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SIDE 1

KÆRE BEBOER
Du kan altid komme i kontakt med os på Dalvangen, enten via ledelsen eller
centerlederne. Herunder finder du de vigtigste numre, hvis du har noget på hjertet
og gerne vil i kontakt med os.
Nyttige numre:
Administration ......................................................................................... 4323 6963
Ældrecenterleder Susanne Andersen..................................................... 9243 8446
Afdelingsleder afd. A: Sara Persson ....................................................... 9116 8554
Konstitueret afdelingsleder afd. B1 og B2: Helle B. Andersen................ 2476 3102
Konstitueret afdelingsleder afd. C: Susanne Christensen ...................... 2491 6153
Frisør Bolette Bank (lokal nr. 69) ............................................................ 4181 8418
Køkkenet ................................................................................................ 4323 6942
Rengøring ............................................................................................... 4323 6945
Aktivitetskoordinator: Mai-Britt Fly (ansat pr. 1/5-2022) .......................... 2360 5870
Frivillighedskoordinator: Anette Bach ..................................................... 4012 7622

Omsorgstandplejen:
Du skal visiteres til omsorgstandplejen. Tandplejen kommer hver torsdag. Du kan
kontakte omsorgstandplejen mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 9 – 14 på tlf.
2263 6948 eller 4396 0421.
Præster:
Hvis du har brug for en snak med en af vores præster fra Østervangs Kirken, Andreas eller
Kirsten, så kan du kontakte din kontaktperson eller lederen på den afdeling du bor på. Så
hjælper de dig videre.
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BEBOERPROFILEN
GURLI WOHLGEMUTH/AFD. A
Jeg fik ”kidnappet” Gurli i køkkenet på afd. A, mens hun
sad og fik kaffe & kage. Det kan ellers være ret svært at
få fat i Gurli, da hun er ”her, der og alle vegne” - hun er
en MEGET aktiv dame
.
Er der arrangementer inde i huset eller ovre i kirken –
så er Gurli med. Der kan faktisk ikke ske for meget,
hvis det står til hende. Gurli har ellers været meget syg,
så det er en stor fornøjelse at se, hvordan hun er blomstret op. Hun
er super frisk og altid glad.
Gurli har lige haft fødselsdag, og hun blev 88 år.
Hun har boet her på Dalvangen ca. 1½ år, og det
er hun rigtig glad for. Hun trives i stor stil og
hygger sig med sine mange gåture både inde og
ude (som regel med Alice og Birthe ved sin side),
og hun nyder og nusser om sine mange blomster
inde på værelset.
Gurli er uddannet som frisør og har
altid arbejdet som frisør. Hun har
altid boet i Glostrup – altså i alle 88 år…wau det er vildt.
Som ung gik hun til håndbold og til dans.
Før i tiden rejste hun hvert år på ferie med mand og barn – ca. 1 gang årligt blev
det til en flyvetur til syden. Hun har endda også været i Thailand, og hun er nydt
alle de mange rejser.
Og så kan jeg da lige nævne, at Gurli er en habil
kortspiller, og når undertegnede spiller 31 med
hende, så vinder hun (til min store irritation) stort set
altid. Jeg må vist til at træne i det noget mere….

Skrevet af Gitte/Pusterummet
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AKTIVITETSPLAN FOR APRIL 2022
(RET TIL ÆNDRINGER FORBEHOLDES)
DAG

DATO TID OG AKTIVITET

Fredag

1

Lørdag

2

Søndag

3

Mandag

4

Tirsdag

5

Onsdag

6

Kl. 11 - 13 Vennebiksen er åben
Kl. 10.30 - 11.15 Fælles bevægelse i Violcafeen
Kl. 19 Bankospil i Violcafeen
Kl. 12 - 15 Påskefrokost for afd. B1+B2 i Violcafeen
Kl. 10 - 14 Egne aktiviteter på afd. A
Kl. 12 - 15 Påskefrokost for afd. A+C i Violcafeen
Kl. 10 – 11 Quiz afd. B2
Kl. 13 – 16 Egne aktiviteter på afd. B1
Kl. 11 – 13 Vennebiksen er åben
Kl. 10.30 - 11.15 Fælles bevægelse i Violcafeen
Kl. 14 – 16 Klovnebesøg på afd. A ”1 til 1”
Kl. 14 Sang på B1
Kl. 13 – 14 Banko på B2

Dalvangens venner
Anne Sofie/Anette
Dalvangens venner

Dalvangens venner
Anne Sofie/Anette
Dalvangens venner/Anette
Majbritt
Lasse/Susanne/Anette
Sonja og Sammy
Charlotte/Jesper

Torsdag

7

Fredag

8

Lørdag

9

Søndag

10

Mandag

11

Tirsdag

12

Onsdag

13

Kl. 11 – 13 Vennebiksen er åben
Kl. 10.30 - 11.15 Fælles bevægelse i Violcafeen
Kl. 14 – 16 Mini koncerter på alle afdelingerne
Kl. 13 Banko på B1
Kl. 18.30 Filmaften i Violcafeen
Kl. 10 – 14 Egne aktiviteter på afd. A
Kl. 10.30 Gudstjeneste i Violcafeen

Torsdag

14

XX

Fredag

15

XX

Lørdag

16

Kl. 10.30 – 11.30 Besøgsvenner på B2

Søndag

17
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PERSONALE

Sonja/Samy
Jesper
Majbritt/Charlotte
Dalvangens venner
Anne Sofie/Jesper
Anette/Gitte
Frivillig Susan
Jesper

Tanja, Fenja, Kristina og
Josefine
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AKTIVITETSPLAN FOR APRIL 2022
(RET TIL ÆNDRINGER FORBEHOLDES)
DAG

DATO TID OG AKTIVITET

PERSONALE

Mandag

18

XX

Tirsdag

19

Onsdag

20

Kl. 10 – 14 Egne aktiviteter på afd. A
Kl. 14 – 16 Bar i Violcafeen
Kl. 10 – 11 Quiz

Sonja/Samy
Gitte/Anette
Jesper/Charlotte

Torsdag

21

Fredag

22

Kl. 11 – 13 Vennebiksen er åben
Kl. 10.30 - 11.15 Fælles bevægelse i Violcafeen
Kl. 14 – 16 Klovnebesøg på afd. A ”1 til 1”
Kl. 13 – 14 Banko på B2

Dalvangens venner
Anne Sofie/Jesper
Gitte/Anette
Jesper

Lørdag

23

Søndag

24

Mandag

25

Tirsdag

26

Kl. 11 – 13 Vennebiksen er åben
Kl. 10.30 - 11.15 Fælles bevægelse i Violcafeen
Kl. 14 – 15.30 Erindringsdans i Violcafeen
Kl. 10 – 14 Egne aktiviteter på afd. A

Dalvangens venner
Anne Sofie/Anette
Pia/Gitte/Anette
Sonja/Samy

Onsdag

27

Torsdag

28

Fredag

29

Kl. 11 – 13 Vennebiksen er åben
Kl. 10.30 - 11.15 Fælles bevægelse i Violcafeen
Kl. 14 – 16 Klovnebesøg på afd. A ”1til1”
Kl. 13 – 14 Banko på B2

Dalvangens venner
Anne Sofie/Jesper
Gitte/Anette
Jesper

Lørdag

30

Kl. 10 – 14 Loppemarked

Dalvangens venner
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Medarbejderprofil –
Liselotte Pedersen/Afd. C

Hej med jer (-:
Mit navn er Liselotte. Jeg er 57 år og bor i Albertslund med min lille hund Miki (som mange
af jer kender). Miki er tit med og hilser på jer. Vi har begge været lidt kede af det, da vi
mistede Freja 13 år i marts måned 2021, og skulle flytte den 1. april 2021. Jeg har 2 børn
på 28 og 31 år, en svigerdatter, en svigersøn og et barnebarn på 2 1/2 år der hedder Karl.
Jeg er udlært urmager i 1985, hvor jeg havde været i lære hos Ur og Optik i 3 år på
Christianshavn. Jeg var arbejdsløs i 3 måneder efter min uddannelse, fordi mester helst
ville have ansatte "med erfaring”.
Så fik jeg job på Frederiksberg Posthus som postbud, og her var jeg i et år. Der var et
anden postbud, som sagde at de søgte kontorassistenter i Girokontoret i København. Så
jeg/vi skrev en ansøgning, og jeg blev kaldt til samtale. Her skulle vi lave en regneprøve og
en staveprøve, og derefter kom jeg til et interview med 2 chefer. Da det sluttede, blev vi
fotograferet til adgangskortet.
”Hmmmm ok, så jeg er ansat?"
”Ja, selvfølgelig, nå det glemte vi at sige".
Så jeg måtte til Frederiksberg Posthus og sige op.
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Jeg var i Girokontoret i 18 år, og i den tid skete der rigtig meget. Kan I huske Girokort? Vi
skrev vores gironummer, afleverede det i en gul kuvert og sendte det til Girokontoret, eller
vi afleverede en stak girokort/regninger på posthuset, hvor det blev stemplet, og vi betalte
kontant. Derefter blev alle de girokort sendt til Girokontoret, hvor vi sad 2500 mennesker og
kodede dem (den linje vi selv taster ind nu på vores computer. +71 konto nr.
1528456245741225 kr.). Om aftenen kom næsten lige så mange studenter og lagde
kontoudtog og blanketter i kuverter. Så om du hævede 25 øre på din konto, fik du et brev
næste morgen af postbuddet. Nu sker næsten alt over computeren og vi gør det selv. I den
tid jeg var i Girokontoret, fusionerede vi med Realkredit Danmark og til sidst Danske Bank,
og de ville godt have deres egne folk, så vi fra det gamle Girokontor blev stille og roligt
opsagt. Det var så min tur i 2005.
Her gik jeg nogle år og prøvede lidt forskellige ting. Jeg var i en vuggestue, passede
børnene og nogle gange manglede køkkendamen, så ville de godt have jeg lavede mad til
børnene. Puha… lave mad til så mange, men det gik (de fik tit spaghetti og kødsovs). Men
jeg var her kun som afløser, så det kunne jeg ikke leve af, og jeg måtte videre.
Jeg fik et job som pakker i min lokale Super Brugsen i bageriafdelingen, - der havde jeg det
sjovt med bagerne. Men mester var sur over, at "den unge pige" altid kom for sent til af
åbne bageren, så en dag spurgte han, om jeg ikke ville stå derude og sælge brød og kager.
Det gjorde jeg så, og det var et fantastisk job - det var MIN BAGER følte jeg. Jeg var hurtig,
venlig og vellidt af alle mine kunder, de syntes jeg var sjov, og kunne betjene dem med det
hele; lotto, aviser & blade, brød & kager, til påske påskepynt og jul julepynt. Monika på B1
var en af de unge piger, der kom efter skole og stod i bageren. Hun syntes nok jeg var
streng, fordi hun blev sat til at vaske wienerbrødsdisken hver aften. Dette eventyr sluttede,
da Super Brugsen skulle laves til en Fakta, og gamle Liselotte blev flyttet til Glostrup Brugs.
Dette var ikke noget for mig, så jeg måtte finde en anden løsning.
En god veninde, som var gammel sygehjælper, sagde at hun syntes jeg skulle blive social og sundhedshjælper; "det tror jeg du vil være god til". Jeg søgte ind på uddannelsen og fik
praktikplads i Albertslund Kommune. Første udfordring var, at de kunne ikke give mig
voksenløn under uddannelsen, fordi jeg ikke havde erfaring med ældre i en alder af 48 år
(det var lige før jeg var ældre selv), min søn steg i husleje, fordi han boede hos mig og var
elektriker og tjente godt, så jeg klarede den i de 14 måneder det tog.
Jeg fik job her på Dalvangens Plejecenter, hvor jeg nu har været i 9 år. Jeg startede på
”midlertidige boliger” i 9 måneder og kom herefter på afd. C, og her er jeg endnu. Jeg er
glad for at være her, og elsker mit job og mine beboer. Jeg elsker hygge og samvær og at
jeg er der for jer. Så er det selvfølgelig også dejligt at have en god leder og gode kollegaer.
Mange hilsner fra Liselotte (og Miki)
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MENUPLAN APRIL
Fredag

1.

Lørdag

2.

Søndag

3.

Mandag

4.

Tirsdag
CAFEEN
LUKKET
Onsdag
CAFEEN
LUKKET
Torsdag

5.

Fredag

8.

Lørdag

9.

Søndag

10.

Mandag

11.

Tirsdag

12.

Onsdag

13.

6.

7.

Skærtorsdag 14.
Langfredag
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15.

Kogt oksetykkam m. kartofler, sursødsauce, braiseret spidskål

Rabarberdrøm
(Ladyfingers, rabarberkompot,
mascarponecreme, cacao)
Dampet fisk m. hummersauce, kartofler, Aspargessuppe med kødboller.
gemyse.
Gullash m. kartoffelmos, gemyse, surt
Appelsinfromage m. flødeskum
(Tern af oksekød m. løg, gulerod, tomat,
paprika)
Stegt medister m. kartofler, blomkål,
Jordbærgrød m. fløde
skysauce, agurkesalat
(Fars af grisekød)
Påskefrokost for AFD B1 + B2.
AFD.: Mørbradgryde, løse ris, ærter.
Hvid chokolademousse m.
hindbærsauce
Påskefrokost for AFD A + C.
AFD.: Sammenkogt ret, kartoffelmos,
ærter
Henkogte pærer m. makronskum
Ribbensteg m. kartofler, skysauce,
Kirsebærkoldskål m. kammerjunkere
rødkål
Fars m. timian og bacon, kartofler,
Stikkelsbærkage
flødestuvede julienneurter
(Makroner, æblekageraps,
(Fars af grise- og kalvekød rørt m. løg,
skikkelsbærgrød, flødeskum)
timian, hvidløg, svøbt i bacon)
Butter Chicken m. løse ris, bl. salat
Tivolifromage
(Indisk kyllingeret m. yoghurt, tomat)
(Flødefromage m. cocktailbær,
chokolade, hasselnødder)
Hamburgerryg m. bearnaise, kartofler,
Blommetrifli, chokoladeskum
gemyse.
(Makroner, sherry, sveskeblommer,
flødeskum, cacao)
Hjertegryde m. grov kartoffelmos,
Frisk frugt
gemyse.
(Hakket kalvehjerter m. tomat, løg,
persille, fløde)
Krebinet m. kartofler, flødeostesauce,
Rabarbersuppe m. vaniljeskum
gemyse.
Græske frikadeller m. både kartofler,
persillesmør, tomatsalat, tzatziki
(Fars af grise- og kalvekød rørt m. revet
squash, gulerod, feta, soltørret tomat,
hvidløg, basilikum)
Flæskesteg, skysauce, brune kartofler,
rødkål
(Kam af gris)
Lammesteg m. hvidløg og rosmarin,
flødekartofler, mintgelé, agurkesalat.

Frugtsalat m. honningfløde

Ananasfromage m. flødeskum

Kirsebærdessert
(Makroner, sherry, kirsebærsauce,
yoghurt-limecreme)
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Lørdag

16. Frikadeller m. stuvet blomkål, kartofler
(Fars af grise- og kalvekød, løg)
Påskedag 17. Hønsefrikasse m. kartofler
(Gryderet m. hønsekød i tern, ærter,
gulerødder og selleri i tern)
2.
18. Kalvesteg, skysauce, kartofler, franske
Påskedag
ærter
Tirsdag
19. Boller i karry m. løse ris, ærter
(Fars af grise- kalvekød, løg)
Onsdag
20. Stegt fisk m. kartofler, persillesauce,
råkost
Torsdag 21. Hakkebøf m. bløde løg, kartofler,
løgsauce, gulerodsmix, agurkesalat
Fredag
22. Biksemad, rugbrød, rødbeder, spejlæg.
Lørdag
23. Oksegryde m. svampe, kartofler,
broccolisalat
(Oksekød i tern m. svampe, rødløg,
bacon, timian/ broccolisalat m. bacon,
rødløg, solsikkekerner i
mayonnaisedressing)
Søndag
24. Nakke a la Hvissinge m. kartofler,
svampesauce, gemyse.
(Nakkesteg af gris marineret i
krydderurter)
Mandag
25. Hawaii-kotelet, karrysauce, løse ris,
ærter
(Kamkotelet af gris i sauce m. karry,
ananas)
Tirsdag
26. Italienske kødboller m. pasta,
tomatsauce, stegt squash og løg
(Fars af okse- og grisekød rørt m. løg,
hvidløg, basilikum)
Onsdag
27. Tarteletter m. høns i asparges

Vaniljebudding m. hindbærsauce

Torsdag

28. Fisk m. kartofler, mangosauce, kålsalat

Juliennesuppe m. brød

Fredag

29. Beuf Bourgignon m. kartofler, gemyse.
(Oksekød i strimler, champignon,
gulerod, rødvin, timian)
30. Kogt skinke m. flødekartofler, gemyse

Æblekage
(Makroner, æblekagerasp, æblegrød,
flødeskum)
Kærnemælkskoldskål m. kammerjunkere

Lørdag
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Abrikostrifli
(Knuste makroner, sherry, abrikosgrød,
vaniljecreme)
Hjemmelavet is m. vaffelrør
Frugttærte m. cremefraiche
Rødgrød m. fløde
Pandekager m. syltetøj
Fløderand m. kirsebærsauce
Tiramisu
(Ladyfingers, mascarponecreme m. fløde,
cacao)

Ymerfromage m. jordbærsauce

Fuglereder m. frugt og flødeskum
(Marengs, henkogt frugt, flødeskum)

Chokolade panna cotta m. hindbærskum
(Italiensk inspireret chokoladebudding)

Alliancegrød m. fløde
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8. december 1980 skydes John Lennon ned på gaden i New
York af en sindsforvirret fan. Lennon-væg bliver lavet i Prag, og
vedligeholdt af John Lennons fans.

Sveriges statsminister Olof Palme blev skudt ned på åben gade i
Stockholms bymidte 28. februar 1986. Oluf Palme var en svensk
socialdemokratisk politiker, der var Sveriges statsminister fra 1969 til 1976
og igen fra 1982 til 1986. Han var central i opbygningen af den svenske
velfærdsstat og var i udenrigspolitikken en skarp kritiker af imperialismen.

Steven Spielbergs film “E.T.” fik biografpremiere. E.T. er en amerikansk
science fiction-film fra 1982. Filmen blev en kæmpesucces i biograferne
over det meste af verden. Den blev den mest indbringende film i USA i
1982 og ligger på en fjerdeplads over tidernes mest indbringende film.

26. april 1986 skete der en atomulykke på Tjernobylatomkraftværket i Ukraine i det daværende Sovjetunionen.
Ulykken regnes som den værste i atomkraftens historie. En sky
af radioaktivt materiale drev ud i atmosfæren, og 336.000
mennesker måtte evakueres og genhuses andre steder.
Kanal 2 begyndte at sende i 1984. Kanal 2 var den første
danske kommercielle tv-kanal, der brød DR TV’s monopol og
blev oprindeligt grundlagt af Baron Otto Reedtz-Thott og Klaus
Riskær Pedersen. Det første program hed ”God Aften”, hvor
værterne var Camilla Miehe-Renard og Søren Bach.
Forsangeren for Shu-Bi-Dua, Michael Bundesen, var chef for
kanalen, efter han trådte ud af bandet i et par år.
I 1984 blev Preben Elkjær kåret til Årets Fodboldspiller i Danmark.
Preben Elkjær Larsen (født 11. september 1957) er en dansk tidligere
fodboldspiller (angriber). Han spillede 69 A-landskampe for Danmark og
scorede 38 mål.
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NYT FRA DALVANGENS VENNER
Mandag d. 4. april holder vi bankospil i Violcaféen kl. 19.

Mandag d. 11. april er der minikoncerter afdelingsvis med
Bertil Abildgaard kl. 14-16.

Lørdag d. 30. april afholdes der loppemarked kl. 10-14.
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HVERDAGSGLIMT I BILLEDER
Tirsdag d. 1. marts havde vi endnu en gang ”erindringsdans”. Som altid er det
superhyggeligt, og der bliver sunget og danset på livet løs
.

Musikterapeut Karen Johanne Meyer har været rundt på afd. C. Der har både
været gruppe seancer og individuelle besøg. Det har bragt stor glæde for de
mange beboere.
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HVERDAGSGLIMT I BILLEDER
Torsdag d. 10. marts havde vi hygge og sang
på afdeling A. Frivillige Susan og Gitte fra
Pusterummet gav den gas med alle de dejlige
beboere. Hvad den ene ikke kunne huske, det
kunne den anden så heldigvis. Og dyrelydene i
sangene kunne Gitte – dem alle sammen – så
der blev grinet i stor stil
.

Vinderen af bagsidekonkurrencen i marts
måned blev Jane Svendsen fra afd. B2 TILLYKKE. Opgaven var lidt drilsk, da man
skulle finde 5 fejl – men der var flere end 5
fejl at vælge imellem.
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Horoskopet
Vædderen
21. marts – 20. april

Fokus er på arbejde, karriere og mål, men der sker også en masse andre spændende ting.
Du holder af at lære og udvikle dig personligt, hvilket der bliver stor mulighed for. Du skal
ikke holde dig tilbage, men gå efter alt det, du ønsker at opnå.
- Arbejde og økonomi Du vil træffe beslutninger, der påvirker dig mange år frem. Det kan være, du ønsker at gå
nye veje og forfølge andre drømme. Der er ikke tvivl om, at du kan opnå meget mere, end
du selv tror. Du har energien til at arbejde hårdt. Når det kommer til penge, kan du både få
uventede indtægter og udgifter.
- Familie og bolig Der vil ikke ske det store på boligområdet, medmindre du virkelig ønsker det. Du kan flytte,
hvis det bliver nødvendigt. Der vil være svingende fokus på familien i løbet af året. Du
nyder familietid, men der er så meget andet, der fanger dig, så du kan glemme at gøre en
indsats for sammenholdet.
- Kærlighed og parforhold Sætter du kærligheden på dagsordenen, så kan du også indgå i et seriøst forhold. Du har
dog alt mulig grund til at være kræsen, det er nemlig ikke hvem som helst, der kan leve op
til dig. Har du en partner, så sørg for, I slår jer lidt løs i det daglige. Når der sker noget,
giver det energi og harmoni.
- Årets bedste råd Sørg for at udvikle dig personligt.
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INDLÆG TIL AVISEN
Hvis I har gode ideer eller indlæg - eller måske en hyggelig lille
historie som I gerne vil dele med os, så kontakt os gerne.
Vi hjælper gerne med at skrive hvis det ønskes.
Vi holder til i Pusterummet og ellers finder I os også rundt omkring i
huset.
Ved indgangen lige ved siden af Vennebiksen har vi en postkasse.
Der må I også godt putte indslag i, og så kommer indslaget i avisen
ved næste udgivelse.

Vi opfordrer også pårørende, personale og ledelse til at komme med
indslag og gode historier, så vi sammen udvikler avisen til et
hyggeligt og relevant blad 😊.
Sidste frist til avisen marts udgaven er:
Fredag d. 22. april 2022
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BAGSIDE KONKURRENCE
LØS GÅDEN OG VIND EN LILLE PRÆMIE
____klip_________klip________klip______klip_____klip_____

UDFYLD MED DIT NAVN OG BOLIG NR. OG KOM SVARET I DEN GRÅ POSTKASSE
VED KIOSKEN.
VINDEREN TRÆKKES MANDAG D. 25. APRIL 2022.
(VINDEREN FÅ DIREKTE BESKED)

NAVN:

BOLIG NR.:

-------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------

APRIL 2022

SIDE 16

