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Tak for stunderne indtil videre, vi glæder 
os alle til mange flere. 

 
Husk: 
 
Vask hænder ofte. 
 
Hold afstand. 
 
Pas på hinanden. 
 
Host og nys i ærmet. 
 
 

Vi holder sammen ved at 
holde afstand. 
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Da Danmark  
lukkede ned 

 
Corona-krisen. 

Hovergården, Vejle 2020 
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Marts 2020 lukkede det meste af Danmark ned  
sammen med resten af verden. Krisen består i at  
verden er ramt af en pandemi. Kina var det første 
land der blev ramt. En virus, kaldet Corona eller Co-
vid-19, som gør mennesker meget syge og i  værste 
fald kan være dødelig.  
Virussen stammer oprindelig fra dyr, kaldes zoonose, 
og hvorfra det har spredt sig fra dyr til mennesker. 
 
Statsminister Mette Frederiksen, tog d. 12. marts be-
slutningen om at lukke dele af landet ned. Hvilket 
betød, at alle der kunne arbejde hjemme,  
skulle blive hjemme, skolerne lukkede og  
eleverne skulle have hjemmeundervisning, og  
småbørnene skulle blive hjemme fra deres institutio-
ner.  
 
Ikke nok med det lukkede alle plejecentrene ned, 
hvor der ingen adgang var for uvedkommende. Alt 
dette for at mindske smittespredningen af denne  
virus. For at beskytte os alle. 
 
Nu siger kalenderen maj måned og Danmark har  
været lukket ned i 6 uger. Nu begynder samfundet så 
småt at lukke op igen, børnene er igen tilbage på 
skolerne, børnehaverne sprudler igen med  
liv og glade dage.  
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Samt er plejecentrene åbnet op for, at I som bor her 
på Hovergården, igen kan få besøg af jeres pårørende. 
Dog under andre forhold. Man må nemlig ikke kysse 
og kramme, selvom det er det vi allerhelst vil, for man 
skal holde 2 meters afstand til  
hinanden. Dette er for vi ikke skal gøre hinanden syge. 
Det er svært, når man ikke har set hinanden længe.  
 
Vi må nyde hinandens selskab ude og med afstand. 
Alt dette gør at ingen af os beboer, pårørende og  
personale bliver syge af denne virus. 

 
Vi skal passe på hinanden og holde afstand. 
Vi skal holde sammen ved at holde afstand. 

 
Vores hverdag har ændret sig, ikke at det har været 
en dårlig ting. Der er mindre sygdom blandt jer bebo-
er og blandt personalet. Det vil sige, vi er sluppet for 
forårssnuen og influenza. Der har skulle tænkes  
anderledes og mere kreativt i hverdagen. I dette blad 
er der billeder af hvad vi, jer og personalet, har lavet i 
Corona-tiden indtil nu.  
 

Husk vask hænder ofte, nys 
og host i ærmet og  

hold afstand.  
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Da vi lukkede Hovergården, i starten af  

corona-krisen, blev både dagcenter  

og Oasen vasket ned.  

Der blev skrubbet godt igennem med vand og  

sæbe, og sprittet af i stor stil.  

Alle stofmøblerne blev renset med en smart  

møbelrenser, og sat til tørre efterfølgende.  

Her kommer  
mutter med 

kost og spand  
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Terrasserne 
er blevet 
piftet op 
med nye 

blomster og 
planter, så 
der igen er 
gode farver 
at kigge på, 

dufte  
at snuse til 

og små spire 
at  

holde øje 
med.  
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Dronningens 80 års fødselsdag  

Vores kære Dronning Margrethe D. 2 blev den 16 april 
80 år. Hende fejrede vi på Hovergården med fælles-
sang og flag. Denne dag var der nok at fejre da 2 bebo-
er på Hovergården samme dag selv fyldte år. Det fejres 
med fødselsdagssang, masser af lækkert mad og hygge. 

Der var pyntet op med flag 
og påskeblomster.. Noget 
af personalet havde malet 
flag på kinderne og sat flag 

i håret. 
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Møbelrenseren  
ligner en støvsuger 
man kommer  
sæbevand i, i stedet 
for en støvsugerpo-
se. Når man starter  
maskinen, blæser 
den sæbevandet ud 
i det møbel man 
rengøre, samtidig 
med at en anden 
del på 
”støvsugerhovedet” 
suger det beskidte 
vand op.   
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Der lyttes til DR1’s pigekor 
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Op til påske blev der malet mange fine  
påskeæg, som vi efterfølgende pyntede op 

med. Der blev også flittigt klippet  
farvestrålende gækkebreve. 
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Det gode vejr nydes sammen på terrassen 
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Udover at spille kaste grise går tiden også med  
hyggeligt nørkleri, bowlingspil på Nintendo Wii, 

spil på interaktiv projekter på gulvet  
med diverse spil, sudoku, gåture, hygge på  

terrassen, kryds og tværs, fællessang, film m.m. 

Her spilles der  
bowling på  

Nintendo Wii 
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Op til påske var vi på jagt efter påskeæg 
sammen. Påskeæggene fandt vi  

rundt om på fællesstuerne,  
og da vi havde fundet  

alle æg, hyggede vi med snolderposer. 
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Her er der gang i at kaste (oppustelige) grise og  
score point.  

Jo mere ens grisene lander, jo flere point scorer 
man. Den med flest point vinder. 

 
Spillet er der måske nogle af jer der kender fra  

den lille udgave,  
der har været fremme i mange år.   
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Der blev samarbejdet for 
at finde alle påskeæg. 

Nogle æg havde gemt sig 
i troldegrenen. 
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Onsdag d. 8. april forærede konditori  

La Nouvelle smukke og lækre påskeæg til 

beboerne på Hovergården.  

Påskeharen og påskeharens fine hjælper 

var rundt og dele alle de flotte påskeæg ud.  
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Onsdag d. 8. april havde vi besøg på  
terrassen af præst, sangere og  

harmonikaspiller fra Hover kirke, som gav 
hyggelig mini-koncert for os.  
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1. Hvad tid holder dronningen sin nytårstale? 

2. Hvad skal man sætte på et brev for at sende det? 

3. Hvor mange dage er der i august? 

4. Hvilket år blev Frederik d. 9. kronet som konge af 

Danmark? 

5. Hvilken sportsgren spiller Michael Maze?  

6. Hvilket årstal blev Danmark besat af de tyske 

tropper? 

7. Hvordan forkortes Miljøstyrelsen? 

8. Hvor mange gange om året er det jævndøgn? 

9. Hvor mange hjertekamre har et menneske? 

10. Hvilket år blev Danmark befriet?  

Svar:  
1. Kl. 18.00 
2. Et frimærke  
3. 31 dage  
4. 1947 
5. Bordtennis  
6. 1940 

7. MST 
8. 2 gange  
9. 4 
10. 1945 
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Farvel og tak 
for denne gang! 


