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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
Afdelingsleder afd. A: Sara Persson ....................................................... 9116 8554
Konstitueret afdelingsleder afd. B1 og B2: Helle B. Andersen................ 2476 3102
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 .......................................................... 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.

MAJ 2022

SIDE 2

2. verdenskrig startede i 1939 og sluttede i 1945.
Størstedelen af verdens lande – hvilket indbefattede alle
stormagter – dannede to store militæralliancer, som stod
overfor hinanden: de allierede og aksemagterne. En tilstand
af total krig involverede direkte mere end 100 millioner
mennesker fra mere end 30 forskellige lande.
Forbundsrepublikken Tyskland og Den Tyske Demokratiske
Republik (DDR/Østtyskland) blev begge grundlagt i 1949. DDR
blev opløst i 1990 efter længere tids uro i de østeuropæiske
befolkninger. Udløsende faktor for statens opløsning var
Berlinmurens fald den 9. november 1989. DDR blev herefter
indlemmet i Forbundsrepublikken.
Fred Astaire (født Frederick Austerlitz; 10. maj 1899, død 22. juni 1987)
var en amerikansk danser, sanger og skuespiller. Hans karriere spandt
over 76 år, hvor han blandt andet nåede at indspille 31 filmmusicals.
Han er i særdeleshed kendt for sit makkerskab med Ginger Rogers,
som han indspillede 10 film sammen med. I 1941 indspillede han filmen
''Bryllupsdansen'', og i 1946 lavede han filmen ”Blue Skies”, hvor han
sang sangen "Puttin' on the Ritz", der oprindeligt var skrevet af Irving
Berlin i 1927.
I løbet af 40'erne oplevede vi i Danmark intet
mindre end 4 isvintre - deraf kom de tre i træk
i de allerførste år under 2. Verdenskrig.
Fire af de kulderekorder, der står den dag i dag,
blev sat i isvintrene i 40'erne.
Bette Davis (født Ruth Elisabeth Davis; 5. april 1908, død 6.
oktober 1989) var amerikansk filmskuespiller. Under 2.
verdenskrig grundlagde Davis sammen med skuespilleren John
Garfield ”Hollywood Canteen”, som var skueplads i filmen ”Stage
Door Canteen” fra 1943. Efter 2. verdenskrig havde hun et
comeback med filmen ”All About Eve”. Hun var den første
skuespiller, der blev nomineret til 10 Oscars for bedste kvindelige
hovedrolle. Davis spillede med i over 100 film. Davis blev ofte
filmet tæt på, så hendes øjne blev fremhævet. Hun blev også
kendt blandt yngre personer, da Kim Carnes udgav sangen
"Bette Davis Eyes" i 1981.
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AKTIVITETSPLAN FOR MAJ 2022
(RET TIL ÆNDRINGER FORBEHOLDES)
DAG DATO TID OG AKTIVITET
Søndag
1

PERSONALE

Mandag

2

Tirsdag

3

Kl. 10.30 – 11.15 Fællesbevægelse i Violcafeen
Kl. 11 – 13 Vennebiksen er åben
Kl. 14 – 15.30 Erindringsdans
Kl. 19 Operettesangerinde Dorthe Elsebet i Violcafeen
Kl. 14 - 15 Fællessang afd. C

Anne Sofie og Charlotte
Dalvangens venner
Pia og Anette
Dalvangens venner
Gitte og Frivillig Susan

Onsdag

4

Torsdag

5

Fredag

6

Kl. 10.30 – 11.15 Fællesbevægelse i Violcafeen
Kl. 11 – 13 Vennebiksen er åben
Kl. 13 – 14 Banko afd. B2

Anne Sofie
Dalvangens venner
Jesper

Lørdag

7

Kl. 10.30 – 11.30 Besøgsvenner på afd. B2

Tanja, Freja, Kristina og Josefine

Søndag

8

Mandag

9

Tirsdag

10

Kl. 10.30 – 11.15 Fællesbevægelse i Violcafeen
Kl. 11 – 13 Vennebiksen er åben
Kl. 18.30 Filmaften i Violcafeen (De Røde Heste)

Anne Sofie og Charlotte
Dalvangens venner
Anette, Susanne og Lasse

Onsdag

11

Kl. 10 – 11 Quiz afd. B2

Jesper

Torsdag

12

Anne Sofie
Anette og Gitte
Dalvangens venner

Fredag

13

Kl. 10.30 – 11.15 Fællesbevægelse i Violcafeen
Kl. 14 – 16 Klovnebesøg på afd. A
Kl. 11 – 13 Vennebiksen er åben
Store Bededag

Lørdag

14

Søndag

15

Mandag

16

Tirsdag

17

Kl. 10.30 – 13.30 Ud i det blå med afd. C
Kl. 10.30 – 11.15 Fællesbevægelse i Violcafeen
Kl. 11 – 13 Vennebiksen er åben
Kl. 14 – 17 Wellness og SPA dag i Violcafeen og haven

Marianne og Anette
Anne Sofie og Charlotte
Dalvangens venner
Gitte, Marianne og Mai-Britt F.

Onsdag

18

Torsdag

19

Kl. 10 – 11 Quiz afd. B2
Kl. 13 – 14 Banko afd. B1
Kl. 10.30 – 11.15 Fællesbevægelse i Violcafeen
Kl. 14 – 16 Klovnebesøg på afd. A
Kl. 11 – 13 Vennebiksen er åben

Jesper
Mai-Britt J. og Charlotte
Anne Sofie
Anette og Gitte
Dalvangens venner
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AKTIVITETSPLAN FOR MAJ 2022
(RET TIL ÆNDRINGER FORBEHOLDES)
DAG DATO TID OG AKTIVITET
Fredag
20 Kl. 13 – 14 Banko afd. B2
Lørdag

21

Søndag

22

Mandag

23

Tirsdag

PERSONALE
Jesper

24

Kl. 10.30 – 11.15 Fællesbevægelse i Violcafeen
Kl. 11 – 13 Vennebiksen er åben
Kl. 14 – 16 Åbent Pusterum

Anne Sofie og Charlotte
Dalvangens venner
Gitte, Anette og Mai-Britt F.

Onsdag

25

Kl. 10 – 11 Quiz afd. B2

Jesper

Torsdag

26

Kristi Himmelfartsdag

Fredag

27

Kl. 13 – 14 Banko afd. B2

Jesper

Lørdag

28

Søndag

29

Mandag

30

Tirsdag

31

Kl. 10.30 – 11.15 Fællesbevægelse i Violcafeen
Kl. 11 – 13 Vennebiksen er åben
Kl. 14 – 15 Fællessang afd. B2

Anne Sofie og Charlotte
Dalvangens venner
Gitte og Frivillig Susan
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De værste sår er de, der ikke bløder
En dåre kan spørge om mere, end ti vise kan svare på
Den der sladrer til dig sladrer også om dig
Den der tier samtykker
Fra børn og fulde folk skal man høre sandheden
At tale er at så, at lytte er at høste
Den der ler sidst ler bedst
At falde er ingen skam, men at blive liggende er
Farlig er den, som intet har at miste
Sjældent kommer lånte penge smilende tilbage
Det er menneskeligt at fejle, men idiotisk at blive ved
En sand ven kommer ind, når andre går ud
Det man i barndommen nemmer, man ej i alderdommen glemmer
Man kan lære umådeligt meget af de gamle ordsprog, men man gør det ikke
Helbredet værdsættes ikke, før sygdommen kommer
Arbejd mens du er frisk og ung, det gavner, når du bliver gammel og tung
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Månedens digt
MAJ
Maj du smilende solskin,
du livets fortryllende dans.
Du sætter dig her ved min side,

og stille lukker mig ind.
Ind i din berusende verden,
dit favntag er frodigt og hedt.
Du styrker mit bankende hjerte,
ja styrker det, styrker det blidt.

Skrevet af Frivillig Eva
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MENUPLAN MAJ
Søndag

1.

Mandag

2.

Tirsdag

3.

Onsdag

4.

Torsdag

5.

Fredag

6.

Lørdag

7.

Søndag

8.

Mandag

9.

Tirsdag

10.

Onsdag

11.

Torsdag

12.

Fredag
Store
Bededag
Lørdag

13.

Søndag

15.

MAJ 2022

14.

Bankekød m. kartofler, skysauce, bagte
gulerødder/broccoli
(Okseyderlår i skiver i sauce m.
laurbær)
Flæskesteg m. kartofler, skysauce,
rødkål
(kam af gris)
Fars m. cherrytomat, kartofler,
tomatsauce, bagte løg
(Farsbrød af grise- og kalvekød m.
tomat, peberrod, persille svøbt i bacon)
Dampet fisk, m. kartofler,
hummersauce, spidskålssalat
Stegt lever m. stegte æbler/løg,
skysauce
(lever af kalv)
Kalkungryde m. bacon og svampe, løse
ris, bønner.
(kalkun i tern)
Barbequemar. kam m. stegte kartofler,
flødesauce, coleslaw
(Barbecuemarineret kam af gris)
Benløse fugle m. kartofler, skysauce,
blomkål/ærter/gulerod
(Skankeklumper af gris m. svesker,
æbler)
Kogt oksetykkam m. kartofler,
peberrodssauce, bønner/gulerod
Herregårdsbøf m. bearnaisesauce,
kartofler, ærter
(Hakkebøf m. bløde løg)
Fiskefrikadeller m. kartofler,
hollandaisesauce,
gulerod/ærter/majs/bønner
Millionbøf m. grønmos m. urter, majs
(Hakket oksekød m. løg,
worchestersauce)
Stegt unghanebryst m. portvinssky,
kartofler, glaserede løg/gulerod/selleri
Røget nakke, helbladet stuvet spinat,
kartofler, gulerødder.
(Nakke af gris)
Kalvegullasch m. kartofler,
romanescokål
(Kalvekød i tern, flødeost, gulerødder,
hvidvin)

Rabarbertrifli
(Makroner, sherry, rabarbergrød,
creme)
Blandet frugtgrød m. fløde

Muldvarpeskud
(Sveskegrød, vaniljecreme m. ristet
rugbrød og chokolade)
Pandekager m. hindbærskum
Solbærkoldskål m. kammerjunkere

Brombærdrøm
(Ladyfingers, brombærmarmelade,
mascarponecreme, cacao)
Cappuchinomousse m. skum
(Mousse m. chokolade og kaffesmag)
Is m. chokoladesauce

Abricosris
(risengrød vendt med fløde og
abrikosgrød)
Karamelrand m. flødeskum

Æblegrød m. fløde

Frisk frugt

Appelsinfromage med flødeskum

Choko-orangemousse m. flødeskum

Ymerfromage m. rabarbersauce
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MENUPLAN MAJ
Mandag

16.

Tirsdag

17.

Onsdag

18.

Torsdag

19.

Fredag

20.

Lørdag

21.

Søndag

22.

Mandag

23.

Tirsdag

24.

Onsdag

25.

Torsdag

26.

Kr. Himmelfart

Fredag

27.

Lørdag

28.

Søndag

29.

Mandag

30.

Tirsdag

31.
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Frikadeller m. kartofler, stuv.
ærter/gulerødder
(Fars af grise- og kalvekød, løg)
Boller i karry m. løse ris, ærter
(Hakket grise- og kalvekød, løg)
Røget medister m. kartofler, stuvet
sommerkål
(Fars af grisekød, spæk, røget)
Sommerlasagne, tomatsalat, brød
(Hakket oksekød, spinat, champignon,
gulerod, bacon, hvidløg)
Torsk i fad m. kartofler, ærter/bønner
(Sauce m. æble, porre, tomat, fløde)
Spr. kam m. kartofler, hollandaise,
broccoli/blomkål/gulerod
(Sprængt kam af gris)
Bøf stroganoff m. kartofler, broccolisalat
(Oksekød i strimler, champignon, bacon,
paprika)
Karbonader i flødesauce m. peberfrugt,
stegte kart. både, bønner
(Grise- og kalvekød vendt i rasp)
Fisk i flødegrøntsagssauce, kartofler

Kage m. cremefraiche

Kalkunfrikadeller m. kartofler, kryddersauce, stegte bønner/perleløg/tomat/
karotter
(Fars af kalkunkød rørt m. revet squash,
gulerod, hvidløg og basilikum)
Ramsløgmar. kalveculotte m. kartofler,
bearnaisesauce, ærter
Forloren hare m. kart., vildtsauce, bønner,
ribsgele
(Farsbrød af grise/kalvekød svøbt i bacon,
vildtsauce m/danablue og ribsgele)
Stegt kylling m. børstede kartofler,
skysauce, mormorsalat, rabarberkompot
(Hovedsalat m. dressing af fløde, citron,
sukker)
Rullesteg m. persille, kartofler, skysauce,
gulerødder/blomkål
(Rullet grisebryst m. persille)
Gryderet Espagnole m. løse ris,
majs/ærter
(Tern af nakke (gris), tomat, peberfrugt,
champignon, bacon, paprika)
Laks m. stegte kartofler, flødeostesauce,
råkost

”Spejlæg” m. flødeskum
(Henkogt fersken, ananas m. flødeskum)

Is m. vafler
Henkogt pære m. makronskum

Solbærtrifli
(Makroner, Grand Marnier, solbær,
crème m. hvid chokolade)
Abrikosshake m. kammerjumkere
(Abrikos, kærnemælk, ymer, vanilje)
Kirsebærtrifli
(Makroner, sherry, kirsebærsauce,
creme)
Yoghurtfromage m. skovbærsauce

Chokoladebudding m. flødeskum

Hindbærgrød m. fløde

Vaniljemousse m. chokolade
Blomkålssuppe m. brød

Panna cotta, m. eksotisk frugtsauce
(Italiensk inspireret budding m. sauce af
passionsfrugt)
Citronfromage m. flødeskum

Blommegrød m. fløde

Æblekage
(Makroner, æblekageraps, æblegrød,
flødeskum)
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NYT FRA DALVANGENS VENNER

Dalvangens Venner indbyder beboere og
pårørende til oprette og musical musik med
Dorthe Elsebet Larsen

MANDAG D. 2. MAJ KL. 19.00

Dorthe Elsebet Larsen er en af Danmarks populæreste sangerinder inden
for operette og musical. Hun er eftertragtet såvel på de store scener, men
også til enkeltstående shows.
Dorthe er uddannet fra Det Kongelige Teater, og hun er en fryd for øjet og
øret, når hun går på scenen, og publikum sidder altid efterladt med en stor
musikalsk oplevelse i bagagen.
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Her en lille lærerig historie om vrede og temperament
(forfatter ukendt)
Der var en gang en dreng, der havde et hidsigt temperament. Derfor gav hans far
ham en stor pose søm og fortalte ham, at hver gang han blev hidsig, skulle han
slå et søm i plankeværket. Første dag nåede knægten at slå 37 søm i
plankeværket.
I løbet af de følgende uger lærte han at kontrollere sin vrede og antallet af søm,
der dagligt endte i plankeværket, blev færre. Så opdagede han, at det var
nemmere at beherske sig end at slå alle de søm i plankeværket.
Endelig kom den dag, hvor drengen slet ikke blev gal. Det fortalte han sin far, der
foreslog, at drengen fra nu af skulle trække et søm ud for hver dag, han kunne
lade være med at blive gal.
Dagene gik og endelig kunne drengen fortælle sin far, at nu havde han hevet alle
søm ud. Faderen tog sin søn i hånden og førte ham over til plankeværket.
Han sagde: ”Vel gjort, min søn. Men se nu på hullerne i plankeværket.
Plankeværket bliver aldrig det samme. Når du siger noget i vrede, efterlader det et
ar lige som dette. Du kan jage en kniv i et menneske og trække den ud igen. Men
lige meget hvor meget du undskylder, vil såret stadig være der.
Ordets sår er lige slemt som et fysisk sår. Og venner er i sandhed en sjælden
gave. De får dig til at smile og opmuntre dig til at holde ud. De låner dig øre, de
roser dig, og de vil altid forsøge at åbne deres hjerter for os.
Vis din ven, hvor meget du holder af ham/hende.
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HVERDAGSGLIMT I BILLEDER
Mandag d. 11. april kom Bertil Abildgaard på besøg i hele huset med
godt humør og musik til stor glæde for alle.

April måneds vinder af bagsidekonkurrencen blev Kurt Pettersson fra afd. B1.
Stort tillykke til Kurt
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HVERDAGSGLIMT I BILLEDER
I løbet af april måned har vores demensklovne været på besøg flere gange på
afd. A. Der har både været ”1 til 1” besøg samt fællesbesøg. Som altid bringer de
kæmpe store smil frem med masser af glæde, historier, musik og tryllerier.
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HVERDAGSGLIMT I BILLEDER
April måned stod også i påskens tegn, så her er lidt billeder fra oppyntning,
fremstilling af fine bordkort og påskebordet.
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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 avisens næste udgave er:
Fredag d. 20. maj 2022
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BAGSIDE KONKURRENCE
LØS GÅDEN OG VIND EN LILLE PRÆMIE
____klip_________klip________klip______klip_____klip_____

FIND 5 FEJL

UDFYLD MED DIT NAVN OG BOLIG NR. OG KOM SVARET I DEN GRÅ POSTKASSE
VED KIOSKEN. VINDEREN FÅR DIREKTE BESKED.
VINDEREN TRÆKKES MANDAG D. 23. MAJ 2022.

NAVN:

BOLIG NR.:

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

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