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Forside: Gågruppen på tur ved Farum Sø

Siden sidst…
Med et forår bag os, der både har
budt på kulde og varme, kan vi
med juni måned byde sommeren
velkommen og forhåbentligt en
dejlig varm af slagsen. Lad os
endnu engang beruses af lyset,
varmen, lydene og de lange lyse
aftner, som knap nok når at blive
til nat, før lyset bryder frem til et
brus af fuglesang. Det er bare
med at nyde de kommende måneder!

mandag d. 20. juni – det står der
også mere om i bladet.

Juni måned begynder med fest og
70’er musik i gården. 100 har tilmeldt sig, så vi håber, at vejret viser sig fra sin smukke side. D. 15.
juni markeres Valdemarsdag i caféen, hvilket du kan læse mere om
inde i bladet.

Jeg vil ønske sommeraktiviteterne
en dejlig, solrig og tør måned.
Velkommen til Skovgården i juni.

Tirsdag d. 21. juni kommer en
busfuld frivillige fra Aabenraa Aktivitetscenter ”Kirsebærhaven” på
besøg. Ligesom vi nogle gange
har taget ud på inspirationsbesøg
til andre aktivitetscentre, har de
denne gang valgt at lægge turen til
Furesø og Skovgården. På programmet står frokost, information
og rundvisning, og besøget slutter
af med et kulturelt indslag ved Historisk Forening, Furesø.
Apropos Historisk Forening har
Skovgården i fællesskab med dem
arrangeret en lille historisk gå-tur i
nærmiljøet omkring Skovgården

Slutteligt vil jeg minde om, at det
er en god idé allerede nu at tilmelde sig de aktiviteter, som du har
lyst til at gå til i efteråret. Dette for
at sikre dig plads. Fortryder du dit
aktivitetsvalg til efteråret, kan du
altid få pengene tilbage. Er der
derimod optaget på et hold, er det
for sent. Læs evt. om tilmeldingsreglerne i aktivitetsprogrammet.

Merete Harrig

Fejring af Valdemarsdag
Onsdag d. 15. juni kl. 11.30 – 13.00
i Café Skovgården
Den 15. juni er det Valdemarsdag, hvor Dannebrog ifølge myten faldt
ned fra himlen i Estland. Danmarks Kartoffel Råd har også udråbt dagen
til National Kartoffeldag, hvor der spises nye kartofler gerne ledsaget af
en snaps.

Vi markerer det hele i Café Skovgården
onsdag d. 15. juni kl. 11.30 – 13.00
Menu
”Den jomfruelige sild” matjesfilet m/ nye kartofler og cremefraiche ledsaget af en gratis snaps.
Dessert - jordbærtrifli.
Pris: 75 kr. (ekskl. drikkevarer)
Mogens Balslev akkompagnerer på flygel under middagen samt undervejs til fællessang af de skønne, danske nationalsange.
Tilmelding i receptionen fra d. 1. – 9. juni.
Der er ikke bordplacering i forbindelse med tilmeldingen.
Velkommen til!

Herretur
Farum sø rundt
Onsdag d. 15. juni kl. 9.00 – ca. 13.00

Cykeltur på ca. 12 km. med eller uden motor.
Vi mødes ved flagstangen uden for Skovgården, hvor vi begynder med
en kop stå-kaffe. Herefter tager cykelturen rundt om Farum sø sin begyndelse.
Vi kører stille og roligt og gør holdt ved forskellige kendte og ukendte
lokaliteter, som jeg fortæller lidt om.
Vi forventer at være tilbage på Skovgården ca. kl. 13.00.
Jeg sørger for kaffen, men husk selv at medbringe en flaske vand.
Tilmelding senest tirsdag d.14. juni til Per Glottrup på tlf. 28 51 24 97,
hvor du også kan høre yderligere om turen. Turen aflyses ved regnvejr
– alle deltagere vil blive kontaktet.
Arrangementet er gratis.

Per Glottrup

Vandring omkring Skovgården
v/ Fortællergruppe Historisk Forening
Mandag den 20. juni kl. 12.30
Turen er for dig, som har rollator og ikke kan gå så lange distancer
– men alle er i øvrigt velkommen til at deltage.
Vi samles foran Skovgårdens nordlige indgang ved flagstangen og den
store sten kl. 12.30. Fra parkeringspladsen kan vi se ud mod den bedst
bevarede del af Lille Værløse med blandt andet Ellens Lyst, gamle stråtækte huse, Langkærgaard og Mosegaarden. Her vil blive fortalt om den
gamle landsby Lille Værløse.

Vi går frem til hjørnet af Bymidten over for Ellens Lyst, hvor der vil blive
fortalt om udviklingen fra landsby til by. Herefter går vi frem til Langkærgaard, hvor der ligger fem såkaldte rillesten på gårdspladsen. Der fortælles om stenene og afdøde skovridder Ejnar Laumann Jørgensen.
Forbi Mosegården berettes der om gården og Karl K. Nielsen, som var
drivkraften i oprettelsen af Værløse Museum nu Furesø Museum.
Vi slutter ved Skovgården, hvor det vil være muligt at købe kaffe og kage i caféen.
Turen varer omkring en time, og turlængden er knap en kilometer. Det
maksimale deltagerantal er 20 personer.
Tilmelding i receptionen senest fredag d.17. juni efter først-til-mølle
princippet.
Turen er arrangeret i samarbejde med Skovgården og Værløseegnens
Historiske Forening.
Deltagelse er gratis.

Herreklubbens tur til
Haanings collection i Bagsværd
Begejstringen over den fantastiske samling på Nordeuropas flotteste bilmuseum var til at se og høre, da vi trådte ind i den store udstillingshal
på Smørmosevej i Bagsværd.
Tilmed var vi heldige at få stedets ejer og stifter, 80 årige Erik Haaning,
til at vise rundt og fortælle om stedet.
Efter en rundvisning på halvanden times tid, fik vi i Café Shelby’s serveret 3 stk. velsmurt smørrebrød og en øl eller vand.
Det dannede godt grundlag for en snak, om det vi havde set og de relationer tilbage til, hvad vi selv kunne huske. Det gjaldt også knallert- og
motorcykeludstillingen.
Mange blev tilbage efter frokosten for lige at se udstillingen igen og for
lige at dvæle ved køretøjer, der var særlig interessante.
Tom

Her ses mekanikinteresserede herreklubmedlemmer foran en arbejdende, opskåret
motor.
Erik Haaning ses foran i hvid
skjorte.

Her fortælles om en virksom
kopi af verdens første bil,
en Carl Benz fra 1886.

Tak til Peter Greve
for en god herretur i Hareskoven.

Vi var 18 deltagere i alt, der fik sat historier på meget af det, som vi bare er
gået forbi, når vi tidligere har gået tur i Hareskoven. Flere træer er over 500
år gamle! Den lille sø ”Afrodites øje” så vi også, og sang sangen af samme
navn over en god frokost i Café Skovgården efter turen.
Vi blev endnu engang bekræftet i, at det er en god idé at se vores nærområde.
Ses vi på cykelturen ”Farum sø rundt” d. 15. juni?

Kaj Nissen

Oplæser søges til
”Kendte folks erindringer”
Mandage kl. 13.00 – 15.00
Holdet kører fra september - maj
Holdet samles om biografier og erindringsbøger om kendte danskere,
hvor der hen ad vejen bliver diskuteret bl.a. om perioden eller den kendte person. Vi hygger os hele tiden med hinandens selskab, snak og kaffe.
Vi har brug for en afløser til oplæsning. Kunne det være noget for dig? I
så fald kan du kontaktet holdleder Inger-Elise Hansen tlf. 4255 6074.
Det kan også være, at du har lyst til at deltage på holdet? Der er ledige
pladser til efteråret, og du kan tilmelde dig online på Skovgårdens hjemmeside under Kendte folks erindringer efterår 2022 eller ved henvendelse i Skovgårdens reception.

Inger-Elise Hansen

Nyt fra Skovloppen
Efter godt salg har vi igen plads til gode ting, så rydder du
op i sommerferien, må du meget gerne tænke på os.
Ting kan afleveres i aktivitetscentret.
Venlig hilsen
Skovlopperne

Spis – sammen

Hver fredag fra kl. 12.00 i caféen
Har du lyst til at vende stort og småt over et veltilberedt måltid mad i
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.

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. 2., 16. og 30. juni kl. 12.30 – 14.30
på 1. sal på Skovgården

Rabarber søges

Hvis der er nogen, der har flere rabarber i haven, end de selv kan bruge, så
modtager vi dem meget gerne.
Vi vil fryse dem og lave marmelade af
dem til salg til julestuen.
På forhånd tak og venlige hilsner,
Aktivitetsværkstedet

Familie- og Samfund Værløse
Siden 1968 har Familie og Samfund tilbudt en lang række kurser og
aktiviteter i Værløse - men nu er det slut. I forbindelse med foreningens generalforsamling i april 2022 blev det enstemmigt besluttet at
nedlægge foreningen, som gennem de mange år har stået for så
mange gode aktiviteter drevet af engagerede frivillige. Skovgården
har gennem årene haft et godt samarbejde med Familie og Samfund bl.a. har Skovgården stillet lokaler til rådighed om aftenen for
Familie og Samfunds kurser, og Skovgården har fået lov til at hente
undervisningskræfter gennem Familie og Samfund.
Med nedlæggelse af Familie og Samfund er der to hold, som ønsker
at fortsætte men er blevet ”hjemløse” – et gymnastikhold og et sy
hold. De bliver fra september 2022 etableret som hold under Skovgårdens aktiviteter. Det drejer sig om:
Modesyning
Vitta Sørensen er holdleder og holdet koster 600 kr. pr. sæson. Holdet bliver i første omgang et lukket hold, da deltagerne lige skal have mulighed for at falde tilrette i de nye rammer.

Basis-motion
Dorte Linneballe har allerede Basis-motion på Skovgården, men
ændrer sit gamle Bevægelse & afspænding for damer fra Familie og
Samfund til endnu et Basis-motionshold. Det hold er åbent. Således
har Skovgården nu:

Basis-motion 1, kl. 11 – 12
Basis-motion 2, kl. 12 – 13

Tilmelding til Basismotion er mulig.

Merete Harrig

Dagens ret i Café Skovgården kr. 55,-

Dessert kr. 20,-

Onsdag

d. 1.

Sommerfest - Caféen lukket

Torsdag

d. 2.

Dagens fisk

Fredag

d. 3.

Skipperlabskovs m/ rugbrød

Mandag

d. 6.

2. pinsedag - caféen lukket

Tirsdag

d. 7.

Farserede porrer

Onsdag

d. 8.

Benløse fugle m/ kartoffelmos

Torsdag

d. 9.

Dagens fisk

Fredag

d. 10.

Kogt kylling m/ aspargessovs

Mandag

d. 13.

Boller i selleri

Tirsdag

d. 14.

Hamburgerryg m/ stuvet spinat

Onsdag

d. 15.

Matjesfilet m/ nye kartofler - HUSK tilmelding, sidste frist d. 9/6

Torsdag

d. 16.

Dagens fisk

Fredag

d. 17.

Sprængt nakkefilet m/ peberrodssovs

Mandag

d. 20.

Lasagne m/ salat

Tirsdag

d. 21.

Frikadeller m/ kartoffelsalat

Onsdag

d. 22.

Spinatgryde

Torsdag
Fredag

d. 23.
d. 24.

Dagens fisk
Skinkegryde m/ kokos og mango

Mandag
Tirsdag

d. 27.
d. 28.

Ribbensteg m/ tyttebærsalat
Stroganoff m/ kartoffelmos

Onsdag
Torsdag

d. 29.
d. 30.

Stegt medister m/ stuvet spidskål
Kylling m/ peberfrugt og gulerødder

Ret til ændringer forbeholdes - varm ret mellem kl. 11.30 - 13.00

Musik i gården
Frem til september inviterer vi til ”Musik i gården” hver tredje torsdag i ugerne juni, juli og august. Vi har booket forskellige musikere
og små orkestre, så ikke én torsdag med musik i gården vil være
ens bortset fra den hyggelige stemning med sang, musik og ind
imellem en fællessang. Vi mødes i gården, hvor vi har stillet stole
op til en hyggelig times underholdning. Husk solcreme og hat med
skygge, for vi satser på godt vejr - ved regnvejr rykker vi ind i caféen.

Torsdag d. 23. juni kl. 13.00 – 14.00
Underholdning v/ Uffe Thiel
”Danske sange”

Benyt lejligheden til at spise middag i Café Skovgården.
I forbindelse med arrangementet vil der blive udendørs salg af forfriskninger mod kontant betaling eller MobilePay.

Vi glæder os til at se dig!
Næste Musik i gården er
torsdag d. 14. juli v/ Kælderduoen.

