
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VÆR MED I LODTRÆKNINGEN OM 2 ÆSKER CHOKOLADE 
 

Løsning:…………………………………………………. 
 
Navn:............................................................................…......... 
 
Adr.:..............................................................................…......... 
 
Løsningen kan afleveres på sekretærens kontor senest den 15. 
december. 
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ENGGÅRDEN`S HUSAVIS 

24. ÅRGANG 
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REDAKTIONEN BESTÅR AF: 

 
MARY GØTTSCHE 

KELA PETERSEN 

TINE MØLLER  

 15 

 
Løsning på sidste nummers opgave:  

Ved lodtrækning blev vinderne: 

BOKSNING 

Anni Petersen 

Enggården, lejlighed nr. 34  

som får chokolade  

 

Cecilie Petersen 

Åbovej 24, 6372 Bylderup Bov  

som får chokolade 

 

 
Vi ønsker vinderne tillykke og  

takker for interessen. 

 

 

 
 

En tidlig efterårsmorgen, hvor edderkopper har 
produceret flotte baldakinspind 

 
 

Alzheimerforeningen holder temadag 
 om frontaldemens 

Beskrivelse: 
Alzheimerforeningen holder temadag om frontaldemens, 
hvor vi blandt andet kommer ind på, hvad frontaldemens 
er, og hvordan man kan leve med frontaldemens. Der vil 
også være erfaringsudvekslinger og gode råd. 
Temadagen er kun for pårørende. 
Oplægsholdere: overlæge Rolf Bang Olsen og 
sygeplejerske Lissi Faurskov. 
 
Tidspunkt og sted 
Lørdag den 9. november 2013 kl. 9.30-16.30 
Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 
5000 Odense C. 
Pris medlemmer: 50 kr. Andre: 300 kr. 

Tilmelding på telefon: 39 40 04 88 
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Fodplejer 
 

Helen Ravn 
Kværnholtvej 20, 6372 Bylderup Bov 

 
 

Kommer i huset efter aftale 
 

Kan kontaktes på 

 22 72 23 65 
 
 

 

 

Der kan frit vælges mellem 2 forskellige 

frisører i huset. 

Tidsbestilling kan ske hos: 

Salon Enoksen   74 76 28 98 

Margrethe Christensen   74 64 49 59 

 
 

KIRKEBIL: 

 

VIL DU GERNE  I BYLDERUP ELLER BURKAL KIRKE, 

KAN DU BESTILLE KIRKEBIL PÅ DETTE 

 

TELEFONNR. 70 251 351 (Dan Trafik) 
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LEDEREN 
 

Koldeste november vejr i 12 år på vej! Den arktiske 

vinterkulde, som rammer landet i næste uge, kan måske give os 

det koldeste november vejr siden 1998. Var der andre end mig, 

der blev helt forskrækket? Heldigvis er dette et varsel fra 2010. 

Nu må vi se hvad, der venter os dette år, nu hvor sommertiden 

er forbi, og vi igen har normal tid. 
 

Her er vi så småt begyndt at tænke på julen og alle dens 

traditioner. De første indbydelser til julehygge er sendt ud, og 

traditionen tro vil der også være julemarked, Luciaoptog, 

julefrokost og i år besøg af Den Sønderjyske Garde, der 

kommer og underholder den 1. december. 
 

I disse dage starter sammenbygningen af Engbo og Enggården. 

Tømrerne er så småt begyndt at dække af, og den midlertidige 

indgang ved den nordlige terrasse er klar til brug. Holder 

byggeplanen har vi ét hus i midten af februar måned 2014. 
 

Enggårdens fremtid er stadig uvis og indtil videre fortsætter vi 

som hidtil. Heldigvis er der meget andet at glæde sig over, et 

eksempel er vennekredsens samarbejde med Aabenraa 

Kommunes KISS ansatte, der løser serviceopgaver. Her er vi så 

heldige, at der hver tirsdag bliver arrangeret en bustur. Turen de 

to næste tirsdage går således til Schackenborg og omegn og 

natur børnehaven Noahs Ark, der byder på kaffe. 
 

Næste nummer af Engposten udkommer til januar, jeg vil 

derfor ønske alle en glædelig jul og et godt nytår. 
 

Mary Gøttsche 
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AAKKTTIIVVIITTEETTEERR  II  NNOOVVEEMMBBEERR  22001133  
  

 Uge 45 

 Mandag den 04.  kl. 10.00 Andagt i Engbo 

 Mandag den 04  kl. 14.00 Banko 

 Tirsdag den 05.  kl. 09.45 Bustur 

 Tirsdag den 05.  kl. 14.30 Allerhelgensgudstjeneste 

       m/nadver v/Jacobsen

 Onsdag den 06.  kl. 10.30 Træn. for visiterede beboere 

 Torsdag den 07  kl. 14.30 Sang v/Arne og Laura 
  

 Uge 46 
 Mandag den 11.  kl. 10.00 Andagt i Engbo 

 Mandag den 11.  kl. 14.00 Banko  

 Tirsdag den 12.  kl. 09.45 Bustur 

 Tirsdag den 12.  kl. 14.30 Gudstjeneste v/Jacobsen 

 Onsdag den 13.  kl. 10.30 Træn. for visiterede beboere 

 Torsdag den 14.  kl.  14.00 Kortspil v/Ingrid og Emma
  

 Uge 47 

 Mandag den 18.  kl. 10.00 Andagt i Englyst 

 Mandag den 18.  kl. 14.00 Banko 

 Tirsdag den 19.  kl. 09.45 Bustur 

 Tirsdag den 19.  kl. 14.30 Gudstjeneste v/Graversen

 Onsdag den 20.  kl. 10.30 Træn. for visiterede beboere 

 Torsdag den 21.  kl. 14.30 Sang v/Laura og Anne Cath. 
   

 Uge 48 

 Mandag  den 25.  kl. 10.00 Andagt i Englyst 

 Mandag den 25.  kl. 14.00 Banko 

 Tirsdag den 26.  kl. 09.45 Bustur 

 Tirsdag den 26.  kl. 14.30 Tysk gudstje. v/Pfeifer 

 Onsdag den 27.  kl. 10.30 Træn. for visiterede beboere 

 Torsdag den 28.  kl. 14.30 Kortspil v/Bente og Sonja 

 Fredag den 29.  kl. 14.30 Julemarked 
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Juleaften på Enggården.  
 

 

På "Enggården" er der tradition for at holde juleaften, som de 

fleste er vant til hjemme. 
 

Kl. 17.30 samles vi omkring julebordet med andesteg og hvad 

dertil hører. 

 

Når alle er blevet forsynet, går vi omkring juletræet, synger 

nogle af de gamle julesalmer, læser juleevangeliet og deler 

gaver ud. 
 

Bagefter hygger vi os med juleknas, frugter, kaffe og kager. 
 

Sidder du hjemme og ikke har nogle at dele juleaften med, 

og har du lyst til at være sammen med os her på Enggården, 

skal du være meget velkommen. 
 

Pårørende til vore beboere, som ønsker at fejre juleaften her, er 

meget velkommen i vores fællesskab. 

 

Nytårsaften mødes vi kl. 17.15, hvor vi efter 
hovedretten hører dronningens nytårstale. Efter 
desserten hygger vi os med bl.a. banko. 
 

Pris pr. aften 150,00 kr. 
 

Tilmelding til juleaften: senest den 16. december 

Tilmelding til nytårsaften: senest den 20. december 

 

 (Betaling ved tilmelding) 
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HHVVEERRDDAAGGSSBBIILLLLEEDDEERR  FFRRAA  EENNGGGGÅÅRRDDEENN  
 

Enggårdens fødselsdag 
 

Tur i hestevogn, som den lokale hesteejer, Hans Uwe Gehrt,   
stillede til rådighed 

Der var rift om pladserne, så han måtte køre 2 gange i det flotte, men kolde, 
efterårsvejr. TAK FOR TUR! 
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AAKKTTIIVVIITTEETTEERR  II  DDEECCEEMMBBEERR  22001133  
  

 Uge 48. 

 Søndag den 01. kl. 14.30 Julehygge for pårørende i  

        Engly og Engbo 

 Uge 49. 

 Mandag den 02.  kl. 10.00 Andagt i Englund 

 Mandag den 02.  kl. 14.00 Banko 

 Tirsdag den 03.  kl. 11.30 Julefrokost for beboere og  

        personale 

 Onsdag den 04.  kl. 10.30 Træn. for visiterede beboere 

 Torsdag den 05.  kl. 14.30 Sang og oplæsning af uge- 

        bladet v/Laura og Anne Cath. 

 Lørdag den 07.  kl. 12.00 Julehygge for pårørende i 

        Englund og Englyst 
    

 Uge 50. 

 Mandag  den 09.  kl. 10.00 Andagt i Englund 

 Mandag den 09.  kl. 14.00 Banko 

 Tirsdag den 10.  kl. 14.30 Gudstjeneste v/Jacobsen 

 Onsdag den 11.  kl. 10.30 Træn. for visiterede beboere 

 Torsdag den 12.  kl. 14.00 Kortspil v/Emma og Bente
    

 Uge 51. 

 Mandag den 16.  kl. 10.00 Andagt i Englund 

 Mandag den 16.  kl. 14.00 Banko 

 Tirsdag den 17.  kl. 14.00 Luciaoptog fra Bylderup skole 

 Onsdag den 18.  kl. 10.30 Træn. for visiterede beboere 

 Torsdag den 19.  kl. 14.30 Julegudstjeneste v/Jacobsen 

 Fredag den 20.  kl. 14.30 Sang v/Arne og Laura 
 

 Uge 52. 

 Tirsdag den 24. GOD JULEAFTEN TIL JER ALLE 
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Julemarked fredag den 29. november  
kl. 14.00-16.00 

 

Der vil være salg af bl.a. 
juledekorationer, konkurrence, 
tombola, lykkehjul samt salg af 

hjemmelavet marmelade og småkager. 
 

 
Salg af forskelligt hobbyarbejde, bl.a. smykker,  

tasker, kurve m.m. 
 

Der kan købes gløgg, æbleskiver og varm kakao 

 

Alle er velkommen til et par hyggelige timer 
sammen med Enggårdens Vennekreds 

 
 

 
 

STOR TAK FRA VENNEKREDSEN TIL MARILENE OG HENDES 
FAMILIE, SOM EFTER MARILENES 80 ÅRS FØDSELSDAG, GAV 

VENNEKREDSEN EN PENGEGAVE PÅ I ALT 6.000 KR 
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Velkommen til: 
 

Personale: 

Elisabeth Bargum, sos-assistent, som startede som vikar  

den 18/9. 

Susan Lorenzen, sos-hjælper, som startede som vikar 

den 27/9. 

Maibrit Jacobsen, sos-hjælper, som startede som vikar 

den 28/10. 

Bodil Lykkeskov, ernæringsassistent, som starter igen efter endt 

barselsorlov den 1/11 

Marian Sørensen, sosu-elev, som starter den 23/12. 

Sonja Schubert, sosu-elev, som starter den 23/12. 

 

HÅBER I VIL BEFINDE JER GODT IBLANDT OS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Farvel til: 
 

Personale: 

Betina Andersen, sos-assistent, som forlod os den 31/10. 
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Fødselsdage i november 
 

Beboer: 
Mandag den 11. Edel R. Sørensen 
Torsdag den 21. Helga Nielsen 

Personale: 
Mandag den 25. Marita Bruhn 
Fredag den 29. Eline Juhl 
 
 
 

Fødselsdage i december 
 

Beboer: 
Onsdag den 11. Eline Christiansen 

Personale: 
Fredag den 13. Heidi Lorenzen 
Tirsdag den 17. Ida Nissen 
Lørdag den 21. Tine Møller 
Torsdag den 26. Kela Petersen 
 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

Vi fejrer Enggården og Maries fødselsdag 
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Julefrokost for beboere og personale 
 Tirsdag den 3. december kl. 11.30  

 
Der er i år lagt op til en lidt anderledes julefrokost, idet 

Vennekredsen har bestilt Agerskov Kro til at komme  
med både maden og betjeningen. 

Så i stedet for at tage på kroen for at spise,  

så kommer ”kroen” til os  

 
 

Den 17. december kl. 14.00 kommer SFO fra 
Bylderup skole og går Lucia igennem huset  

 

Udstilling fra Glaskunsten 
 i Tønder 

Alle er velkommen til at kigge forbi 
 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=dMSstQaA8UkuuM&tbnid=xnf8acywf5SIOM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.jemelv.dk/Undersider/Julestuen/midifiler/rudo/borte%201.html&ei=WOdwUv-GN7Sz0QXWoYGgCA&bvm=bv.55617003,d.d2k&psig=AFQjCNGyVap_9JmEIkMXJwIAFO4dV6WwbA&ust=1383217357394220
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ANDAGT 

 

”Frygt ikke; thi se, jeg forkynder eder en stor glæde!” 
 
Sådan lyder ordene år efter år juleaften. Og disse ord er samtidig 
nogle af de første, jeg husker fra min barndoms jul. Jeg fattede ikke 
ordenes betydning de første år, men den helt specielle atmosfære 
af fred og glæde, som sænkede sig ned over stuen, når min far tog 
sin Bibel frem og rømmede sig et par gange for at få ro, inden han 
så læste juleevangeliet, husker jeg som noget særligt. 
 
Min ellers så travle far fik en mærkbar ro over sig i sådanne 
stunder. Jeg opfangede på atmosfæren alene, at det, min far læste, 
var noget vigtigt, ja af allerstørste betydning for ham. Ja, ikke bare 
for ham, men for os alle. Som jeg voksede til og blev lidt ældre, gik 
det op for mig, at det, far læste om, betød, at vi ikke skulle være 
bange; for det læste indeholdt et budskab, som det var værd at 
glæde sig over. 
 
Som så mange andre mennesker må jeg nu se tilbage på mange 
gange i livet, hvor jeg måtte sige: Denne pragtfulde glædesfølelse 
eller glædesrus, som vi nok uvilkårligt tænker på, når vi hører ordet 
glæde, hvor blev den af? - Des mere jeg forsøgte at føle mig glad, 
des mere følelseskold følte jeg mig. 
 
I sådanne situationer kan man godt finde på at sige: Hvad gavn har 
jeg af ordene »jeg forkynder eder en stor glæde«? Jeg kan ikke i 
den situation - jeg er i nu - frembringe en kraftig følelse af glæde. 
Ordene om glæden påvirker mig faktisk ikke. 
 
Jeg tror, at vi i sådanne stunder har misforstået, hvad glæde er. 
Glæde er ikke en opstemt følelse, selvom den kan være skøn at 
opleve en gang imellem. Glæden er ikke begrænset til det følbare. 
Der står ikke i juleevangeliet, at jeg forkynder jer en kraftig følelse, 
som I skal svæve på fra nu af. 
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Nej, det er vort følelsesliv alt for svingende til. Når vi 
følelsesmæssigt er nede i kulkælderen, så er glæden der stadig. 
 
Juleevangeliet indeholder kendsgerninger, som proklameres for os. 
Jeg forkynder eder en stor glæde, og så kommer det, som er 
glæden, der skal være for hele folket: »Eder er i dag en Frelser født 
i Davids by, han er Kristus, Herren!« 
 
Her fortælles om noget, som virkelig skete. En frelser er os født. - 
Det er den store glæde, at Gud ikke lod os alene med vor synd, 
men han sendte Jesus (mellemmanden mellem Gud og os) en 
frelse så fuldkommen og ren, at den til alle tider er nok for mig, for 
tid og evighed. 
 
Uanset, hvordan jeg har det nu, uanset, hvordan jeg føler det nu, 
om jeg er oppe eller nede, så er frelsen der. I Guds hjerte tilregnes 
den mig, når mit hjerte fatter tillid til Jesus, uanset hvad jeg selv 
føler her og nu. 
 
En frelser er født, og Gud har givet et løfte om denne frelser: At 
hver den, som lader sin evige skæbne være afhængig af denne 
frelser, vil stå fuldstændig ren for Guds åsyn, iklædt Kristi 
retfærdighed. 
 
Hvad skal vi ønske os mere? - Dette løfte gælder også - og måske 
specielt da - når vi er nede i en bølgedal. 
 
”ER DET IKKE TIL AT BLIVE GLAD OVER” 
 
”Og over by og land i dag 
går julens glade bud, 
at født er Herren Jesus Krist,  
vor Frelser og vor Gud.” 
Emmy Köhler 
 

 


