Det er sommer
Solen skinner
Glæden kommer
Det giver røde kinder

Jordbærerne er søde
Himlen er blå
Hjemmet er øde
Folk er ude at gå
Aktivitetsplanen for ugerne i juni, juli og August bliver hængt op i hver
afdelingerne om mandagen.
Vi har stolegymnastik som vi plejer hver uge, tirsdag for lyet, onsdag for
vangen og torsdag for dalen.
I juni måneder er der en hel del arrangementer.
Tirsdag den 2. juni kl. 13.30 kommer Hansen is, så der isvafler til alle
beboere.
Tirsdag den 7. juni kl. 10.30 kommer Mr Barti.
Mr. Barti er en marionetdukke med mange strenge, i mere en blot én
forstand. Mr. Barti's show er baseret på mimik og musik. I starten er Barti er
en talentfuld klassisk pianist som prøver at performe sine nummer, men bliver
konstant forstyrret af hans dukkefører Alex. Til slut i showet siger Barti farvel
inden han forsvinder ned i pianoet som også er hans hjem.

Mandag den 9. juni - kl. 16 kommer Jan Thomassen, han spiller og synger
danske sange som alle kan synge med på. Det er John Mogensen, Four
Jacks, Bamses venner, Shu-bi-dua, Kim Larsen, osv.

Mandag den 13. juni - kl. 12 kommer der en pølsevognen. Den vil stå uden
for hoveddøren og Summerland Duo vil stå for stemnings musik. Så frokosten
bliver serveret fra en pølsevogn til alle beboere.
Menuen er :

Ristet pølser
Ristet hotdog
Frankfurter
150 g. Langelænder.
Frankfurter i svøb .
150 g. Langelænder.
Fransk hotdog, samt fransk hotdog i svøb
Ramsløg Pølser
Kylling pølser
Veganer pølser

Onsdag den 15 juni - kl.14.00 Har vi gudstjeneste i Lyets dagligstue. Nu da
pastor Jørgen er gået på pension, kommer der en ny præst og hjælper Pastor
Sigurd med gudstjenester. Jeg ved ikke på nuværende tidspunkt hvem det
bliver.

Lørdag den 18. juni kl. 13 Kommer Tina med sin pony Monamie, vi kommer
rundt i hele huset og hilse på. Jeg sørger for at der er gulerødder til Monamie.

Tirsdag den 21. juni - kl. 10.30 kommer Ruder Konges Knægte
”Når en siilor går i land, så ved man aldrig, hvad der kan ske”, men når Ruder
Konges Knægte gør det, så kan du være sikker på at møde fire velklædte
gentlemen med en sangskat fuld af musikalske kronjuveler. Få en
hyggestund med lyden af Four Jacks, Otto Brandenburg, John Mogensen,
Dirch og Ove blandt mange andre - præsenteret af de fire sangere og
skuespillere Klavs, Søren, Mads og Morten, som med hjælp fra diverse
rekvisitter, overraskende hovedbeklædning, humor og store stemmer, vil
synge liv i de gamle og velkendte slagere fra populærmusikkens guldalder.
Så Gå Med i Lunden, spids munden og bliv dus med de fire bedste kort på
hånden, og lad de musikalske knægte føre dig tilbage til dengang Ruder
Konge var knægt, og der var noget ganske særligt ved musikken.

Onsdag den 22. juni kl. 14.30 kommer forglemmigej klovene rundt i hele
huset. De to herre kommer rundt og hilser på med en lille sang og lidt trylleri.

Torsdag den 23. juni - kl 10.30 sankthans dag kommer Jonny Reimer og
optræder. Efter koncerten skal vi traditionen tro have grillpølser og friske
jordbær.

Tirsdag den 28. juni – kl. 10.45 Shubiduo - en musikalsk joker med
latterlige indfald og kulørte lamper.
Bosse var med til at danne Shubidua med Bunden og Dingeren i 1973.
Bosse var ankermand bag det sjove, gakkede tekstunivers og spøg &
skæmt coverne fra 1-8, den gyldne periode.
Carsten synger og spiller guitar i ægte United Steaks
gademusikantstyle.
Fra starten af 70’erne til starten af 80’erne leverede Shubidua et unikt
still-billede af tiden, der i dag opleves med et sjovt og nostalgisk glimt i
øjet. I et Danmark, hvor solen stiger op over bilkirkegården, med bier i
grøftekantens blomster og storke på skorstenene.
Bosse & Carsten tager tråden op fra dengang Bosse var med i
Shubidua.
De allerstørste hits fra den gyldene periode ..
så spænd sikkerhedsselen.
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