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Endelig forår  

Solsorten er begyndt at synge,  
erantisser og vintergækker kigger frem 
fra skovbunden, og påskeharen står 
klar med alle sine æg i  
Lynghuset.  
 
Det betyder at foråret et på vej med 
sol og varme, og lange lyse dage.  
 
Jeg tror, at vi alle glæder os til det efter 
en lang vinter, 
hvor vi har skulle holde afstand til  
hinanden.  
 
Nu kan vi være tætte sammen igen. 
 
Forårshilsner fra Susanne 
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Salg på Rådhuset 

Salgsholdet sammen med borgmesteren 

Flotte glasfugle 

Lækre chokolader 
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De politiske mærkesager 
- interview med Helle Katrine Møller 

I februar havde medieværkstedet inviteret Helle Katrine Møller på besøg i 
Lynghuset til en snak om hendes spændende politiske karriere. Helle Katrine 
har siddet i Byrådet i Furesø Kommune for De Radikale fra 2008 – 2017.  
Nu er hun aktiv i Socialdemokratiets vælgerforening. 
Helle Katrine har i sit politiske liv interesseret sig meget for handicap- og ud-
satte-området. 
Ud over at være politisk aktiv er Helle Katrine også Carolines tante. 
 
Penge til handicappede 
Helle Katrine fortæller, at en vigtig opgave i Byrådet var at skaffe flere penge 
til handicap- og udsatte-området. 

Det har blandt andet betydet flere idrætstilbud til kommunens handicappede. 

 

Gå ud og mød livet, der hvor det leves 
Helle Katrine mener, at det er meget vigtigt, at politikerne går ud og deltager i 
livet, hvor det leves. At de går ud og møder borgerne direkte. 
 
”På den måde får vi de snakke der kan åbne vores øjne for de behov som 
vores medborgere har” , siger Helle Katrine. 

Helle Katrine har fx hjulpet en borger med at skabe et opgangsfællesskab, og 
den kontakt var ikke opstået, hvis borgeren ikke var taget ud til valgmøde og 
havde fortalt om sit ønske.  
Og så er det politikernes opgave at fange de gode ideer. 

Helle Katrine og Caroline hyggede sig med interviewet i Lynghuset 
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Politik er nemmere end rygtet siger 
Helle Katrine fortæller, at det var spændende og travlt at sidde i Byrådet fra 
2010 – 2017.  
”Man var meget ude på at gøre det rigtige og ikke lave dumme fejl.  Jeg lærte, 
at politikere de er bedre end deres rygte, og politik er nemmere end rygtet  
siger. Man bliver god til at tale sig frem til at få sine ting igennem.  

Og god til at støtte andres ideer, hvis de er bedre end ens egne”. 

 

Corona-perioden 

Helle Katrine synes, at corona-epidemien er blevet håndteret godt rent politisk. 
Men især, at folk var virkelig gode til at passe på hinanden. Pressen kunne må-
ske i starten godt have skildret nogle flere vinkler på situationen.  
Det blev måske lidt ensidigt. 

  

Om interviewet siger Caroline: 

Det var hyggeligt, at min tante kom på besøg i Lynghuset . 

 

 

To glade mennesker 
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Referat af klubrådsmøde den 16 Marts kl. 18.30 

Deltagere: Henrik, Jan, Dorte, Ursula, Nina, Susanne og Naja                              

Afbud: Bjarne 

 

Godkendelse af referat. Der var ikke noget referart grundet sygdom. 

Nyt fra personalet og medlemmer: Susanne fortalte om Jacob og hvordan det                      

gik med ham og fortalte at han ikke kom tilbage lige med det samme, at det var en hård 

omgang han var igennem. Jacob har fået en buket blomster fra Lynghuset med ønsket om 

god bedring. 

Susanne fortæller, at hun vil være så meget i huset som mulig, så hun kan se at alle med-

arbejderne og personalet har det godt. Hun fortæller lidt om corona situationen at vi sta-

digvæk har nogle medlemmer og personaler, som stadigvæk bliver ramt af corona og skal 

derfor når man kommer på job eller klub være obs! på ikke at have ondt i halsen og feber 

mår man kommer i Lynghuset. Og at vi personaler vil være behjælpelig med at tage febe-

ren med en pandetemperatur. Og vil kunne tage en kviktest på borger eller medlem, så vi 

stadigvæk kan holde styr på sygdommen (Corona)her i Lynghuset. 

Godt og dårligt i klubben. Jan syntes, at vi har for dyre ferieture. Dorte var glad for at vi 

tog telefonen da hun ringede og tilmeldte sig at komme til klubrådets møde. 

Planlægning af valg i klubrådet.: Alle vil gerne genopstille til næste Valg. 

Alle som ønsker at komme i klubrådet vil kunne lægge en seddel i postkassen og vil blive 

taget i betragtning til valgdagen. Den skal ligges i Postkassen. 

Indkommende forslag i medlems postkassen: Der var masser af forslag til ture og ferie-

ture, fester og vi fik en snak om at der ikke vil blive en ferietur som det plejer i år, da det 

er for sent til at planlægge det. Personalet vil snakke om dette på deres næste møde og 

hvad der kan lade sig gøre. 

Punkter til næste klubrådsmøde: Ingen nye punkter, men punkter skal lægges i med-

lems postkassen.  

Evt. Intet til evt. 

Dato for næste klubrådsmøde er 29/6 2022 

                                                                                                 Med Venlig hilsen 

                                                                                                 Susanne og Naja. 
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Sjællandsfestivalen 
Så er det ved at være tid til Sjællands-

festivallen. 

Sikke en fest vi skal have, efter 2 års 

aflysninger på grund af corona.  

Du kan tage med Lynghuset til festival-

len om onsdagen. 

Tilmelding i Lynghuset.  

PROGRAM ONSDAG 

14.00 Birthe Kjær & Feel 

Good Band  

15.30 Hjalmar 

17.00 Scarlett Pleasure 

18.15 Icekid 

21.00 Jung 

INFO OM FESTIVALEN 

En festival med sjæl for udviklingshæmmede – en festival med musik for enhver smag. Fe-

stivalen er en lukket festival som afholdes under åben himmel og i højt humør.  

Sjællandsfestivalen er en lukket musikfestival for mennesker med fysiske og/eller psykiske 

handicap. 

Festivalen arrangeres af Foreningen Sjællandsfestivalen. 

Festivalen afholdes hvert år sidst i maj på Rosenkildevej i Slagelse. 

 
Foreningens medlemmer er institutioner og tilbud for personer med handicap eller funkti-

onsnedsættelse i kommunerne Slagelse, Ringsted, Sorø, Odsherred, Holbæk og  

Kalundborg. 
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Bents perleri 

Bent har siden december arbejdet koncentreret med perleplader 

i forskellige temaer. 

Især hjertemønstre har været af stor interesse. 

I skrivende stund har Bent bevæget sig ud i andre spændende 

motiver.  

Blandt andet fortæller Bent, at han er inspireret af både.  

Han kan lide at sejle og er med i en sejlklub, hvor han sejler med 

en gruppe sejlglade mennesker. 

Bent med de flotte motiver i ramme 

Bent foran udstillingen på gangen i Lynghuset 
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Fødselsdage i april, maj og juni 

APRIL  
11 april: Varnaja 

21 april: Naja 

24 april: Juncker 

 

 

25 april: Sabaheta 

27 april: Mikkel 

28 april: Nina 

MAJ  
7 maj: Susanne 

19 maj: Deniz 

23 maj: Peter  

JUNI  
9 juni: Mads L. 

23 juni: Tina 

 

28 juni: Andreas 

30 juni: Sati 
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Der sker mange spændende ting 

i køkkenet her i foråret.  

Henrik fortæller, at køkkenhol-

det kan lide at lave god mad. 

Henrik elsker at bage. 

Julie er glad for at sætte varer på 

plads.  

Varnaja styrer opvasken. 

Varnaja ordner opvasken  

Henrik 
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Der er også gang i at lave fyldte chokola-

der.  Dette er Mie blandt andet med til.  

 

I juni tager køkkenholdet til  

Madens Folkemøde på Lolland. Det er 

en dag fyldt med spændende foredrag, 

smagsprøver og en masse mad-

inspiration.  

Lækre chokolader 

Store smil og arbejdsglæde i køkkenet  
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Det er ved at være forår, og  der 

er travlt på cykelværkstedet.  

Mange mennesker kommer med 

deres cykel, som de gerne vil  

have gjort forårsklar.  

 

I slutningen af marts starter cy-

kelbanen op igen.  Det er mest børne-

haver, som bruger banen, så børnene 

kan træne deres  

cyklistfærdigheder.   

Cykelværkstedet står for at køre banen 

ud og sætte den op og afhente den igen. 

Jeg er startet på cykelværkste-

det om onsdagen.  

Det er mega godt. 

Det er bare sjovt. 

/Caroline 

Cykelholdet foran cykelbanen 
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NYT FRA MEDIE-VÆRKSTEDET  

HUSK AT BRUGE VORES NYE HJEMMESIDE   

www.voksenliv-furesoe.dk   

Har du idéer til hjemmesiden, så fortæl det/ring/skriv til Tine. 

HUSK: Lynghuset har sin hel egen del på hjemmesiden. Find den 

under punktet ”Borger”. 

Du kan også tjekke madplanerne og finde telefonnumre. 

Du kan se videoer fra Lynghuset. 
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April Hovedret Tilbehør 

Uge 13     

Fredag d. 1. Byg selv burger   
 

Uge 14     

Mandag d. 4. Porretærte Salat 
 

Onsdag d. 6. Kødsauce Pasta og salat 
 

Fredag d. 8. Påskefrokost   
 

Uge 15     

Mandag d. 11. Fiskefilet   
 

Onsdag d. 13. Lammefrikadeller Flødekartofler og salat 
 

Fredag d. 15. Lukket   

Uge 16     

Mandag d. 18. Lukket   
 

Onsdag d. 20. Koteletter i fad Ris 
 

Fredag d. 22. Pizza   
 

Uge 17     

Mandag d. 25. Fyldte auberginer St. kartofler, tzatziki og salat 
 

Onsdag d. 27. Kalkunstroganoff Bulgur og salat 
 

Fredag d. 29. Forlorenhare Skysauce, kartofler og surt 
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Maj Hovedret Tilbehør 

Uge 18     

Mandag d. 2. Linse Dahl Nannbrød og creme-

fraiche 
 

Onsdag d. 4. Boller i karry Ris og salat 

Fredag d. 6. Hjemmelavede for-

årsruller 

  
 

Uge 19     

Mandag d. 9. Hakkebøf i 

løgsauce 

Kartofler, ærter og surt 

Onsdag d. 11. Oksegryderet Ris og grønt 
 

Fredag d. 13. Lukket   

Uge 20     

Mandag d. 16. Gammeldags kyl-

ling 

Skysauce, kartofler, mor-

morsalat og surt 
 

Onsdag d. 18. Falafel Pitabrød, salat og dres-

sing 

Fredag d. 20. Pandekager med 

kødsauce 

  

Uge 21     

Mandag d. 23. Spinattærte Salat 

Onsdag d. 25. Frikadeller Kold kartoffelsalat og sa-

lat 

Fredag d. 27. Flæskestegssand-

wichs 

  

Uge 22     

Mandag d. 30. Skinke Pastasalat 
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Juni Hovedret Tilbehør 

Uge 22     

Onsdag d. 1. Pølser Grøn kartoffelsalat og 

salat 

Fredag d. 3. Pulled pork burger   
 

Uge 23     

Mandag d. 6. Lukket   

Onsdag d. 8. Lasagne Grøn salat 
 

Fredag d. 10. Tortilla Kylling og grønt 
 

Uge 24     

Mandag d. 13. Kylling i karry Ris og grønt 
 

Onsdag d. 15. Svensk pølseret   
 

Fredag d. 17. Varm nudel salat med 

oksekød 

  

Uge 25     

Mandag d. 20. Fiskefilet a la roma St. kartofler, pesto og 

salat 

Onsdag d. 22. Pasta Al forno Salat 
 

Fredag d. 24. Grill aften   

Uge 26     

Mandag d. 27. Frikadeller St. kartofler, tzatziki og 

salat 

Onsdag d. 29. Sommer tærte Salat 
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Det sker i Lynghuset 

 

 

 
   

 

Hver uge i Lynghuset 

Mandag:  Filmaften 

Onsdag:  Kreativ aften  

Fredag: Caféaften hver fredag               Banko 

en gang pr. måned 

April:  Påskefrokost aftenklub 8/4  

Påskefrokost dagtilbud 12/4 

Mandetur 25/4 

Banko fredag 29/4 kl. 16 

Maj: Duebesøg 17/5 

Sølundsfestival 18 maj 

Banko fredag 27/5 kl. 16 

Juni: Fisketur 1/6 

Pige-/dametur 15/6 

Sommerfest 22/6 

Banko fredag 24/6 kl. 16 

Øvrige aktiviteter i april, maj og juni meldes ud på hjemmesiden.  

Se www.voksenliv-furesoe.dk  Eller tjek opslag i klubben. 
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Mad fra Lynghusets køkken 

Der er mulighed for at bestille mad fra køkkenet, de dage hvor Lyng-

huset lukker kl. 15. (tirsdag og torsdag). Bestilling skal dog ske senest 

mandag i den pågældende uge.  

Prisen er 35 kr. 

Afhentning sker i Lynghuset mellem 13-15 på dagen. 

Velbekomme. Har du nogle spørgsmål, så ring gerne  

til Tabita 72164066 

Telefonnumre i Lynghuset 
   

         

 

 

Kontor       72 35 58 73 

Aftenklub        72 16 47 80 efter kl. 15) 

Krea/Medie  72 16 40 81  

Køkken:              72 16 40 66 

Cykelværksted 72 16 53 15 

Avisen og den nye hjemmeside voksenliv-furesoe.dk  

 

Har du spørgsmål, kommentarer eller idéer til avisen 

eller hjemmesiden, så sig det Tine eller Omid. Vil du 

skrive eller fortælle noget til avisen/hjemmesiden 

er du MEGET velkommen.  

Kontakt os på 72 16 40 81 eller tiha@furesoe.dk 
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Med billedet fra en 

dejlig dag i december 

ønskes alle et smukt 

og dejligt nytår  


