Jægersborghave

Maj og juni 2022
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Leder
Indvielse
16. maj skal vi fejre åbningen af Jægersborghave Nord, og vi får fint
besøg af borgmester Michael Fenger.
I kulisserne arbejdes der fortsat på at
få orangeriet færdigt. Vi glæder os til at
få glæde af det nye skønne rum, og de
muligheder det giver os for at lave fælles ting for både syd og nordfløj.
Glædeligt forår.

F

oråret er kommet. Nye begyndelser
er på vej. Mundbind og visir er nu
ikke længere nødvendigt på fællesarealerne, og selvom personalet fortsat skal
benytte værnemidler ved tæt kontakt.
Det en stor lettelse for alle, at beboere og personale igen kan se hinandens
ansigtsudtryks.

Med venlig hilsen
Ulla Rytved
Forstander

Vi har nye muligheder for at samles
på tværs igen til gode fælles oplevelser.
Valg
I april måned har der været afholdt valg
til beboer pårørende råd. Det er dejligt
at så mange pårørende og beboere ønsker at bidrage til rådet.
Vi ser frem til de næste to års samarbejde til beboernes bedste.
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Velkommen og farvel
Vi siger velkommen til
Beboere
Ina Lilli Klitmose, Syd, stuen, bolig S. 14
Birte Schlichtkrull, Syd, 1.sal, bolig 1. 23
Inge Irene Rivers, Syd, 1.sal, bolig 1. 15

Hans Morgens Enghausen, Syd, 1.sal, bolig 1. 17
Birthe Sørensen Rostrup, Syd, 2.sal, bolig 2. 24
Poul Zander Olsen, Nord, stuen, bolig S. 41
John Bendt Lund, Nord, stuen, bolig S. 42
Else Gerda Henrichsen, Nord, 1.sal, bolig 1. 35
Carsten Due-Nielsen, Nord, 2.sal, bolig 2. 25
Anne Marie Zander Thomsen, Nord, 2.sal, bolig 2. 44

Medarbejdere
Hanna Charlotta Talbro Paulsen, udviklingssygeplejerske, hele huset
Zahra Naghdi, social- og sundhedshjælper, Syd, 2. sal
Nageena Haleem Bernskov, sygeplejerske, aftenvagt, Nord, 2. sal
Lau Gudmann Foerlev, ikke uddannet personale, Syd, 1. sal
Lene Toudahl-Hansen, socialpædagog, Nord, 2. sal
Ian Bak Ogareck, afdelingssygeplejerske, Syd, stuen
Jovelin Ballenas Vedel, social- og sundhedshjælper, Syd, 1. sal
Tina van der Molen Møller, social- og sundhedshjælper, Syd, 2. sal
Janvier Kabayija, social- og sundhedshjælper, Syd, 2. sal
Dodou Secka, Social- og sundhedsassistent, Syd, 2. sal
Ane Mette Sand, ergoterapeut, demens fagperson, Nord, 2. sal
Maria Arløe Jense, Social og sundhedsassistent, Nord, 2. Sal
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Velkommen og farvel
Christina Osborne, social og sundhedsassistent, Nord, 1.sal
Tania Schmidt Madsen, ikke uddannet personale, Nord, Stuen
Nermen Mouayad Talal, Social- og sundhedsassistent, Syd, 2. sal

Vi har sagt farvel til
Beboere
Ingrid Vera Villadsen, Syd, stuen, bolig S. 16
Karen Borchorst, Syd, stuen, bolig, S. 17
Lisa Vibe Barbara Clara Iermin, Syd, 2.sal, bolig 2. 24
Susan Jørgensen, Nord, 1.sal, bolig 1. 29
Bente Hefty Dam, Nord 1.sal, bolig 1. 35

Grethe Østergaard, Nord, 1.sal, bolig 1. 36

Runde og halvrunde fødselsdage
Mimi Ida Constance Dahlgren, Syd, 2. sal, fylder 100 år torsdag 5. maj
Jytte Hansen, Syd, 1. sal, fylder 90 år mandag 23. maj
Tove Irene Helene Høyer, Nord, stuen, fylder 85 år fredag 27. maj
Inger Kirsten Herrestrup, Syd, 2. sal, fylder 80 år tirsdag 21.juni
Birgit Kirstine Kongsted, Syd, 2. sal fylder 90 år fredag 24. juni

Jægersborghave ønsker alle tillykke med dagen.
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Begivenheder
Begivenheder i maj og juni
Store bededag

Fredag 13. maj

Indvielse af Nord

Mandag 16. maj

Kristi himmelfartsdag

Torsdag 26. maj

Pinsedag og grundlovsdag

Søndag 5. juni

Valdemarsdag

Onsdag 15. juni

Sankthans

Torsdag 23. juni

Hjemis-bilen kommer foran hovedindgangen
Torsdag 5. maj cirka klokken 14.30
Torsdag 19. maj cirka klokken 14.30
Torsdag 2. juni cirka klokken 14.30
Torsdag 16. juni cirka klokken 14.30
Torsdag 30. juni cirka klokken 14.30

Gudstjenester i maj og juni
Onsdag 25. maj
Helle Møller Jensen, Skovshoved Sogn
Onsdag 29. juni
Præst fra Skovshoved Sogn
Det foregår i orangeriet
klokken 11.00.
Pårørende er velkomne til at deltage.
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Hverdagsliv
Forårsdage i solen

Det bringer altid glæde, når der er mulighed for at
nyde solens varme.
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Hverdagsliv
Hverdagshygge med musik og kage
Nærvær og hygge er i fokus, når medarbejder syger opera og en lækker
dessert nydes.

En sjov stund med træning af krop og sind
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Fokus på en medarbejder
Lone Dahl, gruppeleder
Jeg hører om fantastiske livshistorier,
som gør hvert et menneske helt unikt,
det er noget særligt for mig.

Hvad er det bedste ved at arbejde på
Jægersborghave?
Jeg pendler forventningsfuldt hver dag
30 km. på arbejde. Dette gør jeg fordi
ånden på Jægersborghave er noget særligt – jeg har en følelse af at være en del
af en stor tæt ”arbejdsfamilie”, hvor vores beboere er i centrum.

Hvilken stilling og hvilken uddannelse
har du?

Jeg er ansat som gruppeleder i Jægersborghave syd, stuen. Jeg er desuden
arbejdsmiljø repræsentant og har i den
forbindelse været aktiv både omkring
byggeriet på Jægersborghave syd 2014
og igen Jægersborghave nord i 2022.
Spændende proces!

Jeg er uddannet pædagog som 22-årig
og har arbejdet med små børn i 20 år.
Mit sidste job som pædagog var på
Rigshospitalet hvor jeg arbejdede med
hjertebørn. Her fandt jeg interessen for
sygeplejen og derfor tog jeg uddannelsen som social og sundhedsassistent i
en alder af + 40.

Hvad laver du i din fritid?
I min fritid nyder jeg mine unger, børnebørn og venner. Jeg elsker at gå lange
ture med min mand og vores to små
bomuldshunde, på standen. Når hverdagen derhjemme melder sin trivielle ankomst, pakkes weekendtasken og vi kører i vores dejlige sommerhus tæt på
skov og strand. Jeg holder meget af musik og tager gerne til gode koncerter.

Hvad er din baggrund?
Jeg var sosu-assistentelev på det gamle
Ternebo (Egebjerg) og kunne her mærke at mit hjerte brændte for ældrepleje
og omsorg.
At følge mennesker i den sidste tid af
livet, er meget livsbekræftende for mig.
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Set & sket
I Italiens ånd

B

egejstringen var stor da Marco Martiri afholdt italiensk
koncert for beboerne på Jægersborghave. Italienske
sange er balsam for sjælen hos de ældre, som vækker minder
og lade dem genhøre sange, de har hørt med Pavaroti,
Robertino eller på rejser i Italien.
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Set & sket

Afdelingssygeplejerske
Jan gik i køkkenet.

Risotto med svampe, frisk pasta med italienske kødboller og vitello tonnato stod på menuen.

11

Set & sket
Påskefrokost

Påskefrokosten forgik i år i
afdelingerne. Hvor vi selvfølgelig
skulle have en dejlig frokost med alt
hvad der hører til her.

B

ordene er flot pyntet til påske
med duge, påsketræer og andet
pynt der hører påsken til.
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Set & sket
Kyllingebesøg i påsken

D

e er dunede, de pipper og de er
lette som fjer. Det er små lune og
nyklækkede påskekyllinger der kom
på besøg 12. april for at hygge med
beboerne.
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Set & sket
Skønne toner og fællessang

L

kunne huske (Daimi, Dirch Passer, Liva
Weel, Kim Larsen, Shu-Bi-Dua, Bamses Venner, osv.)

ouise Dubiel og hendes guitarist
sang og spillede for og med beboerne. Der blev sunget og smilet til en
masse gode gamle sange, som mange
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Set & sket

15

Invitation
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Opslagstavlen
Sankthans
Der holdes Sankthans for beboerne i de forskellige afdelinger.

Hold øje med opslag i afdelingerne, når tiden nærmer sig.

Musik
Benjamin Aggerbæk, en hyldest til de gamle
swingere, såsom Sinatra, Armstrong og Brandenburg
Spiller i orangeriet 9. juni 2022 kl. 13.30
Hold øje med opslag i afdelingerne, når tiden nærmer sig.

Pas på solen
Husk solcreme og hat, når du er udendørs i solskinsvejr.
Hvis du eller dine pårørende ikke har mulighed for at købe solcreme, kan din kontaktperson bestille på apoteket.
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Opslagstavlen
Sommerfest for beboerne i Syd

28. juni afholder vi sommerfest for Jægersborghave Syd
Musikken levers af to friske gutter, der er født med musik i
blodet og hang til at fyre den af på de skrå brædder.
Med deres kræsen for de små detaljer og forkærlighed for et
godt kor er Shubiduo en duo, som får selv de sløveste padder
op af stolene.

Mangler du noget?
Vores glemmekasse bugner med
glemte ting og sager.
Mangler du noget, så kig forbi
administrationen på hverdage mellem klokken 8 og 14.
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Beboer- og pårørenderådet
Referat fra mødet 23. marts
Til stede før valget
Stedfortræder afdelingssygeplejerske Pernille Sandholm, Nord
Seniorrådsrepræsentant Else Ørsted
Medarbejderrepræsentant Zanne Nørgaard, Syd
Regitze Oppenheim, pårørende til Vibeke Oppenheim, Syd stuen
Rikke Schwartz, pårørende til Povl Holm Jørgensen, Syd 1. sal
Merete Skytte, pårørende til Annie Jørgensen, Syd 1. sal
Vibeke Vagn-Larsen, pårørende til Helle K. Olsen, Syd 2. sal
Kitty Grøn, pårørende til Birthe Bagai, Nord 2. sal
Jette Tegner, pårørende til Bente Tegner, Nord 1. sal
Jørgen Axel Christiansen, beboer, Syd 1. sal
Povl Holm-Jørgensen, beboer, Syd 1.sal
Ebba Wrem, beboer, Syd 1. sal
Afbud
Forstander Ulla Rytved (forfald)
Medarbejderrepræsentant: Socialpædagog Marianne Bech (forfald)
Ikke til stede
Marianne Ljungberg, pårørende til Jytte Hansen, Syd 1. sal
Dagsorden
1. Valghandling
2. Rammer for rådet
3. Aftale om mødeafholdelse/mødedatoer, planlagt i samarbejde med seniorrådsrepræsentant.
4. Orientering fra ledelsen
5. Orientering fra pårørende
6. Orientering fra seniorrådsrepræsentant
7. Eventuelt.
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Pernille Sandholm bød velkommen og
oplyste, at der skal være valg til et nyt
fælles beboerpårørenderåd.

heim, pårørende til Vibeke Oppenheim
og Merete Skytte, pårørende til Annie
Jørgensen, blev valgt ind til rådet.

Afstemningen kommer til at foregå
hos de fremmødte, da der ikke er kommet stemmer ind på mail.

På grund af stemmelighed blev der
trukket lod om suppleantrollen, som gik
til Vibeke Vagn-Larsen, pårørende til
Helle K. Olsen.

De opstillede pårørenderepræsentanter
fra Jægersborghave Nord er valgt ind
uden valghandling, da mindre end fem
valgkandidater har stillet op.

Efter valghandlingen konstitueres rådet, og det nye råd afholdt derefter mødet.

Beboerrepræsentant Kjeld Moseby har
trukket sit kandidatur.

Fødte medlemmer

Der var valg til to pårørenderepræsentanter og en suppleant til beboerpårørenderådet fra Jægersborghave Syd.

Forstander: Ulla Rytved
Ledelsesrepræsentant: stedfortræder Afdelingssygeplejerske Pernille Sandholm

De ledige pladser i Nord kan ikke besættes pt., da der flytter mange nye beboere ind i den kommende tid, som også
skal have mulighed for ligelig repræsentation.

Medarbejderrepræsentant: socialpædagog Marianne Bech
Medarbejderrepræsentant: social- og
sundhedsassistent Zanne Nørgaard
Seniorrådsrepræsentant: Else Ørsted

Standardvedtægterne for beboerpårørenderåd i plejeboliger med fast personale fastsætter rammen for rådets sammensætning.

Fem medlemmer fra Jægersborghave
Nord
1. beboerrepræsentant: vakant

1. Valghandling

2. beboerrepræsentant: vakant

Tre beboere fra Jægersborghave Syd var
til stede. Ebba Wrem ønskede ikke at
genopstille. Derfor blev Povl HolmJørgensen, 1.sal Jægersborghave Syd, og
Jørgen Axel Christiansen, 1. sal Jægersborghave Syd, valgt som beboerrepræsentanter til rådet.

3. pårørenderepræsentant: Kitty Grøn
(pårørende til Birthe Bagai)

4. pårørenderepræsentant: (pårørende til
Bente Tegner)
5.

Derefter var der en kort præsentationsrunde fra de opstillede valgkandidater.

suppleant for pårørenderepræsentant: vakant

Fem medlemmer fra Jægersborghave
Syd:

Valget blev som følger: Regitze Oppen20

2. beboerrepræsentant: Jørgen Axel
Christiansen

3. Aftale om mødeafholdelse/
mødedatoer, planlagt i samarbejde med seniorråds repræsentant

3. pårørenderepræsentant: Regitze Oppenheim (pårørende til Vibeke Oppenheim)

Møderne forgår på udvalgte onsdage fra
klokken 15-17. De næste møder planlagt
til følgende datoer:

1. beboerrepræsentant: Povl HolmJørgensen

4. pårørenderepræsentant: Merete Skytte
(pårørende til Annie Jørgensen)

•

Onsdag 23.3 valg & efterfølgende ordinært møde med konstituering.

5. suppleant for pårørenderepræsentant:
Vibeke Vagn-Larsen (Helle K Olsen)

•

Onsdag 27.4

•

Onsdag 29.6 (møde efter ældretilsyn
2. juni og formodet svar på dette)

•

Onsdag 31.8 (møde efter nye budgetforhandlinger er offentliggjort)

•

Onsdag 2.11.

Efter valget skal en formand vælges, som
vælges af og iblandt beboere og pårørende.
Formand Regitze Oppenhejm blev
valgt af beboere og pårørende. Hun forsætter derfor som formand for rådet.

4. Orientering fra ledelsen
Kommunalt tilsyn

2. Rammer for rådet

Der har været uanmeldt kommunalt tilsyn på både Jægersborghave og Ordruplund. Tilsynet kan give bedømmelsen:
Meget tilfredsstillende, tilfredsstillende,
mindre tilfredsstillende.

Rådets opgave er at fungere som et forum for dialog mellem Jægersborghave/
beboerne og de pårørende om tilrettelæggelsen af de bedst mulige forhold for beboerne i plejeboligerne.

Tilsynet viste for Ordruplund: Tilfredsstillende. Gode til at beskrive de generelle arbejdsgange i Nexus, rehabilitering tænkt med ind. Anbefales, at der
fortsat arbejdes målrettet med dokumentation i Nexus.

Man repræsenterer alle beboere og pårørende om de emner der kan tages op
eks. det gode hverdagsliv, mad osv.
Det blevet aftalt på møde, at afmeldinger til et møde kan gives på mail til Jaegersborghave@gentofte.dk eller til forstander Ulla Rytved.

Tilsynet viste for Jægersborghave: Tilfredsstillende. Anbefales at der fortsat
arbejdes målrettet med dokumentation i
Nexus. Tilsyn oplever god stemning, og
det mærkes tydeligt, når man taler med
ledere og personale.
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Der har været uanmeldt arbejdsmiljøtilsyn.

lingerne, men vil have brug for flere
medarbejdere løbende som afdelingerne i
Jægersborghave Nord bliver fyldt op.

Arbejdsmiljøtilsynet drejer sig om det
psykiske arbejdsmiljø. Arbejdstilsynet
har på besøget ikke konstateret nogen
overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen i de inspicerede områder.

6. Det gode hverdagsliv
Aktivitet er der fokus på i ledergruppen.
Der er planlagt italiensk aften med underholdning og italiensk mad, og der er
flere temamåltider på vej.

Vi skal have ældretilsyn fra Styrelsen
for Patientsikkerhed 2. juni. Vi er udvalgt
på baggrund af stikprøve. Styrelsen fører
årligt tilsyn med ti procent af alle relevante enheder i ældreområdet. Der er tale
om et tilsyn med fokus på dialog og læring.

Louise Dubiel giver forårskoncert i
henholdsvis Nord og Syd op til påske 12.
og 21. april 2022.
Jægersborghave Nord har et stort lokale på 2. sal. Lokalet ’Udsigten’ er et rum
med mulighed for det gode hverdagsliv,
bl.a. bordtennis og en ribbe, hvor fysioterapien også kan træne med beboerne. Vi
er ved at indrette rummet eksempelvis
med håndarbejdesting og andre aktiviteter.

Ældretilsynets temaer er bl.a.: Selvbestemmelse og livskvalitet – herunder
værdig død, trivsel og relationer, organisation, ledelse og kompetencer & procedurer og dokumentation
Dette besøg vil blive drøftet på næste
møde.

Der er ansøgt om besøgshunde igen, vi
afventer svar.

5. Rekruttering/ansættelser

Der er rettet henvendelse til Frivilligcenter Gentofte omkring besøgsvenner/
gåvenner, som kan komme og gå ture.

Afdelingssygeplejerskeansættelsessamtaler pågår. Jægersborghave mangler to afdelingssygeplejersker, en til Jægersborghave Syd og en til Jægersborghave Nord.

Socialpædagog Marianne og forstander Ulla starter kaffemøder i afdelingerne
for at høre beboerne omkring deres tanker for det gode hverdagsliv, hvad ønsker
beboerne, der sker i hverdagen?

Afdelingssygeplejerske Suzanne Trolle
er fratrådt sin stilling. Hun ønskede at arbejde med sygeplejersker igen og er blevet ansat til at lede et rehabiliterende afsnit i Holte med en anden faggruppesammensætning.

Vi er et stort hus, men vi skal blive et
godt sted at være og det bedste for beboerne.

Vi rekrutterer fortsat, men er underlagt
den landsdækkende rekrutteringskrise.

Zanne fortalte om, hvordan de på 2.sal
Syd inddrager beboere i valg af aftens-

Jægersborghave mangler på nuværende tidspunkt ikke medarbejdere på afde22

maden, så der nu er kommet flere vegetariske retter på menuen.

Man vil tage punktet med til forstander
Ulla vedr. koordinering af frivillige.

7. Orientering fra pårørende

Kitty fortæller, at det at være en del af
et fællesskab kan være bare at sidde og
kigge på en aktivitet, hvor beboerne er
samlet.

Regitze fortæller, at hun stadig forsøger
at søge fonde om penge til en aktivitetsmedarbejder i et år, men det er svært, da
der sjældent bliver givet penge til driftsomkostninger.

Regitze efterspørger fællesskab på
tværs af afdelingerne.
Pernille oplyser: Vi har ikke være gode
til at gå på tværs – men dette er blevet et
stort fokusområde i ledelsen, så kulturen
kan smitte af, så der også kan laves noget
nyt. Det tager tid at ændre, men der er
fokus på området.

Regitze har kontakt med Gentofte Musikskole og er ved at arrangerer en koncert for beboerne.
Regitze oplyser, at hun stadig gerne vil
koordinere forslag og ønsker, som kan
sendes til hende.

Pernille: vi skal have afdækket kompetencer, hvor medarbejdere bliver oplært
på flere afdelinger og derved også kan
skabe en kultur, hvor man laver noget på
tværs.

Merete fortæller, at i henhold til det
gode hverdagsliv har Merete selv oplevet, at der er sket en kedelig drejning
med færre aktiviteter og en stemning,
som ikke er god for beboerne.

Jørgen vil gerne fortalte om sin hverdag, hvor han mener, der mangler aktiviteter for beboerne. Han har et ønske om,
at man kan se flere medarbejder på gulvet især omkring måltiderne.

Blomsterne på altanerne virker sjuskede med urtepotter, der er gået i stykker.
Merete spørger ind til, om frivillige kunne komme og styre de små ting som kaffevogn eller gåtur evt. en strikkeklub.

Han mener, der er meget stille, og der
sker ikke meget, derfor ønsker han flere
aktiviteter på afdelingen samt at kunne
deltage i møder omkring aktiviteter for
dagen. Jørgen: Personalet spiser ikke
sammen med beboerne. Der skal være en
værtinde ved bordene.

Pernille oplyser, at der før har været en
frivilligforening på Ordruplund. Ulla har
haft kontakt til de frivillige, der har været
her før, men det kan være svært at skaffe
frivillige.
Merete spørger ind til, om det kan være en frivillig, som står for koordineringen af de frivillige, og dette bekræftes.
Pernille oplyser, at det er ikke alle beboere, der kan rumme alt, derfor er der nogle
beboere, som skal skærmes.

8. Orientering fra seniorrådsrepræsentant
Else: Nyt seniorråd pr. 1. januar 2022.
Det meste af tiden er gået med at få ned23

sat grupper. Eks. Ensomhed især hjemmeboende, Kost og Fortælle om seniorrådet - hvad de kan?

•

En fortælling fra de forskellige afdelinger

•

Hvilke konkrete initiativer kan der tages fra pårørende eller Jægersborghaves side for at sikker det gode hverdagsliv for beboerne?

•

Hvordan bærer vi forslag videre til
næste møde?

•

Et sammenspil, den enkelt afdeling
eksempelvis hverdagsrutiner, og en
samhørighed. Hvordan kommer man
videre til personalegruppen med idéer?

En af grupperne arbejder med at have
et samarbejdet med ældresagen om it til
ældre, og hvordan de kan hjælpe.
Der bliver også set på den lokale trafik, der ikke altid er optimal. Derfor har
Seniorrådet lavet en aftale med Movia
om en status over nuværende bustrafik.
Seniorrådet arbejder på en temadag til
pårørende om døden, og hvordan man
gør, når man står over for et dødsfald.
Else vil tage de udfordringer hun får
med til møderne eks. aktivitetsniveauet.

Zanne vil gerne samle alle de medarbejdere, som står for bestillingen af aftensmaden.

9. Eventuelt

Ved dette møde skal der være fokus på
ensretning af bestillingerne og i højere
grad ønsker fra beboerne efterkommes.

Ønsker til emner til næste møde:
•

Budget og økonomi vedrørende aktiviteter.
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Beboer- og pårørenderådet
Medlemmer
Jægersborghave Nord

Jægersborghave Syd

Stuen

Stuen

Beboere:

Beboere:

Ingen

Ingen

Pårørende:

Pårørende:

Mette Heurlin

Formand Regitze Oppenheim
Medarbejdere: Ingen

Medarbejdere: Ingen

1. sal

1. sal

Beboere:

Beboere:
Ingen

Povl Holm-Jørgensen og
Jørgen Axel Christiansen

Pårørende:

Pårørende:

Jette Tegner

Merete Skytte

Medarbejdere:

Medarbejdere:

Marianne Bech Petersen

Ingen

2. sal

2. sal

Beboere:

Beboere: Ingen

Ingen

Pårørende:
suppleant for pårørenderepræsentant
Vibeke Vagn-Larsen

Pårørende:
Kitty Grøn

Medarbejdere:

Medarbejdere:

Zanne Nørgård

Ingen
Forstander: Ulla Rytved

Seniorrådet: Else Ørsted

Afd.sygeplejerske: Pernille Sandholm
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Om maj

M

aj har efter nogle forskeres mening fået sit navn, fordi man omkring 1. maj ’majede’, dvs. pyntede
med nyudsprunget løv.

andet skulle
vælge en majgreve.
Han var en
af de unge
mænd, som
skulle føre an
ved festerne.
Det var ikke
sjældent at ’greven’ var blevet valgt allerede til fastelavn. Dertil kom naturligvis også en majbrud.

Andre mener, at måneden er opkaldt
efter den romerske gudinde Maja, den
ældste af de syv søstre Plejaderne, som
var døtre af Atlas og nymfen Pleione.
Hun var desuden hustru til Mars og moder til Merkur.
Månedens gamle danske navne, vårmåned og blomstermåned, forklarer sig
selv.

5. maj begynder de lyse nætter; de
slutter igen 8. august.

Tidligere holdt man majfester med
særlige ceremonier, hvor man blandt

Vejret i maj
Ekstremer i vejret for maj siden 1874
Højeste temperatur:

32,8ºC

Herning 1892

Laveste temperatur:

- 8,0 ºC

Ikast 1900

Højeste månedsmiddeltemperatur:

13,8 ºC

1889

Laveste månedsmiddeltemperatur:

7,3 ºC

2007

Højeste antal solskinstimer:

359 timer

1947

Laveste antal solskinstimer:

118 timer

1983

Største mængde af nedbør:

138 mm

2183

9 mm

1959

Mindste mængde af nedbør:
Kilde: DMI
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Om juni

D

en romerske gudinde Juno - himlens herskerinde og gift med overguden Jupiter - har givet navn til juni.
Juno kaldes også Moneta og dette
har, sammen med den romerske bygning Capitol, dannet grundlaget til ordene for penge (engelsk money og capital).

angiver, at det nu er
højsommer.
Juni kaldes også for
hømåned.
5. juni fejrer vi grundlovsdag.
15. juni mindes vi 1219, hvor Dannebrog ifølge myten faldt ned fra himlen i
Estland, hvor den danske konge Valdemar Sejr kæmpede mod esterne.
Sommersolhverv, altså årets længste
dag, falder i år tirsdag 21. juni klokken
11.14. Fra det tidspunkt bliver dagene
kortere indtil vintersolhverv 21. december.

Månedens gamle danske navn - skærsommermåned - er afledt af ordet skær,
der i denne forbindelse betyder lys og

Vejret i juni
Ekstremer i vejret for juni siden 1874
Højeste temperatur:

35,5ºC

Hillerød 1947

Laveste temperatur:

-3,5ºC

Lemvig 1936

Højeste månedsmiddeltemperatur:

18,2ºC

1889

Laveste månedsmiddeltemperatur:

10,7ºC

1923

Højeste antal solskinstimer:

351 timer

2092

Laveste antal solskinstimer:

127 timer

1987

Største mængde af nedbør:

123 mm

1946

1 mm

1893

Mindste mængde af nedbør:
Kilde: DMI
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Kryds & tværs
Vinderen kan vælge mellem en flaske portvin, en æske chokolade
eller en buket blomster. Giv besked på kontoret dagen før afhentning.

Sidste nummers kodeord: Teglsten.
Vinder: Inge Rigmor Larsen, Nord, bolig s. 25. Tillykke.
Skriv kodeordet for dette nummer herunder og indlevér slippen
senest 20. april i administrationen

-----------------------------------------------------------------------------------------NAVN:_________________________ AFDELING:______________
KODEORD: ____________________________________
HVIS JEG VINDER, ØNSKER JEG:_____________________
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