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NYT 

Hørkær Nyt har været ude i nogle store tekniske vanskeligheder, men som skal være løst 
nu. Derfor udkommer vi først nu. Vi glæder os til at udkomme planmæssigt igen. 

Vi har nogle korte billede historier  fra grupperne og der vil komme mange flere i den 
kommende tid. Også på vores hjemmeside som vi også fotografere til. 

Håber snart foråret og sommeren er over os 
De bedste hilsner Redaktionen fra gruppe 1. 



     Jan 5 April gr. 2.                     Meral 24 April gr. 2.              Suzette 16 April gr. 3.                                           

 Winnie 6. April gr. 4.                   Maria 25 April gr. 4.           Søren 28 April Natur.       

    Hagob 5 April Natur            Søren 28 April Natur                  Sara Natur  5. April 

FØDSELSDAGE  FØDSELSDAGE  FØDSELSDAGE  APRILAPRILAPRIL   201720172017   

    Dan gr. 4. 18. April              



 

  Pernille 5 Maj gr. 1                  Inge 18 Maj gr. 1.                    Christel 19 Maj gr. 1.                               

   Bo 26. Maj gr. 1                      Jacob 28. Maj gr. 1                  Jacob 20 Maj Service 

FØDSELSDAGE  FØDSELSDAGE  FØDSELSDAGE  MAJMAJMAJ   201720172017   

    Mette Sev. 22. Maj                

Nikolej 9 Maj gr.3.                  Ulla 22 Maj gr. 3.                            Maja 16 Maj gr.2. 

    Ralph Natur 5 Maj                     Lena gr. 4. 2. Maj                   Sette gr. 4. 2 Maj  



 

 

Borsjtj 
Denne klassiske rødbedesuppe giver varmen 

Når vinteren nærmer sig – så husk at gemme denne opskrift. - 

Ingredienser  

1 1/4 kg oksetværreb  

1 kg. okseben 

4 liter vand 

2 Persillerødder i kvarte ca. 150 g 

3 gulerødder i kvarte ca. 225 g 

2 porrer i ringe ca. 200 g  

10 stilke kruspersille 

2 laurbærblade 

3 sorte peberkorn 

1 1/2 spsk. groft salt 

½ hvidkål i mindre stykker ca. 500 g 

2 rødbeder i små tern ca. 250 g  

1 ½ tsk. groft salt  

Friskkværnet peber  

2 små groftrevne rødbeder ca. 225 g  

½ dl rødvinseddike 

Tilbehør 

240 g groft brød 

3 dl Karolines køkken cremefraiche 18 % 

 

Fremgangsmåde 

Kom oksetværreb ben vand grøntsager laurbærblade og peberkorn i en stor 

gryde og bring blandingen i kog Skum suppen af og fjern ujævnheder. Lad 

suppen koge ved svag og under låg i ca. 3timer. Tag kødet op, pil det fra 

benene og del det i mundrette bidder.  

Sigt suppen, kom den tilbage i gryden og tilsæt hvidkål, rødbeder, salt og 

peber. Bring suppen i kog og kog den under låg i ca. 45 min. Skru op og 

kog suppen i ca. 25 min. ved kraftig varme og under låg.  

 

Ved serveringen 

Vend rødbeder og eddike sammen og vend det i suppen sammen med 

kødet. Smag til og server straks med lidt fraiche på toppen af hver 

tallerken. 

 

Tips 

Borsjtj kan holde sig i ca. 2 døgn i køleskab. Det ureelle kød kan bruges i 

ravioli eller pirogger.  

Skrevet af Bo Hermansen gr. 1. 



Winnie fra gruppe 4. blev 50 år den 6. april.  

Det blev fejret her på Hørkær, hvor alle på Hørkær var inviteret til lagkage i 

cafeen 



Gruppe 4 har været ude og se de flotte træer på Bispebjerg kirke-

gård. 

Der var også tid til en gang afspænding. 



HACOB`S 50 ÅRS FØDSELSDAG. 

Hacob holdt åbenthus i cafeen . Så for Hacob var det dejligt at der mødte så mange op fra de  

Andre grupper på Hørkær. Se de dejlige billeder nedenfor. 



GRUPPE 2 ER UDE OG SE FCK TRÆNE 

En tirsdag i maj tog gruppe 2´s gymnastik/fodboldshold ud på Jens Jessens for at se 

FC København træne og lure nogle fif af. Vejret var godt, solen skindende og humøret 

var i top. 

Ude på banen gik spillerende til den og det var super sjovt og spændende at se på. 

Efter træning tog vi i Valbyparken for at gå en lang tur. Da vi var færdige med at gå 

fandt vi en bænk, hvor vi ville spise frokost og nyde hav udsigten. 

Det var en rigtig god dag. 



 

 

Gruppe 3 i  Zoologisk have  
Onsdag d.3 Maj var gruppe 3 på tur i zoologisk have, vejret var godt og hu-

møret var højt. Det var en dejlig dag. 

Vi oplevede en masse dyr og lærte om hvor de kommer fra og hvad de spi-

ser til morgenmad, frokost og aftensmad. 

Alt i alt var den en hyggelig og lærerig tur og vi blev hurtigt enige om at vi 

snart skulle der ind igen. 



NY BRUGER PÅ SERVICE. 

VELKOMMEN TIL  

HADI HASAN 

Hadi Hasan, er startet på Hørkær D. 9. Maj, 2017.  

Hadi skal være en del af service holdet og hjælpe til i cafeen og på udeholdet. 

Han er 28 år gammel. 

Fødselsdag D. 2 Januar. 

Bor på Hulegården. 

Interesser:  

Jeg kan godt lide at bruge min computer, der kan jeg godt lide at se wrestling.  Jeg 

holder med John Cena  Roman, Reigns og Sheamus. 

Jeg kender Mark som er i naturværkstedet og Michael  som er i gruppe 2.  

Vi bor sammen på Hulegården. 

Jeg er glad for at være på service og jeg synes det er okej. 

 



BÅLHUSDAG I MAJ 

Dagen var skøn vejret var godt—og så var der en masse gode aktiviteter i og om-

kring vores dejlige bålhus. Nyd billederne på de næste sidder 



BÅLHUSDAG FORTSAT 



BÅLHUSDAG FORTSAT 



GRUPPE 1 HENTER KYLLINGER 

Gert, Jacob, Lene og Lone var med Lars oppe og hente 5 kyllinger i Ganløse. De  

Skulle ud til Lars i hans hønsehus. Lars havde en høne der så gerne ville passe  

disse Kyllinger. Dem kan I komme til at følge indtil de selv begynder at lægge æg 

ca. 18 til 20 uger.  


