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Inden sommerferien rigtig er over Hørkær har vi vores traditionsrige sommerfest. Der 
var igen i år god underholdning, med Morten som ny kapelmester for vores husorkester 
og kor. Ellers taler billederne for sig selv. I kan også lokke jer ind på vores hjemmeside 

for at se flere billeder. 
På gensyn og god sommer 



AKTIVITETER OMKRING BÅLHUSET 

Grupperne rykkede ud vejret var godt  - og har været det lige siden— alle hyggede 

sig prøvede nye aktiviteter, ja en rigtig god dag 



 

HER ER LIDT SOMMER HYGGE FRA GRUPPE 3 



SJÆLLANDSFESTIVALLEN VAR IGEN I ÅR EN DEJLIG OPLEVELSE 

Som altid var Hørkær igen med til Sjællandsfestivallen . Vejret var, som hele sommeren har væ-

ret ,rigtig godt. Det går sådan en dag til en rigtig dejlig oplevelse. 

Bare se på billederne. 



BONDEGÅRDS TUR TIL SOLGÅRDEN I TUNE 

Gruppe 2, Naturværkstedet  og gruppe 4 har været på bondegårdstur.  

Vi blev mødt velkommen af Lis og Heine, som er det ægtepar der har bondegården. Først var vi 

rundt og hilse på de dyr de har og fodrede dem. Vi hilste på deres 4 små grise– Prop og Berta, 

som to af grisene hedder. Vi så gæssene, ænderne og vi aede et par ællinger. Så gik vi videre til 

deres får, som vi fodrede med pastaskruer og nogle af lammene fik sutteflaske med mælk, som vi 

var med til at give dem. Så fik vi lige en tår vand og hilste på en kattekilling, inden vi gik hen til 

gederne og fodrede dem med pastaskruer. Vi hilste på hestene og på en fugleunge.  

Da det blev frokosttid satte vi os i gården og spiste vores medbragte frokost og de serverede saft 

og vand til vores frokost. Bagefter serverede Lis og Heine kage, kaffe og te. Vi sluttede af med en 

ridetur på hesten Husky, før busserne vendte næsen tilbage til Hørkær.  

 

MVH. Morten og Benedicte i gruppe 4. 



BONDEGÅRDSTUR  

GRUPPE 2- GRUPPE 4 - OG NATURVÆRKSTEDET 

FORTSAT. 



EN FANTASTISK FISKETUR HER SIDST I JUNI 2018. 

Vi fiskede efter fladfisk og dem fangede vi over 50 stk.  

så der blev serveret friske fisk i cafeen hjemme på Hørkær dagen efter. De smagte 

så godt. 

Neden for er der taget billeder af vores fisketur. 



 
 

EN FANTASTISK FISKETUR HER SIDST I JUNI 2018. 

FORTSAT 



”Euro Jackpot og pilleæsker” 

Der var en stor pulje i Euro jackpot uge efter uge så vi havde travlt med en masse 

montage arbejde. Der er nok mange af jer der har set de er blevet delt ud. Om det 

er derfor vi også fik travlt med pilleæsker vides ikke. 

Gruppe 1 fik en rigtig god hjælp af Natur og service Her er nogle billeder af det. 



Der er en del af brugerne her på Høkær der gerne vil vise nogle bilder fra deres ferie. Den første 

Er Linda fra gruppe 1. 

Linda har været en uge på Mallorca med foreningen ULF  Der hvert år arr. ferieture. Det har væ-

ret en god oplevelse for Linda igennem en del år. Her er nogle af hendes billeder  


