
Kære allesammen  

Bestyrelsen fra SSF Jaruplund‐

Veding‐Sankelmark 

 

Nu’ har det været jul igen, 

og nu’ har det været jul igen, 

og nu er det næsten påske. 

Nej det’ ikke sandt, 

nej det’ ikke sandt,  

for indimellem kommer fasten…. 

 

 

 

 

 

 

 

Hvor er tiden gået hurtigt… 

Vi plejer at ses til adventsfesten,  

fastelavn og vores fælles morgenmad og 

udflugt om foråret  

og I kan tro vi glæder os til at gå i gang igen.  

Vi glæder os til at se børn, unge, forældre, 

halvgamle og ældre til vores kommende 

arrangementer, som vi håber på at kunne 

gennemføre efter påsken, hvor der er planlagt 

årsmøde den 29.5.2021 og generalforsamling 

den 10.6.2021 kl. 19. Har du lyst til at være 

med i SSF’s bestyrelse, er du meget 

velkommen til at komme til 

generalforsamlingen for at høre om vores 

hyggelige bestyrelsesmøder. Alle andre 

nysgerrige er selvfølgelig også meget 

velkomne.  

Vi glæder os til at se jer!  

Egentlig plejer vi at starte og slutte alle vores 

arrangementer med en sang, så hermed slutter 

vi med denne her sang.  

Dagen er så fuld af 
anemoner - 
fuglefløjt og 
farvespil i lyse 
kroner. 
Natten fuld af 
farlige dæmoner, 
Spøgefugle, 
troldemænd og 
heksekoner. 

Åh anemoner - dækker hele jorden 
li ´som sne. 
Åh anemoner - snart får jeg vel 
sommeren at se? 

Dagen er så travl for de forfløjne, 
alle de forpjuskede og næsten 
nøgne. 
Natten er så fuld af gule øjne, 
der i mørket, der på himlen, alle 
vegne. 

Åh anemoner - lad mig sove i den 
hvide seng. 
Åh anemoner - under stjerner i en 
blomstereng. 

 

Hør og syng med på den her: den her 

Anemonesangen ‐ YouTube 



Vi har glædet os til foråret og påsken.  

Vi har klippet gækkebreve, farvet påskeæg, pyntet grene, prøvebagt påskeboller og 
sået karse. 

  

Vi har også skrevet et lille gækkebrev til vores medlemmer og da I jo alle kan gætte, 

hvem der har skrevet det, kan I glæde jer til ”et chokoladeæg” til vores næste 

fællesarrangement.  

 

Kære medlemmer 

 

En vintergæk 

en sommernar,  

en fugl foruden vinger. 

En lille ven 

som har dig kær, 

en lille hilsen bringer.  

Et gækkebrev til alle jer 

en hilsen til jer sender  

mon ikke du kan gætte hvem 

denne hilsen bringer. 

Vort navn det står med prikker 

pas på det ikke stikker.  

 

… ..…….-……-………. 
 

 

Især i denne tid er det så vigtigt at glæde andre, så hvis du har lyst til at gå i gang med 
gækkebreve, kig på ”Alt for damernes” hjemmeside. Her kan du finde skabeloner til både 
gækkebreve og påskepynt. 11 skabeloner til fine gækkebreve ‐ se dem her ‐ ALT.dk 


