
Møde 12. maj 2020 hos Ulla.  

Deltagere fra Miljøgruppen, Birgitte, Inger, Vibbe og Ulla 

Deltagere fra andre grupper: Birthe og Kirsten  

TAK til Ulla for et fint arrangement – anretning til hver af os – med god afstand og sprit – vi kunne ikke 

ønske det bedre. 

Ulla tændte lys 1. lys Vi sender en tanke til dem, som har mistet en kær til Corona.  

2. lys Tanker til alle i vores dejlige klub, med ønsket om at alle forbliver raske. Håb om at klubben må 

blomstre.  

 

Herefter fortalte vi hinanden om hvad tiden var gået med under nedlukningen. 

Birthe: oprydning – Birthe har arbejdet med projekter i udlandet. Hver rejse krævede, at der i bagagen var 

ca. 10 maskiner og 8 mapper med ringbind. Når Birthe var hjemme igen efter en tur, blev alle disse mapper 

gemt i kælderen, så over årene var det blevet til 280 ringbind, som stod i kælderen.  

Birthe har givet meget til Teko, meget er blevet sorteret, og der har været tid til fordybelse, inden tingene 

er blevet kasseret.  

Birthe har masser af garn og stof – så er endnu ikke arbejdsløs. Bl. a er symaskinerne blevet luftet. Birthe 

har også malet og tegnet.  Tiden er gået godt.  

Birgitte: Travl periode med en stor have på 19.000 km2, stort hus fra 1827 plus lade bygning med festsal. 

På ejendommen er der kat, hund, 20 høns, ænder og 7 kreaturer. 

Birgitte har en søn på 25 år, som bor hjemme og en plejesøn på 22 år – derudover en datter, som bor i 

Bjerringbro. Mor og datter har delt kontor her i corona tiden hjemme hos Birgitte. Birgitte arbejder 

selvstændig med administration og bogføring. Manden, Verner har et vognmandsfirma, som bl. a. kører til 

Norge.  

Birgittes mor på 95 år bor i Silkeborg, hun skal også passes af og til. Birgittes 2 brødre bor i henholdsvis 

Kjellerup og på Bornholm.  

Birgitte har en fremtidsplan om perma kultur i haven. 

Desuden et netværk marketing om at plante skov i udlandet sammen med en kammerat.  

Tiden er gået rigtig godt.  

Inger: har holdt sig isoleret sammen med manden. De har fritidshus på Fur, hvor de har været en del. Bl. a. 

øvet sig i at lave ikke noget!  

Inger har været kreativ, strikket 4 veste til børnebørnene, 2 drenge har fået grønne veste og pigerne en gul 

og en pink.  

Haven er passet bedre, lige nu gang i forspiring til palme kål. 

Inger er gået i gang med fermentering bl. a. rødbedesaft og gulerødder – spændende.  



Herudover har Inger en netværksveninde, som har haft en depression, psykisk sårbar. De har ”fundet” 

hinanden gennem et netværk, som kommunen har stået for. Inger og veninden har snakket sammen i 

telefonen og mødtes og er efterhånden blevet ægte venner.  

Vibbe: Haven er blevet passet rigtig godt. Vibbe nyder at hjælpe dårlige planter til at blive gode.  

Vibbe og manden har taget mange ture med madpakke og kaffe, travet ture og besøgt loppemarkeder osv.  

Ture til bl. a. Skanderborg, Viborg og Horsens.  

Cyklen bliver også flittig brugt. 

Vibbe savner at kunne være hjælper i Venneforeningen på Gødvad plejecenter – vi fik dermed styr på at 

Sianette spiller bankospil og går op i det.  

Ulla: Har nu boet 1 år i Engesvang, er ved at have vænnet sig til at bo alene. Selv at skulle sørge for bil, 

plæneklipper m.m. Søde naboer, aktive seniorer har gjort det til en god oplevelse at være flyttet.  

I forbindelse med salg af huset i Silkeborg, blev Valhalla flyttet, huset er fra 1996, det står nu i nabolaget og 

det kan fortsat benyttes til gæstehus.  Henry har det betydeligt bedre, og klarer også hverdagen fint i 

Grauballe. Ulla og Henry bor hver for sig, er ikke skilt og skal det heller ikke.  

Ulla skal fortælle om Gambia på plejehjemmet den 21. oktober og om Soroptimisterne i Kulturhuset den 

17. september.  

Ulla har en kvinde have, hvor hun kan dyrke grøntsager.  

Kirsten: Oprydning i bl. a. gamle billeder, nok mindst 20 år gamle. I forbindelse med vinterferien knækkede 

toppen af et stort fyrretræ, det gav arbejde til en uges tid med at få det skåret op og ryddet væk.  

Golf blev heldigvis hurtigt muligt og tilladt, det har vi benyttet os af.  

Symaskinen har været fremme, det er meget længe siden sidst. Fridas mor gav mig en udfordring med at 

tage et stykke af et sengetæppe, det fik jeg heldigvis klaret. Frida havde også et par bukser, der skulle 

kortes af, det lykkedes også.  

Frida var her ikke den 1. måneds tid af corona tiden, men siden har hun været her ca. en gang om ugen. 

Familien i Aarhus har vi set 1 gang i Aarhus og 1 gang her i Silkeborg. Familien i Aalborg har vi kun snakket 

med på skype og telefon.   

Ref. Kirsten  

 


