GADESPEJLET
EN AVIS FOR OG MED BEBOERNE PÅ DALVANGEN
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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
Centerleder af Ældrecenter Dalvangen: 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
Afdelingssygeplejerske afd. A ................................................................ 4323 9644
Afdelingssygeplejerske afd. C ................................................................ 4323 6932
Afdelingssygeplejerske afd. B1 .............................................................. 4323 6947
Afdelingssygeplejerske 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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Julefrokosten 2021
Årets julefrokost blev afholdt d. 7. og 8. december
2021.
Det blev nogle rigtig hyggelige dage med dejlig mad
og masser af god stemning.
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LUCIADAG
Luciadag er den 13. december. Lucia kommer af latinske lux. Sankta Lucia var en
italiensk helgeninde, som led martyrdøden og har helgendag den 13. december,
som ifølge den julianske kalender i 1300-tallet var regnet som årets korteste dag,
altså vintersolhverv.
Traditionen med Luciaoptog er relativt ny og stammer fra 1928, hvor en svensk
avis kårede Stockholms Lucia. I dag har hver eneste svenske by sin egen Lucia,
som vælges i god tid inden 13. Svenskerne har fejret Lucia-natten, eller Lussenatten som de kalder den, siden 1600-1700-tallet.
Her på Dalvangen havde vi også et fint Luciaoptog, som gik gennem hele huset til
stor glæde for alle. Her er nogle glimt i billeder.
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HØJTID - HELLIGTREKONGER

Helligtrekonger den 6. januar markerer, at vise mænd fra Østerland besøgte
Jesus i Betlehem. Traditionelt betyder dagen også, at julen er forbi.

Hvem var de hellige tre konger
I traditionen har man kaldt de tre vise mænd for konger på grund af deres rige
gaver. Ifølge en middelalderlig legende hed de hellige tre konger Kasper, Melchior
og Balthazar og kom fra hver sin verdensdel. Dette blev set som tegn på,
at Jesus’ fødsel gjaldt mennesker i hele verden.

Julen varer lige til Helligtrekonger
Julen varer ikke lige til påske, men i kirken varer den alligevel helt til
Helligtrekonger. Hvis du vil følge gammel skik, skal du først pynte op til jul
umiddelbart før juleaften og så vente med at jule af til Helligtrekonger. På
Helligtrekongersaften den 5. januar er det så tid at spise julesmåkagerne op og
tænde det trearmede helligtrekongerslys. Læs om traditioner til helligtrekonger og
se, hvordan du selv kan holde din helligtrekonger.

Helligtrekongertiden
Den 6. januar er ikke længere en helligdag i Danmark. Helligtrekongertiden i
folkekirken strækker sig over kalenderårets første to til seks søndage afhængig
af påskens placering. Helligtrekongers søndag er første søndag efter nytår, og
sidste søndag efter Helligtrekonger falder tre søndage før fastelavn.
Helligtrekongertidens farve er grøn som symbol på håb og vækst.

Dejlig er den himmel blå
Grundtvigs salme til dagen Dejlig er den himmel blå har i sin oprindelige udgave
fra 1810 hele 19 vers, som genfortæller hele helligtrekongershistorien.
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Bevægelse & gymnastik 2022
Bevægelse & gymnastik vil i det nye år 2022 blive udvidet, således at vi
igen laver det med store hold 2 x gange om ugen.
Det vil foregå mandage og torsdage i Violcafeen fra kl. 10.30 - 11.30, hvor
vi træner styrke og cardio på skift eller blandet.

Vi bruger både vores fantastiske krop og redskaber.
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NYT FRA DALVANGENS VENNER
Der blev i december måned uddelt flotte juledekorationer til alle beboere fra
Dalvangens Venner.

JANUAR 2022

SIDE 7

MENUPLAN JANUAR
Lørdag

1. Kogt torsk i sennepssauce, kartofler,
grøntblanding

Søndag

2. Rødvinsmarineret kam m. kartofler,
rødvinssauce, smørstegte
karotter/perleløg/bønner
(Kam af gris)
3. Farseret porre, kartofler, skysauce,
gulerødder
(Fars af gris m. porrefyld)
4. Skipperlabskovs m. rødbeder og
rugbrød
(Tern af oksekød, kartofler, løg,
lauerbærblade, peber)
5. Urtemarineret kalkunsnitsel m.
flødekartofler, gulerødder/broccoli

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Brombærdrøm
(Ladyfingers, brombærmarmelade,
mascarponecreme, cacao)
Vaniljemousse m. chokolade

Blommegrød m. fløde

Pandekager m. syltetøj

Henk. abrikoser m. vaniljecreme

Torsdag

6. Stegt fisk m. kartofler, lemonsauce,
spidskålssalat m. edamamerbønner

Aspargessuppe m. brød

Fredag

7. Gullasch m. kartoffelmos, broccoli
(Tern af oksekød, gulerod, tomat, løg,
paprika)

Frisk frugt

Lørdag

8. Husarsteg m. kartofler, skysauce,
bagte rodfrugter
(Nakkesteg af gris m. fyld af svampe)
9. Sprængt kylling m. kartofler,
aspargessauce, gulerodsmix/bønner
10. Wienerpølser m. varm kartoffelsalat,
sennep, ketchup

Solbærsuppe m. skum

11. Stegt lever m. bløde løg, m. kartofler,
skysauce, rosenkål
(Skiver af kalvelever)
12. Fiskefrikadeller m. kartofler,
remouladesauce,
ærter/majs/gulerod/bønner

Abrikosfromage m. flødeskum

13. Fars m. cherrytomat, kartofler,
tomatsauce, bagte løg
(Farsbrød af grise- og kalvekød m.
tomat, peberrod, persille svøbt i
bacon)
14. Kylling i karry m. løse ris, ærter.
15. Stegt kam m. kartofler,
baconflødesauce, broccolisalat
(Kam af gris)

Maizenagrød m. kanelsukker

Søndag
Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag
Lørdag
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Hindbærfromage m. flødeskum
Rødgrød m. fløde

Frugttærte m. creme fraiche

Kartoffelsuppe m. ristet bacon
Tyttebærris
(Kold risengrød rørt m. syltede tyttebær
og flødeskum)
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Søndag 16. Boeuf Bourguignon m. kartoffelmos,
romanesco/blomkål/broccoli
(Oksekød i strimler, champignon,
gulerod, rødvin, timian)
Mandag 17. Stegt medister m. kartofler.
blomkål/bønner, skysauce, agurkesalat
(Fars af grisekød)
Tirsdag 18. Bøf Lindstrøm m. kartofler, løgsauce,
ærter
(Hakket oksekød rørt m. rødbede,
kapers)
Onsdag 19. Frikadeller m. stuvet blomkål, kartofler.
(Fars af grise- og kalvekød, løg)
Torsdag 20. Italiensk kødsauce, pastaskruer, majs
(Hakket oksekød, tomat, peberfrugt,
gulerod, hvidløg, krydderurter)
Fredag 21. Kogt kalvetykkam i peberrodssauce,
kartofler, bønner
Lørdag

22. Laks m. kartofler, flødeostesauce,
råkost.

Søndag 23. Hamburgerryg m. kartofler,
bearnaisesauce, blomkål/ærter

Nougatmousse m. flødeskum

Varm æblesuppe m. vaniljeskum

Jordbærgrød m. fløde.

Henk. pærer m. chokoladeskum
Hvid chokolademousse m. hindbærsauce

Klar suppe m. boller og urter.
(Kødboller (gris), melboller, porre,
gulerod, selleri)
Stikkelsbærkage
(Makroner, æblekagerasp,
stikkelsbærgrød, flødeskum)
Appelsinfromage m. flødeskum

Mandag 24. Skanke i flødesauce m. jordskokker,
kartofler, broccoli/blomkål/gulerod
(Skankeklumper af gris)
Tirsdag 25. Spr. nakke m. gule ærter m. rugbrød,
sennep
(Nakke af gris, gule flækærter, gulerod,
porre, timian)
Onsdag 26. Krebinetter m. kartofler, stuvede porrer
(pynt m. grøntsag)
(Hakket kalv- og grisekød vendt i rasp)
Torsdag 27. Italiensk farsbrød m. timiansauce,
kartofler, bagt gulerod//rødløg
(Farsbrød af grise- og kalvekød m.
timian, basilikum og bacon)
Fredag 28. Fisk m. kartofler, dildsauce, smørstegte
karotter/bønner

Tivolifromage.
(Flødefromage m. cocktailbær, chokolade,
hasselnødder)
Fløderand m. kirsebærsauce

Lørdag

29. Kinesisk gryderet m. løse ris, ærter
(Kyllingekød i strimler, karry,
kokosmælk, ananas, bambusskud,
mangochutney)
Søndag 30. Ribbensteg m. kartofler, skysauce,
rødkål

Blommetrifli m. chokoladeskum
(Makroner, sherry, sveskeblommer,
flødeskum, cacao)

Mandag 31. Kotelet i vildtsauce m. kartofler, bagte
gulerødder
(Nakkekotelet af gris/sauce m. bacon,
champignon, enebær og rosmarin)

Vaniljebudding m. jordbær-blåbærsauce
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Frisk frugt

Blandet frugtgrød m. fløde

Hyldeblomst-limemousse m. flødeskum

Is m. vafler
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BEBOERPROFILEN
BENT GEJLAGER POLENZ/AFD. A

Jeg mødte Bent i køkkenet på afdeling A, hvor han lige havde fået serveret kaffe og
hjemmelavet vafler. Bent er født i 1939 og er således 82 år. Han har både børn, børnebørn
og oldebørn, som han har billeder af inde hos sig selv.
Bent har været flymekaniker hos SAS i rigtigt mange år. Han sagde til sidst
selv stop for at gå på pension, da han ikke kunne holde til de mange timer
længere. Han har også sejlet for Mærsk – også som mekaniker.

Derfor har Bent været mange steder, og fløjet en del da
kan kunne få billige flybilletter igennem SAS. Blandt
andet har han besøgt familie i Argentina.

Bent er ked af, at han har lidt svært ved at finde ordene frem når vi snakker og stemmen er
blevet lidt svag, men det går jo alligevel.
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HVERDAGSGLIMT I BILLEDER
Besøg på Angolavej på Amager – flot julelys overalt på hele vejen . Alle
afdelinger har haft tur derud til stor glæde.

Lions Club har givet Dalvangen en dejlig oplevelse. Søren Sebber Larsen og skøn
sangerinde kom på besøg, og spredte liflige toner og store smil.
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Anette fra Pusterummet har i december har været rundt på alle 4 afdelinger for at
bage dejlige vafler. Altid lækkert med nybagt og lun vaffel til kaffen.

I december har der også været sunget på alle afdelinger. Det kan godt være at
det ikke er skønsang vi tilbyder, men det er altid hyggeligt alligevel.
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 USSR opsendte satelliten Sputnik.

 Poliovaccine blev opfundet i USA.

 Josef Stalin døde i 1953.

 Koreakrigen 1950-53.
 Bell Laboratories konstruerer den første automatiske

telefonsvarer.
 Fjernsyn erstattede radio som det dominerende

massemedium i de industrialiserede lande.
 IT-virksomheden Regnecentralen fremstillede den første

danske computer DASK.
 1950-53 VK-regering i Danmark med Erik Eriksen som

statsminister og Ole Bjørn Kraft som udenrigsminister.
 Charles M. Schulz's tegneseriestribe Peanuts (på dansk

Radiserne) udkommer første gang i amerikanske aviser.
 I 1953 blev Danmarks gældende Grundlov indført, hvorved

Landstinget blev afskaffet og kvindelig arvefølge til tronen blev
mulig.
 Under fejringen af 5-års dagen for Danmarks befrielse, styrter
en dansk jetjager ned under en flyveopvisning over Langelinie.
Flyet rammer toppen af en fiskekutter i lystbådehavnen og
styrter næsten lodret ned over Idrætspladsen på Holmen.
 Et attentatforsøg mod præsident Truman afværges i sidste

øjeblik.
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Horoskopet

Stenbukken
22. december - 20. januar
Der forventes meget besvær med at imødegå aktuelle udfordringer. Stenbukke vil
blive testet for styrke, evnen til at improvisere, kontrollere følelser. Naturlig
konservatisme vil alvorligt blande sig med at blive på dine fødder. I løbet af året
bør du ikke nægte hjælp udefra.
Romantik vil være i fuld gang, mange ændringer forventes. Tidligere relationer vil
let bryde fra hinanden. Og nye bekendtskaber vil give en chance for at starte nye,
muligvis langsigtede relationer. Familiemedlemmer opfordres til at begrænse
deres følelser for at holde familien sammen.
Sport og motion hjælper med at holde Stenbukken sunde i 2022. Du kan endda
bare gå regelmæssigt i den friske luft, lave yoga. I den kolde årstid skal du være
særlig opmærksom på åndedrætssystemet og drikke vitaminer.
Den økonomiske situation vil være god. Stenbukke vil være i stand til at opnå en
vis succes. Men dette vil kræve meget arbejde, intet vil komme af sig selv. På
arbejdspladsen forventes mange konflikter med kolleger, hvilket vil hindre
karrierefremgang.
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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 februar udgaven er:
Fredag d. 14. januar 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. 17. JANUAR 2022.
(VINDEREN FÅ DIREKTE BESKED)

NAVN:

BOLIG NR.:

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

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