5 - ”Skønt vores ros den langt fra er tilendebragt,
Er tiden kommet til at rejse kroppen,
Vi har vist fået sagt, alt det vi sku` ha` sagt,
Vi vil nu rejse os og løfte koppen.
Og her til slut så skal du høre disse ord:
I dette rum der er et liv som gror,
Vi takker dig for dette skønne, gode sted,
Og beder om, at det må være fyldt med fred”.

Livsnerven
Juli kvartal 2019

En hyldest fra gæsterne til Parasollen og dens frivillige og ansatte

Nyd sommeren med vores morgenmadstilbud
1/1 rundstykke m/2 pk smør, 1 skive ost, marmelade,
½ rugbrød m/1 stk. pålæg, 1 glas juice, Fri kaffe
Pris: 30 kr.

Tilbuddet gælder alle hverdage

Åbningstider:
Mandag: Kl. 9.30-21.30
Tirsdag - Onsdag – Torsdag - Fredag : Kl. 9.30-15.30
Søndag: Kl. 11.30-15. Helligdage: Kl. 11.30-14
Grundtvigsvej 4 8260 Viby J, Telefon: 86 11 77 03
www.cafe-parasollen.dk, E-mail: mail@cafe-parasollen.dk

Månedsbrev
Jubilæumssang

Livsnerven juli kvartal
En begivenhedsrig tid er gået med fejring af Café Parasollens 25 års jubilæum, Kolding Koppen og vælgermøde. Det er dejligt at dele disse oplevelser
med jer, det giver stof til mange hyggelige snakke og gode minder. Interessant er det, når politikerne fortæller om halvtomme vælgermøder, og vi så ser,
at Café Parasollen kan mønstre et fyldt lokale med spørgelystne og engagerede vælgere. Tak for jeres opbakning til det hele.
De næste måneder byder på sommerferie, hvor personalet afvikler ferie. Derfor er caféen lukket søndage i juli, dvs.: 7., 14. 21. samt 28.7., men til hverdag er vi her og serverer forsat god mad, spiller spil, strikker og snakker.
Det første store arrangement efter ferien er DHL, som kræver bindende tilmelding ved Louise, da der er begrænsede pladser. Senere følger Brugernes
Bazar, som løber af stablen d.28.8. - der kommer opslag med tilmelding omkring 1.8., stormøde d.12.9. og udflugt/høstfest /koloni i Skæring d.
18.+19.9.
Café Parasollen vil gerne have flere gæster og gerne blive
endnu mere mangfoldig, så
hvis du kender en person,
som trænger til at komme lidt
hjemmefra, så har vi postkort,
som giver adgang til et gratis
måltid mad. Du kan henvende
dig til Henrietta eller mig.
Fortæl også gerne din nabo
om stedet og tag ham/hende
under armen og følg vedkommende herned, eller lad os
kontakte vedkommende.
De bedste sommerhilsner –
nyd nu den flot blomstrende
terrasse og de fine nye stole.
Merete

Parasollens 25 års jubilæum 2019
Melodi: Jeg er en papegøje fra Amerika
1 - ”Nu vil vi synge om et sted, som vi kan li`,
Så må vi se, om nogen holder tale?
Trods 25 år du ligner en på 10,
med ord vi prøver nu dit liv at ”male”.
Nu synger vi en sang om Parasollens liv,
Som ikke kun er mad og tidsfordriv,
Til sidst vi råber højt hurra i samlet flok
og håber der er kaffe og så kage nok.”
2 - ”I nit-ten ni-tifir (1994) du kom i verden ind,
Det er i dag, du får et år på bagen.
Ja, du har formet mange her i krop og sind,
Og køkkenet de bagte krydderkagen.
Vi takker dig, fordi du altid er så rar,
Har åben dør og er til gæster klar,
Vi nyder, at du rummer alle hver især,
Og derfor har vi dig så ganske, ganske kær.”
3 - Hver dag du hører sikkert mange sjove ord,
Når vi fortæller stort og småt om livet,
Som gæster sidder vi jo bænket om dit bord,
Og nyder freden som dit rum har givet.
En Parasol som skærmer godt mod regn og sol,
Og lar` os sidde på en dejlig stol,
Du skærmer blidt og gør os alle meget godt,
Og al din hjertevarme mod os er så flot!
4 - ”En tak til alle jer, som giver jeres tid,
Som frivillige I gavner jo caféen!
I laver mad og knokler rundt med megen flid,
Ja vasker op og tørrer derpå skeen.
Og tak til alle jer, som også får lidt løn,
I burde være med i pavens bøn.
I hjælper os med kærlighed og gode råd,
I Parasollen er vi i den samme båd.”
Fortsættes på bagsiden

