
Merete Harrig – ansvarshavende
Trine Baden - layout
Tryk:
Skovgården
Oplag: ca. 900 stk.
Aflevering af indlæg til bladet:
Hvis du har et indlæg, som du ønsker medtaget i næste
nummer af ”Nyt fra Skovgården”, skal materialet afleveres senest den 16. maj 2022. Der kan ikke medtages indlæg med salg for øje.
Skovgårdens Venner støtter økonomisk aktiviteter og arrangementer, der fremmer det sociale samvær på Skovgården.
Vil du også bidrage til fællesskabet, kan du tilmelde dig i Receptionen. Du kan også vælge at indbetale 150 kr. (eller for et par 250
kr.) på følgende kto. nr.: Reg.nr. 2310 konto 7559918134
Anfør gerne mobil nr. i beskedfeltet.
Skovgårdens Venner kan kontaktes på:
skovgardensvenner@gmail.com

Forside: Foråret er kommet.

Tirsdagsbanko
v/ Værløse Pensionistforening

Tirsdag d. 3. maj kl. 18.30 – 21.00
i Café Skovgården
Alle er velkomne!

Demensrådgivning
Er du pårørende til en demensramt, eller har du brug for råd og
vejledning om demens, er der mulighed for dette ved en medarbejder fra kommunens demensteam på flg. tidspunkter:

Torsdag d. 5. og 19. maj kl. 12.30 – 14.30
på 1. sal på Skovgården

Spis – sammen
Hver fredag fra kl. 12.00 i caféen.
Har du lyst til at vende stort og småt over et veltilberedt måltid
mad fra vores café, så kom og bliv en del af vores spisefællesskab.
Vi mødes i caféen hver fredag kl. 12.00 ved det første aflange bord
ved vinduet. Der vil være en medarbejder eller frivillig, som spiser
med.

Arrangement med Visens Venner
Arrangementet med Visens Venner blev aflyst d. 20. april.
Vi har planlagt en ny dato i efteråret for afholdelse af arrangementet, som bliver
onsdag d. 21. september kl. 13.30 - 15.30.

Herretur til Hareskoven
ved Peter Greve, guide.
Torsdag den 19 maj kl. 9.00.

Alle, der kender en hare, ved, at den lever på marker og græsarealer og
ikke i skove, så hvorfor hedder det Hareskovene? Kan man møde
Djævelen i Hareskoven? Er Store Brænteljung en gravhøj med
kongebegravelse? Hvad har Frederik den 3.’s søn at gøre med
Hareskoven? Og var han drikfældig? Hvem skød skovfoged Thomsen?
Hvad laver Skrædderen i Hareskoven? Hvad er en vrangbøg? Hvorfor
hedder det Gisselfeldengen? Hvorfor er der en hængeplads i Hareskoven? Hvad er en rillesten?
Det er mange spørgsmål. Hvis du vil have svar på dem og høre om
mange andre objekter i Lille Hareskov, så skal du deltage i vores
travetur torsdag den 19. maj.
Vi starter turen med samling og en kop kaffe i Skovgårdens café kl. 9.00.
Vi kører i egne biler til den offentlige parkeringsplads på Skovlystvej ca.
50 meter nord for Skovlyst Bryggeriet. Turen har en varighed på ca. 2½
time og en længde på ca. 7 km. Tag derfor robust fodtøj på og påklædning efter vejret.
Når vi er tilbage ved bilerne, kører vi tilbage til Skovgården, hvor vi
afslutter turen med 2 stk. smørrebrød og en øl eller vand.
Pris for hele arrangementet er kr. 100.
Tilmelding og betaling senest torsdag den 12. maj enten i Skovgårdens
reception eller på mail: skovgaarden@furesoe.dk + betaling på MobilePay 238941 – husk at skrive ”Hareskov” i emnefeltet.

Turarrangør Peter Greve 2614 9194

Donation fra Nordea Fonden

Træværkstedets deltagere glæde sig over en flot donation på kr. 17.694 fra
Nordea Fonden, som bl.a. skal bruges til indkøb af nye høvlebænke, en lille drejebænk og et bordsavsæt. Donationen blev markeret med en reception onsdag d. 6. april, hvor deltagere fra træholdene var mødt op til kaffe
og træstammer samt besøg af Gitte Svenningsen, filialdirektør Nordea Furesø. Hun medbragte et donationsbevis på vegne af Nordea Fonden og
anerkendte med ord Skovgårdens store betydning for frivillighed og mulighed for gode netværksdannelser.

Merete Harrig

Ny cafémedarbejder
Jeg er jeres nye cafemedarbejder. Jeg er 49 år, bor i Måløv med min mand. Vi har to børn, som er fløjet fra reden.
Jeg er uddannet køkkenassistent i ‘92. Jeg har arbejdet
i forskellige plejehjemskøkkener alle årene. Jeg holder
af at lave god og velsmagende mad, elsker at bage og
lave lækre ting.
Vi ses 2. maj - jeg glæder mig meget til at møde jer alle.
Med venlig hilsen

Maria Tranberg

Sæt X i kalenderen
Herretur ”Farum Sø rundt på cykel”
Onsdag d. 15. juni
På turen bliver vi lidt klogere på vores lokalområdes historie.
Der kommer yderligere oplysninger om turen i Nyt fra Skovgården i junibladet.

Per Glottrup

Se her!
Alle kreative brugere

Fra september måned ændrer Gaveboden på rammerne for salg af egne produktioner i butikken, og vi vil hermed benytte lejligheden til at invitere flere til at blive leverandør til butikken. Varerne kan være håndarbejde af enhver slags, lavet af kreative brugere/pensionister.
Du melder dig som leverandør, får tildelt et nummer og sammen med en
af butikkens frivillige aftales, hvor meget plads, du har brug for. Herefter
får du tildelt et passende område, hvor du selv er ansvarlig for, at varerne bliver præsenteret.
Som leverandør sørger du selv for at sætte pris og dit nummer på de
enkelte varer, Der skal fortsat lægges 20% på prisen til Skovgårdens
Venner.
Hvis leverandøren kan modtage MobilePay-betaling, skal mobilnr. stå
på det tildelte område foruden navn. Der vil fortsat kunne betales kontant.
Som leverandør er du velkommen til undervejs at udskifte dine varer
f.eks. til juleting eller påsketing.
I slutningen af hver sæson dvs. slut december og slut april afregnes
med de frivillige i butikken, således at du får resultatet af dit salg fratrukket 20%, som går til Skovgårdens Venner.
Samtidig vil vi appellere til, at du som leverandør er med til at løfte opgaven med at passe Gaveboden – jo flere vi er, jo lettere bliver opgaven
for alle
Har du spørgsmål til de nye rammer for Gaveboden, kan du henvende
dig til Britta Ladegaard tlf. 26462466 eller Merete Harrig tlf. 72164621.
Vi ser frem til at høre fra dig!

Merete Harrig

Dagens ret i Café Skovgården kr. 55,Mandag

d. 2.

Helstegt nakkefilet m/ champignonsovs

Tirsdag

d. 3.

Stegt flæsk m/ persillesovs

Onsdag

d. 4.

Krebinetter m/ stuvet spidskål

Torsdag

d. 5.

Dagens fisk

Fredag

d. 6.

Boeuf bourguignon m/ rodfrugtmos

Mandag

d. 9.

Stegt medister m/ salat

Tirsdag

d. 10.

Kyllingeoverlår i ovn

Onsdag

d. 11.

Stegt lever m/ bløde løg

Torsdag

d. 12.

Dagens fisk

Fredag

d. 13.

STORE BEDEDAG - LUKKET

Mandag

d. 16.

Tarteletter m/ kylling og asparges

Tirsdag

d. 17.

Argentinsk bix m/ kartoffelmos

Onsdag

d. 18.

Hakkebøf m/ spejlæg

Torsdag

d. 19.

Dagens fisk

Fredag

d. 20.

Italienske kødboller i tomatsovs

Mandag

d. 23.

Ungarsk gullasch m/ kartoffelmos

Tirsdag

d. 24.

Frikadeller m/ stuvet rosenkål

Onsdag

d. 25.

Stegt kylling m/ brun sovs og surt

Torsdag

d. 26.

KRISTI HIMMELFARTSDAG - LUKKET

Fredag

d. 27.

LUKKET

Mandag

d. 30.

Kåldolmer m/ brun sovs

Tirsdag

d. 31.

Fanø gryde

Dessert kr. 20,-

Ret til ændringer forbeholdes - Varm ret mellem kl. 11.30 og 13.00

Udendørs 70 ’er fest
Onsdag d. 1. juni kl. 12.00 - 15.30
Skovgården inviterer til 70’er fest! Der er lagt op til en festlig fejring af
årtiet med danse- og musikunderholdning samt lidt godt til ganen og
maven. Mød op alene eller lav en aftale med andre – det skal nok blive
hyggeligt. Du kan også bruge denne festlige anledning til at invitere en
god ven eller nabo med, som endnu aldrig har set Skovgården.
Programmet ser således ud:
Kl. 12.00 – 13.00
Spisning i gården
Menu: Frikadeller, kartoffelsalat og grøn salat
kl. 13.00 – 13.30
Discodans - fællesdans v/Jens Werner
kl. 13.30 – 15.30
Ørehængere fra 70’erne v/ Vores Lille Orkester
Der vil være salgsbod med udvalg af diverse drikkevarer samt kager
m.m. ”Skovloppen” vil være tilstede i gården med gode ting, hvor fokus
er på 70’ erne. Vi modtager gerne gode brugte ting, som kan sælges
denne dag.
Tilmelding
Billet 60 kr., som dækker menuen. Sælges i receptionen fra mandag d. 9.
maj kl. 10.00 til og med tirsdag d. 24. maj.

Vel mødt!

Hvis vejret ikke er med os, rykker vi ind i caféen.

