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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
Konstitueret afdelingsleder afd. B1: Helle B. Andersen .......................... 9243 8446
Konstitueret afdelingsleder afd. B2: Martina Jensen .............................. 4323 6904
Konstitueret afdelingsleder afd. A + C: Susanne Christensen ................ 2491 6153
Frisør Bolette Bank (lokal nr. 69) ............................................................ 4181 8418
Køkkenet ................................................................................................ 4323 6942
Rengøring ............................................................................................... 4323 6945
Centersygeplejerske afd. A .................................................................... 4323 9644
Centersygeplejerske afd. C .................................................................... 4323 6932
Centersygeplejerske afd. B1 .................................................................. 4323 6947
Centersygeplejerske afd. B2 .................................................................. 4323 6939
Aktivitetskoordinator: Jeanette Thorsen ................................................. 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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KYNDELMISSE
Hvad er kyndelmisse ?
Kært barn har mange navne. Den 2. februar kendes både som kyndelmisse,
Kjørmes Knud og Mariæ renselsesdag, og det er der flere grunde til.
Kyndelmisse har rod i både folkelige og kirkelige traditioner, og mærkedagen går
også under navnet Kjørmes Knud og Mariæ renselsesdag.
Kristne har siden 500-tallet fejret Mariæ renselsesdag til minde om Jesu
fremstilling i templet.
Mariæ Renselsesdag blev dog afskaffet som helligdag med J.F. Struensees
helligdagsreform i 1770, som også sløjfede Helligtrekonger dag, Mariæ
Bebudelsesdag og Sankt Hansdag.
De folkelige traditioner omkring dagen blev alligevel fastholdt til langt op i 1800tallet. Der blev holdt såkaldte Kjørmes gilder med rigelige mængder af mad og
drikke
Kjørmes kommer af ordet kermesse (lysmesse). I den katolske kirke er der på
kyndelmissedagen tradition for lysmesser.

Hvornår er det kyndelmisse ?
Kyndelmisse eller Mariæ renselsesdag falder den 2. februar.
Det er 40 dage efter jul.
Det skyldes, at kvinder blev betragtet som urene 40 dage efter en fødsel af et
drengebarn (tredje mosebog, kap. 12). Hvis en kvinde derimod havde født et
pigebarn, var hun ekskluderet fra det kirkelige fællesskab i hele 80 dage.

FEBRUAR 2022

SIDE 3

Afdelingsklumme:
Pusterummet

Hej jeg hedder Pusterummet og har en særlig og central funktion her på
Ældrecenter Dalvangen.
I Pusterummet bliver ideer vendt og drejet. Nogle af de ideer bliver til
arrangementer, nærvær og omsorg for jer beboere rundt omkring i huset.
Jeg rummer 6 kollegaer, som alle har forskellige antal af timer og forskellige
opgaver. Fælles for os alle og udgangspunktet er empatisk, omsorgsfuld, tillidsfuld
og anerkendende, med jer beboere i fokus og som omdrejningspunkt.
Pusterummet arbejder sammen om de gode oplevelser.
Som i alle andre brancher varierer opgaverne mellem praktisk udførelse og
planlægning, og der er mange bolde i luften på samme tid, når det gælder her og
nu og tilbud lidt længere ude i fremtiden. Tænk på, at hvis I til tider ikke syntes, at
I ser nok til os, så skyldes det at vi er i gang med at planlægge de kommende
aktiviteter.
Pusterummet er en bevægelig enhed, som er til stede i huset på forskellige
tidspunkter og dage - alt efter aktiviteter og arrangementer.
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Vi har også et særligt samarbejde med vores frivilligforening Dalvangens Venner.
Og vi har de sidste 2½ år rekrutteret adskillige nye frivillige, som I møder rundt
omkring i huset - også i weekenderne er de til stede. I møder de frivillige ved
forskellige aktiviteter som:
Mandagsunderholdning – Kiosken – Cykelture – Besøgsvenner – Filmaften –
Erindringsdans – Åbent pusterum – Besøgshund - de store arrangementer mm.
Et særligt samarbejde har vi også med Østervangskirken, Folkebladet,
Nordvangsskolen og Essedalen. Snart er spejderne og endnu en børneinstitution
også en del af det samarbejde vi har med nærmiljøet.
Vi glæder os over alle de stunder vi tilbringer sammen med jer beboere, både i og
uden for huset.

Med ønske om mange dejlige stunder og timer sammen resten af året
Pusterummet
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Musikforløb på afd. C
med musikterapeut Karen Johanne Meyer

Vi glæder os til at kunne tilbyde dette forløb for både beboere og deres
pårørende. Det vil foregå 2 dage om ugen - mandage og torsdage - med
start mandag d. 7. februar og sidste dag er torsdag d. 17. marts.

Mandage vil være om eftermiddagen fra kl. 14 - 15.30
Kl. 14.40 afd. C grå og kl. 14.45 afd. C gul
Mandage vil vi være sammen i en gruppe.
Torsdage vil være om formiddagen fra kl. 10 - 11.30
Torsdage vil være individuelle besøg.
Vi glæder os til forløbet, og håber at I har lyst til at være med.
Afdeling C og Pusterummet
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NYT FRA DALVANGENS VENNER
Velkommen til 2022.
Igen i år glæder vi i Dalvangens Venner os til at byde indenfor til at væld af
forskellige arrangementer d 1. mandag i måneden.

Sæt derfor allerede nu
kryds i kalenderen

Mandag d. 7. februar kl. 19.00
byder vi velkommen til årets første mandagsunderholdning.
Vi kan pt. ikke løfte sløret for hvem der kommer, men en ting er
sikkert - I kan godt glæde jer til en fin og skøn aften i Violcafeen
På gensyn
Dalvangens Venner😊 😊
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MENUPLAN FEBRUAR
Tirsdag

Onsdag

Torsdag
Fredag

Lørdag

Søndag

Mandag

Tirsdag

Onsdag
Torsdag

Fredag

Baconbøf m. kartofler, tomatsauce,
marinerede hvidløgsbønner
(Hakkebøf m. bløde løg og bacon)
2. Toscana schnitzel m. champignon, kartofler,
rødvinssauce, gulerod/ærter/majs/bønner
(Skinkemignoner krydret m. paprika,
basilikum, oregano)
3. Stegt rødspætte m. persillesauce, kartofler,
bagte gulerødder
4. Lasagne m. råkost, brød
(Af hakket oksekød, peberfrugt, gulerod,
tomat)
5. Oksegryde m. svampe, kartofler,
broccolisalat
(Oksekød i tern m. svampe, rødløg, bacon,
timian/Broccolisalat m. bacon, rødløg,
solsikkekerner, rosiner i
mayonnaisedressing)
6. Nakke ala Hvissinge m. kartofler,
svampesauce, smørbagt gulerod/selleri
med valnødder
(Nakkesteg af gris marineret i krydderurter)
7. Tryllefars m. kartofler, papriganosauce,
bagte løg
(Farsbrød af grise- og kalvekød m.
peberfrugt, krydderurter, svøbt i bacon)
8. Argentinsk biksemad m. rødbeder, rugbrød
(Hakket oksekød m. kartofler, hvidkål,
gulerødder, worchestersauce)
9. Boller i selleri m. kartofler, ærter
(Af hakket grise- og kalvekød)
10. Kalvesteg m. kartofler, skysauce,
honningbagt pastinak/rødbede/gulerod
1.

11. Tarteletter m. høns i asparges.

Lørdag

12. Nordisk simregryde m. kartoffelmos,
rosenkål, græskar
(Oksekød i tern, øl, selleri, porre, gulerod,
timian)
Søndag 13. Flæskesteg m. kartofler, skysauce, rødkål
(Svinekam af gris)
Mandag 14. Bankekød m. kartofler, skysauce,
gulerodsmix/bønner
(Okseyderlår i skiver i sauce m. laurbær og
champignon)
Tirsdag 15. Millionbøf m. kartoffelmos m. krydderurter,
majs
(Hakket oksekød m. løg, worchestersauce)
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Cappuchinomousse m. skum
(Mousse m. chokolade og kaffesmag)
Frugtsalat m. honningfløde

Chokolade panna cotta m. hindbær
(Italiensk inspireret chokoladebudding)
Abrikostrifli
(Knuste makroner, sherry,
abrikosgrød, vaniljecreme)
Is m. marengs

Kirsebærdessert
(Makroner, sherry, kirsebær,
yoghurtcreme m. lime)
Øllebrød m. flødeskum

Rabarbertrifli
(Makroner, sherry, rabarbergrød,
creme)
Fuglereder m. frugt og flødeskum
(Marengs, henkogt frugt, flødeskum)
Æblekage
(Makroner, æblekageraps, æblegrød,
flødeskum)
Hyldebærsuppe m. æbler
Tiramisu
(Ladyfingers, kaffe,
mascarponecreme, cacao)
Ananasfromage m. flødeskum
Blandet frugtgrød m. fløde

Muldvarpeskud.
(Sveskegrød, vaniljecreme m. ristet
rugbrød og chokolade)
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Onsdag 16. Hvidkålsrouletter m. kartofler, skysauce,
rødbeder
(Fars af grisekød svøbt i hvidkål)
Torsdag 17. Frikadeller m. kartofler, stuvet spinat,
karotter
(Fars af grise- og kalvekød, løg)
Fredag 18. Simregryde m. stegte æbler og porrer,
kartofler
(Nakkefilet af gris i tern, jordskokker, selleri,
æblesaft. Pyntet m. stegte æbler og porrer)
Lørdag 19. Dampet sej m. kartofler, hummersauce,
bønner/ærter/blomkål

Pandekager m. brombærskum

Søndag 20. Kogt oksetykkam m. kartofler,
peberrodssauce,
romanescokål/blomkål/gulerod
Mandag 21. Mørbradgryde m. kartoffelmos,
romanabønner
(Skinkemignoner, champignon, tomat,
peberfrugt, bacon, cocktailpølser, fløde)
Tirsdag 22. Barbequemar. kam m. stegte kartofler,
flødesauce, coleslaw
(Barbecuemarineret kam af gris)
Onsdag 23. Laksefrikadeller m. kartofler,
hollandaisesauce, broccoli/bønner/gulerod
Torsdag 24. Benløse fugle m. kartofler, skysauce,
kålsalat m. gulerod og persille
(Skankeklumper af gris m. svesker, æbler)
Fredag 25. Stegt kyllingebryst m. portvinssky, kartofler,
bagt gulerod/selleri/rødløg
Lørdag 26. Kalvegullasch m. kartofler, romanescokål,
surt
(Kalvekød i tern, flødeost, gulerødder,
hvidvin)
Søndag 27. Forlorent vildsvin m. kartofler, grønlangkål,
pariser karotter
(Røget kam af gris)
Mandag 28. Kogt torsk i sennepssauce, kartofler,
karotter/bønner

Risdessert m.tranebær/hindbærsauce
(Kold risengrød vendt m. flødeskum,
vanilje og mandler)
Chokolademousse m. flødeskum
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Frisk frugt

Karamelrand m. flødeskum

Kærnemælkssuppe m. rosiner

Kold kirsebærsuppe m.
vaniljecremefraiche
Frugttærte m. flødeskum
Alliancegrød m. mælk

Blommesmuldrekage m. vaniljecremefraiche
Abrikosris
(Kold risengrød rørt m.
abrikosmarmelade og flødeskum)
Henkogt fersken m. flødeskum

Flødedessert m. krydrede æbler
(Flødebudding m. vanilje m. æbler m.
kanel, kardemomme)
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HVERDAGSGLIMT I BILLEDER

Januar måneds vinder af bagside
konkurrencen. STORT tillykke til Ove.

Det blev lavet god gammeldags kiksekage med beboernes hjælp.

Gymnastik blev også startet op igen i januar – med stor deltagelse.
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HVERDAGSGLIMT I BILLEDER
I januar blev ”erindringsdans” startet op igen efter en
”corona-pause”.

”Åbent Pusterum” d. 6. januar
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BEBOERPROFILEN
INGE NIELSEN/AFD. B1

Jeg har denne gang talt med søde Inge. Inge er født i
1942 og altså et krigsbarn som så mange andre. Hun
er opkaldt efter ”Lille henrivende Inge”, som var en
ung svømmer, der deltog i OL i Berlin i 1936.
I februar måned fylder Inge 80 år –
stort tillykke.

Inge har boet i Emdrup og flyttede i 60’erne til Glostrup med sin mand Kjeld. De
har fået 2 børn – Claus i 1962 og Pia i 1967.
Hun har bl.a. arbejdet som telefonistinde på Hovedcentralen i Nørregade og på
Carlsberg i indkøbsafdelingen.
Fritiden gik med alt inden for håndarbejde – strik, hækling og syning (bl.a. fine
kjoler til datteren). Inge nørkler stadig med lidt garn en gang imellem, ser TV,
læser ugebladene Hjemmet og Billedbladet, som hun abonnerer på.
Inge er rigtig god til at komme ud af lejligheden. Hun nyder selskab af de andre
beboere og dukker op til de fleste aktiviteter i huset.
Inge’s motto : Skide værd med det !!!
Skrevet af Gitte/Pusterummet
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1960'erne blev et turbulent årti over hele jorden. Mange af kendetegnene ved
1960'erne udsprang af demografiske forhold især det store babyboom og enden for de
europæiske koloniimperier. I Danmark er 1960'erne ofte blevet kaldt de glade 60'ere,
der bl.a. huskes for ungdomsoprøret, Femølejren, beatmusik, men de glade 60'ere
henviser specielt til den kraftige økonomiske udvikling i perioden med fuld
beskæftigelse og en hidtil uset levestandard i form af bolig, biler, udlandsrejser etc.
Denne velstand blev udbredt for første gang i historien til meget brede dele af
befolkningen, og da der blev mangel på arbejdskraft, begyndte der at komme
fremmedarbejdere fra lande som f.eks. Jugoslavien, Tyrkiet og Pakistan.

 Martin Luther King Jr. myrdes d. 4. april 1968.

 John F. Kennedy myrdes i 1963.

 Hans bror Robert F. Kennedy myrdes i 1968.

 Sverige indfører højrekørsel. H-dag eller Højretrafikomlægningen

kaldes den dag, søndag den 3. september 1967, hvor Sverige
gennemførte en omfattende trafikomlægning fra venstrekørsel til
kørsel i højre side.
 Woodstock-Festivalen i 1969 blev afholdt i den amerikanske
delstat New York. Med sit budskab "Three days of peace and
music" var Woodstock med til at repræsentere et af
højdepunkterne indenfor hippiekulturen og tidsånden i slutningen
af 1960'erne.
 Rock'n'roll udvikles og bliver meget populært. Beatles afløser Elvis
Presley.
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Horoskopet
Vandmanden
21. januar - 18. februar

I perioder vil du have stor gavn af at slippe kontrollen og bare lade tingene ske. Du har en
tendens til at planlægge alt, men det spændende sker, når du er impulsiv. Gode
muligheder og oplevelser kommer din vej, når du er åben og modtagelig for dem.
- Arbejde og økonomi Du kan få uventede indtægter, og det bliver generelt et virkelig godt år, når der kommer til
økonomi og penge. Du kan også få en større lønforhøjelse ved at skifte job. Du inspireres
og får fornyet energi, når du arbejder med noget, du holder af. Derfor skal du foretage
ændringer, når det ikke er tilfældet.
- Familie og bolig Året kan byde på mulighed for en uventet flytning. Det kan være en impulsiv beslutning,
men det bliver godt og spændende. Du kan også forny din nuværende bolig og finde på
alternative løsninger. Når det kommer til familien, vil der også være mange skønne og
spændende stunder samt nye oplevelser.
- Kærlighed og parforhold Loyalitet og ærlighed er vigtigt for dig, samtidig har du brug for personlig frihed. Derfor er
du heller ikke til løse forhold og ubetydelig snak. Det er helt ok at være kræsen, på den
måde finder det bedste dig i år. Er du i et forhold, så tag ud at rejse, det styrker jer.
– Årets bedste råd –
Sæt fokus på kærlighed og romantik
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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. 18. februar 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. 21. FEBRUAR 2022.
(VINDEREN FÅ DIREKTE BESKED)

NAVN:

BOLIG NR.:

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

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