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Velkommen til Elisabeth
Mit navn er Elisabeth og jeg er så heldig at være
den nye pædagog i kreaværkstedet.

Goddag og farvel

Jeg bor i Smørum sammen med min mand og vores fem børn. Jeg har været pædagog siden 2016
og har en
pædagogisk kandidatuddannelse, som jeg netop er
blevet færdig med.
Ud over at være her i Lynghuset skriver og illustrerer jeg børnebøger om klima og bæredygtighed,
som begynder at blive udgivet næste år.
Jeg er i kreaværkstedet hver dag
hele ugen og i aftenklubben
hver mandag.
Jeg elsker at spille guitar og synge sammen og håber at nogen
har lyst til at gøre dette sammen
med mig. Jeg er så glad for den
varme og venlige modtagelse
jeg har fået her i Lynghuset og
glæder mig til alle de fede og
kreative ting vi skal lave sammen, både i kreaværkstedet og i
aftenklubben.

Goddag og farvel

Vi sagde farvel til Omid. Køkkenet havde bagt lækker kage
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Goddag og farvel

Vi sagde farvel til Christine med flotte gaver
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August 22
Alt er plantet nu og vi venter spændt på, at vi kan begynde at høste
tomater, agurker chili, hvidløg, auberginer og mange andre lækre
råvarer, som skal bruges i køkkenet.
Jordbær kommer der desværre ikke nogen af, da vi har haft besøg af
vilde dyr, der har spist planterne.
Jacob vander flittigt i drivhuset og alt er frodigt og grønt.
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Sjællandsfestivalen
Skøn varm sommerdag, god musik og rigtig hyggeligt samvær på
Sjællandsfestivalen.
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Sjællandsfestivalen
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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 se videoer fra Lynghuset.

Du kan også tjekke madplanerne og finde telefonnumre.
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Hovedret
Uge 26
Fredag d. 1.

Tilbehør

Grillaften

Uge 27
Mandag d. 4. Gyros i fad

St. kartofler og
tzatziki

Onsdag d. 6. Kødboller

Fredag d. 8.

Feta pasta med
st. tomater

Grillaften

Uge 28
Lukket i aftenklubben
Uge 29

Lukket i aftenklubben
Uge 30
Lukket i aftenklubben
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Hovedret

Tilbehør

Uge 31
Lukket
Uge 32
Mandag d. 8.

Falafler

Onsdag d. 10.

Fyldte pandekager

Brød, tzatziki og salat

Fredag d. 12. Grillaften
Uge 33
Mandag d. 15. Tacoskåle
Onsdag d. 17.

Sommertærte

Fredag d. 19.

Grill aften

Oksekød, dressing og
salat
Salat

Uge 34
Mandag d. 22. Fiskefilet
Onsdag d. 24.

Hotpot

Fredag d. 26.

Grill aften

St. kartofler, remoulade
og råkost

Uge 35
Mandag d. 29. Tortellini i fad
Onsdag d. 31.

Salat

Frikadeller

Kold kartoffelsalat og
salat
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September
Uge 35
Fredag d. 2.

Hovedret

Tilbehør

Grillaften

Uge 36
Mandag d. 5.

Kylling Kiev

Onsdag d. 7.

Grøntsagslasagne

Fredag d. 9.
Grillaften
Uge 37
Mandag d. 12. Kartoffelæggekage
Onsdag d. 14.

Hakkebør i løgsauce

St. kartofler, kold persillesauce og grønt
Salat

Purløg, tomat, bacon og
brød
Kartofler og surt

Fredag d. 16. Grillaften
Uge 38
Mandag d. 19. Porretærte

Salat

Onsdag d. 21.

Kalkunstroganoff

Bulgur og salat

Fredag d. 23.

Grillaften

Uge 39
Mandag d. 26. Laks

St. kartofler og grønt
samt citrussauce
Svinekød

Onsdag d. 28.

Karrykål

Fredag d. 30.

Pork Wellington
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Det sker i Lynghuset
Juli

Lukket i aftenklubben
uge 28,29,30 og 31

August

Banko fredag 26/8 kl. 16

September

Banko onsdag 28/9 kl 16

VIGTIGT:
Vær opmærksom på ændrede åbningstider i
Lynghusets aftenklub og i samværstilbuddet
Gælder fra 12/9—2022. Se bagsiden af avisen.

Hver uge i Lynghuset
Mandag: Filmaften

Onsdag: Kreativ aften
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Telefonnumre i Lynghuset
Kontor

72 35 58 73

Aftenklub
Krea/Medie
Køkken:
Cykelværksted

72 16 47 80 efter kl. 15)
72 16 40 81
72 16 40 66
72 16 53 15

Mad fra Lynghusets køkken
Der er mulighed for at bestille mad fra køkkenet, de dage hvor Lynghuset lukker kl. 15. (tirsdag, torsdag og fredag). 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 72 16 40 66

Avisen og den nye hjemmeside voksenliv-furesoe.dk
Har du spørgsmål, kommentarer eller idéer til avisen
ler 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

15

el-

Ændrede åbningstider i Lynghusets aftenklub og i samværstilbuddet
fra 12/9—2022

Samværstilbuddet har fremover åbent:

Mandag, tirsdag og fredag fra kl. 10-14

Aftenklubben har fremover åbent:

Mandag og onsdag fra kl. 15-19. Lukket fredag.

Hvis du har været bruger af aftenklubben om fredagen er du meget
velkommen til at komme i dagtimerne, altså fredag kl. 10—14
Der vil også være mulighed for at bestille mad i køkkenet til at tage
med hjem til fredag aften.

Lynghusets aktivitetstilbud mandag til fredag holder åbent som hidtil,
altså hele ugen kl. 9—15.
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