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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 15. august 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: Sø bag Nørreskovhusene

Siden sidst…
I skrivende stund er sommeren på
sit højeste, hvilket også kan ses på
det færre antal besøgende på
Skovgården. Caféen har dog sine
faste kunder, udendørsaktiviteterne
er godt i gang og holdaktiviteter
som f.eks. skak, bordtennis, whist
og billard har valgt at prioritere en
sommersæson fra maj - august.
Sommeren igennem mødes Strik til
nødhjælp hver tirsdag kl. 10 – 12 i
tegne/maleværkstedet ligesom Flittige hænder mødes hver fredag i
aktivitetsværkstedet kl. 10 – 12. Der
er stor værdi i at mødes fast en
gang om ugen året rundt. Samværet, hyggen og samtalen er uvurderlig – og især for den, som bor alene.
Så skulle tiden falde lidt lang, er der
et par muligheder for god adspredelse og dejligt samvær.
I uge 33 d. 15. – 19. august rejser
en gruppe på 30 personer på
Skovgårdens miniferie til Odder.
Må de få mange dejlige oplevelser
og selvfølgelig rigtig godt vejr.
PR- og udviklingsudvalget stopper

Medlemmerne af PR- og udviklingsudvalget har besluttet at nedlægge udvalget – en beslutning,
som er modnet over en længere
tid. Udvalget blev etableret i 2018
med det formål at styrke Skovgården i forhold til markedsføring og
vækst. I 2018 - 21 stod udvalget
bl.a. i spidsen for: Ny skiltning på
Skovgårdens husmur, minidaghøj-

skole og en bustur rundt i kommunen for nye pensionister. Det blev
også til et møde med Mathilde Powers, deltagelse i en besparelsesproces, som endte positivt ud for
Skovgården samt et vælgermøde i
efteråret 2021. Nu har vi valgt at
slutte for at give plads til andre
måder at fremme kendskab om og
nye aktiviteter på Skovgården. Tak
til Kaj, Ulla, Kåre, Tom, Aase og
Trine for jeres tid, idéer og energi.
Dette nummer af Nyt fra Skovgården går over 2 måneder, hvorfor vi
skriver 1. september og dermed
start på en ny aktivitetssæson næste gang bladet udkommer.
Indtil da vil jeg ønske alle en rigtig
dejlig sommer.
Merete Harrig
Leder

Musik i gården

Frem til september inviterer vi til ”Musik i gården” hver tredje torsdag i månederne 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 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. 14. juli kl. 13.00 – 14.00
Underholdning v/ Kælderduoen
”Viser, sange og fællessang”
Torsdag d. 4. august kl. 13.00 – 14.00
Underholdning v/ Westfall og Grand
”Sange fra den danske sangskat”
Torsdag d. 25. august kl. 13.00 – 14.00
Underholdning v/ Glarmesterens Svende
Håndværkersange, naversange, sømandsviser og gadens 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!

Herreklubben
Sejltur på Furesøen
søndag d. 28. august kl. 9.30 - ca.14.00

Vi mødes på Skovgårdens P-plads kl. 9.30 og kører i egne biler til traktørstedet ved Frederiksdal. Hvis du har mulighed for at stille bil til rådighed, må du
meget gerne meddele det, når du tilmelder dig.
Vi går ned til bådfarten, hvor vi nyder en kop kaffe, mens vi venter på afgang
til en dejlig sejltur på små 2 timer rundt på Furesø – rolig, vi har forsyninger
med . Husk en varm trøje!
Tilbage i Frederiksdal nyder vi 2 medbragte sandwich + drikkevarer, kaffe og
kage i det hyggelige traktørsted, hvor der også er mulighed for spil, hygge og
snak.
Efter et par timer og en god oplevelse rigere, går turen hjem til Skovgården.
Alt dette: Sejltur, forfriskninger, mad, øl/vand, kaffe, kage burde koste 190,- kr.
men med tilskud fra ”Skovgårdens Venner” bliver din pris kun kr. 100 kr.
Max 20 deltagere.
Tilmelding senest fredag d. 19. august:
Send en mail til skovgaarden@furesoe.dk med tilsagn om ønsket deltagelse
og dit telefonnummer. Efterfølgende overfører du 100 kr. på MobilePay til Kaj
Nissen på tlf.nr. 30361106. Husk at skrive dit navn i tekstfeltet.
Har du ikke mulighed for at tilmelde og betale digitalt, kan du tilmelde dig i receptionen og betale kontant.
Hurtig tilmelding sikrer dig plads!

Kaj Nissen
Støttet af Skovgårdens Venner

Herretur
til Jonstrupsamlingen
Onsdag d. 14. september
Oplev mere end 200 års uddannelseshistorie ved et besøg i Jonstrup samlingen. Samlingen giver et spændende indblik i læreruddannelsens historie i
Danmark fra 1791 til 1990. Du får samtidig en lokalhistorisk fortælling om,
hvordan dagliglivet ved det gamle Jonstrup Statsseminarium formede sig for
de lærerstuderende og deres lærere med sovesale, fællesspisning og undervisningsaktiviteter fra tidlig morgen til sen aften.

Mødested og tidspunkt
Kl. 10.45 - Jonstrupsamlingen, Jonstrup vej 288, indgang E.
Der er P-plads tæt på samlingen.
Program
Kl. 11.00
Kl. 12.00
Kl. 13.00

Rundvisning Jonstrupsamlingen v/ Signe Holm Larsen
Vi spiller petanque
Sandwich og øl/vand

Pris: 75 kr.
Tilmelding og betaling
Hvis du ønsker at deltage, skal du tilmelde dig senest mandag d. 12/9 til
Steffen Thuebæk på mail: s.thuebaek@gmail.com samt overføre 75 kr. via
MobilePay på 40947707. Husk at skrive dit navn i tekstfeltet. Tilmelding er
gældende, når betaling er foretaget. Har du ikke mulighed for at tilmelde og
betale digitalt, kan du tilmelde dig i receptionen og betale kontant.

Steffen Thuebæk

Fiskeklub
– vil du være med?

”Ta’ med ud og fisk” sang Gitte Hænning en gang, og det tror jeg, at rigtig
mange har lyst til, hvis der var andre, som de kunne fiske med. Hygge, samvær, frisk luft og en friskfanget fisk (måske) – en aktivitet, hvor både mænd
og kvinder kan være med.
Vi fik for år tilbage etableret en fiskeklub, og det blev til én fisketur, men af
forskellige årsager er det ikke blevet til mere.
Nu forsøger vi igen!
Kan du lide at fiske? Savner du andre at fiske med? Har du idéer til etablering af en fiskeklub på Skovgården? Vil du stå for den – evt. sammen med
andre? Har du kontakt til eller viden om fiskebåde? Synes du, at idéen bare
er god?
Er du blevet nysgerrig, har lyst til at være med eller vil bare høre mere, så
kom og vær med til et opstart-møde

tirsdag d. 6. september kl. 13.00
i mødelokalet 1. sal på Skovgården.
Tilmelding til mødet på skovgaarden@furesoe.dk
eller i Skovgårdens reception.

Vel mødt

Merete Harrig

Nye udstillinger
Café Skovgården
v/ kunstmaler Lena Rosen
Mit navn er Lena Rosen. Igennem mit liv har jeg altid lavet noget kreativt og bevæget mig mest i den internationale teaterverden. Jeg har lært
forskellige maleteknikker og tilegnet mig viden om malematerialer.
Siden har jeg kreeret mine egne teknikker, strukturer og motiver.
Jeg tilføjer konstant nye elementer og motiver til mine værker og forsøger hele tiden med nye kombinationer, materialer og teknikker. Jeg lægger tanker og følelser bag hvert eneste af mine billeder. Jeg lader mig
inspirere af hverdagen og den skiftende natur Jeg elsker legen med farverne og udtrykket på lærredet.
Mine malerier males på bomuldslærred, og jeg bruger professionelle
kunstnerfarver, så farverne kan holde sig klare og friske. Jeg navngiver
sjældent mine malerier, da jeg mener beskueren selv skal have mulighed for at fordybe sig i dem og selv give frit løb til sine fantasier.
Jeg håber, at min passion kan skabe en god stemning i folks hjem med
smukke farver og originale motiver.

Lena Rosen kan kontaktes på lena.rosen50@hotmail.com.

Udstilling på 1. sal
v/ Preben Bitsch
Preben Bitsch bor i Hareskovby og har fotograferet det meste af sit liv. Han
arbejder mest med sine egne projekter, og har brugt mest tid på en serie af
billeder taget i mørke eller lav belysning: ”I mørke ses lyset meget bedre, og
det giver ofte nogle markant andre motiver end dagslyset byder på”. Efterhånden har Preben også taget en række billeder fra lokalområdet, og en del
af dem har været anvendt i Furesø Kommunes annoncer og tryksager.
De billeder, der oftest kalder de lokale smil frem, er en serie billeder fra den
kuperede vej mellem Værløse og Hareskovby, Fægyden – populært kaldet
’Kildebakkerne’. En vejstrækning, der er kendt af mange både lokalt og uden
for området både, fordi det er en ualmindelig smuk strækning gennem Hareskoven men også, fordi turen over bakkerne nemt får det til at kilde i maven
på både børn og voksne.
Udover at man kan nyde billederne på Skovgården, kan de også ses her:
www.prebenbphoto.com

Udstillingerne forløber
september – november
2022

Nyt hold - Hockey
Til dig der gerne vil have motion
på en sjov måde 
Måske har du hørt om hockey (floorball). Det er en fantastisk idrætsaktivitet,
hvor du kan dyrke motion i et holdfællesskab. Hockey er en let tilgængelig stavsport, som kan dyrkes på mange forskellige måder.
Her er der plads til alle. Hockey kan spilles i flere varianter bl.a. som motionshockey, hvor man ofte spiller 3-mod-3 på en lille bane. Fleksibiliteten er stor.

Vores nye hockeyhold på Skovgården mødes hver mandag mellem kl. 14.00
og 15.00 i gymnastiksalen.
Vi varmer op individuelt, og derefter deler vi os i rødt og gult hold.
Vi spiller hockey 10 minutter ad gangen.
Vi får sved på panden og grin på læben, når vi løber rundt i salen og spiller
mod hinanden.

Pris:
150 kr. for september til december 2022.
Første gang mandag d. 5. september.
Kunne det være noget for dig, kan du henvende dig til
Annette Bækbo på tlf. 7235 5807 eller fysisk i aktivitetsværkstedet.

Billeder fra
70’er festen

Tak for en dejlig fest!

Sæt x i kalenderen
Mandag d. 26. september
Tur til Christians Vlll’ s Palæ på Amalienborg, hvor vi skal se
udstillingen ”En dronnings smykkeskrin”.
Bus tur/retur fra Skovgården.

Aktivitetsværkstedet

Banko tirsdag
I månederne juli og august holder banko tirsdag eftermiddag pause.
Aktiviteten vender tilbage igen fra
tirsdag d. 6. september kl. 13 – 14 i aktivitetsværkstedet.
Fra september stiger prisen pr. spilleplade til 15.00 kr.

Lilli Mathiasen

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. 14. og 28. juli samt torsdag d. 25. august
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.

Gitte Thorsen
Aktivitetsværkstedet

Søndagshygge
Fra september måned inviterer vi igen til søndagshygge en søndag i
måneden kl. 12.30 – 15.30, hvor du er velkommen i caféen til køb af
frokost m.m. samt til banko, amerikansk lotteri og mest af alt hyggeligt samvær. Første gang er søndag d. 11. september.
Vi glæder os til at se dig!

Lilli, Eva, Anitta og Else

Ledige træningstider
i Skovtrim
I Skovgårdens motionsrum kan du træne sammen med andre og få
forbedret din kondition og styrke i musklerne. Træningsmaskinerne
er nemme at betjene og tilgodeser såvel kredsløbstræning som træning af de store muskelgrupper. Der er en frivillig instruktør tilstede,
som giver dig instruktion i maskinerne og et træningsprogram. Som
deltager i tilbuddet får du tildelt en fast ugentlig tid og træningsdag.

Foruden dig er der plads til fire øvrige deltagere.
Der er ledige tider i Skovtrim, således at du fra 1. september kan
komme i gang med at træne. Er du interesseret, kan du henvende
dig i receptionen vedr. yderligere information, tilmelding og betaling.
For perioden september – december er prisen 260 kr.

Receptionen

Juli

Dagens ret i Café Skovgården kr. 55,-

Dessert kr. 20,-

Fredag

d. 1.

Stegt kylling m/ brun sovs og surt

Mandag

d. 4.

Kogt partyskinke m/ kryddersovs

Tirsdag

d. 5.

Hakkebøf m/ spejlæg

Onsdag

d. 6.

Marineret svinekam m/ bagt kartoffel

Torsdag

d. 7.

Dagens fisk

Fredag

d. 8 .

Paprikagryde m/ ris

Mandag

d. 11.

Italienske kødboller m/ ris

Tirsdag

d. 12.

Koteletter i fad

Onsdag

d. 13.

Bøf Linstrøm

Torsdag

d. 14.

Dagens fisk

Fredag

d. 15.

Krebinetter m/ stuvet hvidkål

Mandag

d. 18.

Medaillon m/ cous-cous

Tirsdag

d. 19.

Kalvetykkam m/ brun sovs og tyttebær

Onsdag

d. 20.

Kylling m/ bacon og salat

Torsdag

d. 21.

Dagens fisk

Fredag

d. 22.

Tarteletter m/ skinke, ærter og gulerødder

Mandag

d. 25.

Græske frikadeller m/ tzatziki

Tirsdag

d. 26.

Stegt kyllingefilet m/ danablusovs

Onsdag

d. 27.

Pandekager m/ oksekød, salat

Torsdag

d. 28.

Dagens fisk

Fredag

d. 29.

Argentinsk bix m/ kartoffelmos

Fra d. 11. 7 til og med d. 29/7 lukker Skovgården kl. 15.00

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

August

Dagens ret i Café Skovgården kr. 55,-

Dessert kr. 20,-

Mandag

d. 1.

Schnitzel m/ drenge

Tirsdag

d. 2.

Forloren hare m/ tyttebærsalat

Onsdag

d. 3.

Kyllingeoverlår m/ stegt kartofler og bacon

Torsdag

d. 4.

Dagens fisk

Fredag

d. 5 .

Millionbøf m/ kartoffelmos

Mandag

d. 8.

Fanøgryde

Tirsdag

d. 9.

Boller i karry

Onsdag

d. 10.

Asiatisk ret m/ ris

Torsdag

d. 11.

Dagens fisk

Fredag

d. 12.

Karbonader a lá creme

Mandag

d. 15.

Chili con carne m/ creme fraiche og flutes

Tirsdag

d. 16.

Karryfrikadeller m/ pilaffris

Onsdag

d. 17.

Kyllingefrikassé m/ persillekartofler

Torsdag

d. 18.

Dagens fisk

Fredag

d. 19.

Skipperlabskovs m/ rugbrød

Mandag

d. 22.

Benløse fugle m/ kartoffelmos

Tirsdag

d. 23.

Moussaka m/ salat

Onsdag

d. 24.

Svensk pølseret m/ purløg og rugbrød

Torsdag

d. 25.

Dagens fisk

Fredag

d. 26.

Svinekotelet m/ karrysovs, ananas og ris

Mandag

d. 29.

Glaseret hamburgerryg m/ flødekartofler

Tirsdag

d. 30.

Kylling á la Marengo

Onsdag

d. 31.

Gullasch m/ kartoffelmos

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

Udflugt til Sofiero
slot og blomsterpark
Onsdag d. 7. september
Oplev den smukke blomsterpark ved høsttid, hvor de varme sensommerfarver dominerer havens mange rum. Specielt området med de mange, forskellige dahliaer er en stor oplevelse.

Program for udflugten
Kl. 9.30 Vi kører fra Skovgården via Helsingør-Helsingborg.
Kl. 12.00 Middag på Café Glasverandaen, hvor menuen byder på varmrøget
laks, dagens grøntsager, kartofler og dildsauce samt salat, brød og smør.
Derefter kan den skønne have og udstillingen om Sveriges mest folkekære
arkitekt Gert Wingårdh ses på egen hånd.
Kl. 14.45 Kaffe og æblekage med vaniljesovs. hvorefter vi kl. 15.30 kører tilbage til Skovgården.

Pris 385,- kr.
Billetter sælges fra receptionen fra mandag d. 1. august kl. 10.00 til torsdag
d. 18. august. Kø nummer fra kl. 9.30. 2 billetter pr. person.
Husk at medbringe gyldigt pas eller kørekort på udflugten.

Aktivitetsværkstedet
Støttes af Skovgårdens Venner

