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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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Aktiviteter i marts
Onsdag d. 9. marts er der gudstjeneste for alle interesserede i Violcafeen. En af
præsterne fra Østervangkirken kommer.

Torsdag d. 10. marts er der filmaften for alle interesserede i Violcafeen.

Tirsdag d. 15. marts er der brunch i hele huset fra kl. 10 - 12.00. Det afholdes i
alle køkkener afdelingsvis, hvor vi laver lækker mad og spiser sammen.
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DEMENS FOREDRAG
Vi har været så heldige at Odd Fellow logen har doneret og gjort det muligt, at vi
kan invitere medarbejdere og pårørende indenfor til et inspirerende foredrag om
arbejdet og perspektiverne i relation til mennesker med demens.
Foredraget afholdes af Pia Cisko, som er formand for ”Forglemmigej-klovnene”

torsdag den 17. marts i Violcafeen kl. 14.30-15.30
Vi serverer kaffe & sødt til arrangementet.

Her på Dalvangen har vi haft stor succes med besøg af dem i flere omgange.
”Forglemmigej” er en håndfuld klovne, der arbejder med mennesker med demens.
De er trænede i at kommunikere på de særlige præmisser, der er gældende for
personer med demens. Klovnene har ofte kunnet få smilet frem og skabt en
meget værdifuld kontakt til beboere med demens.
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BEBOERPROFILEN
OVE NIELSEN/AFD. C
Jeg besøgte denne måned fantastiske Ove på 83
år, som tilfældigvis havde sin lillesøster på besøg.
Hun er eneste søskende og er 11 år yngre. Ove har
også 2 børn, 1 steddatter og 4 børnebørn.
Ove er født i Rødovre og har siden hen boet i
Hvidovre og Glostrup. Han er boet ca. 4 år her på
Dalvangen, hvor alle kender ham som yderst aktiv,
omsorgsfuld & hjælpsom. Er der nogle der skal
have en hånd med et eller andet, så står Ove der
straks med en hjælpende hånd.
Corona har desværre også haft tag i Ove, men det ramte ham heldigvis ikke
hårdt. Det værste var, at han skulle isoleres i 4 dage, hvor han ikke kunne gå ud
fra lejligheden.
I sin ungdom ville Ove være mekaniker, da han var og stadig er meget glad for
biler, men der var for mange om buddet, så det var ikke muligt. Ove er desværre
ordblind, og det satte lidt en stopper for andre drømme, men det blev til en
læreplads som elektriker. Han har i sine stillinger altid være brugt som en slags
”alt-mulig-mand”, for som alle ved er Ove meget hjælpsom over for alle.

Fritiden og ferierne blev brugt ombord på egen
båd rundt i Danmark. Båden blev ligesom bilen
passet og plejet i stor stil.

For ca. 16 år siden blev Ove uheldigvis ramt af en blodprop under narkose ved
en operation, og det har medført talebesvær, hvor det er lidt svært at finde ordene
frem, og problemer med den ene arm. Men som Ove siger: ”Jeg lever med det –
det kan jo ikke være anderledes”.
Der mangler bestemt ikke kvindelig opmærksomhed til Ove her på Dalvangen, da
han er en populær herre. Men Ove gider ikke nye damer – ”De er for dyre i drift”
siger han 😊.
Skrevet af Gitte/Pusterummet
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NYT FRA DALVANGENS VENNER
Mandag d. 7. marts kl. 19 er der planlagt ”close-up” trylleri med
tryllekunstner Mikkel Lassen.

Det er underholdning fyldt med humor og i et højt tempo.
Kort og mønter forsvinder lige foran næsen, men de dukker heldigvis
op igen senere 😊.
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 Christiania blev besat af slumstormere i 1971.

 Dronning Margrethe 2.blev i januar 1972 dronning
af Danmark efter sin far Frederik 9.'s død.

 Serien ”Huset på Christianshavn” er en dansk tv-serie i 84 afsnit
produceret i 1970-77. Serien blev instrueret af Erik Balling, Tom
Hedegaard og Ebbe Langberg og havde bl.a. flg. medvirkende: Poul
Reichhardt, Helle Virkner, Arthur Jensen, Paul Hagen, Kirsten Walther,
Ove Sprogøe og Bodil Udsen. Serien er en af DR's største succeser
og følger beboerne i ejendommen Amagergade 7. Seriens udendørsoptagelser blev filmet i den lille smalle gade på Christianshavn, resten
blev optaget i filmstudier. Kultureksperter spåede serien kort levetid,
men den blev oprindeligt sendt fra 1970 til 1977. Serien blev dog
hurtigt en stor succes, og gjorde det muligt for Nordisk Film at
producere den mere omkostningstunge Matador.

 Statsminister Jens Otto Krag blev
i 1972 afløst af Anker Jørgensen.

 Olsen-banden filmene blev populære. Filmene er en serie af danske
kriminalkomedier, der handler om Egon, Benny og Kjeld og deres
utrættelige bestræbelser på at stjæle millioner. Serien består af 14 film
og er produceret af Nordisk Film i den 30-årige periode fra 1968 til
1998. De er blandt de mest sete film i mest sete film i danske biografer.

 Margaret Thatcher blev premierminister.

 ”Bombemanden fra Gladsaxe” var en 19-årig gymnasieelev fra
Hellerup, som i 1977-78 anbragte 9 rørbomber i København og
omegn. Før han blev afsløret, var han i medierne kendt som ”Det
mystiske X” og ”Det omvendte Syvtal”. Bombemanden havde fabrikeret
bomberne på baggrund af bl.a. instruktionsbøger fra modstandsbevægelsen under besættelsen. 5 af de 9 bomber nåede at sprænge.
4 kom til skade, heriblandt bombemanden selv, men ingen blev dræbt.
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MENUPLAN MARTS
Tirsdag

Onsdag
Torsdag

Fredag

Lørdag

Søndag

Mandag
Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag
Lørdag

Søndag

Mandag

Tirsdag

1. Irsk stuvning, rødbeder, rugbrød
(Saltet nakke i tern, hvidkål, gulerod,
kartoffel)
2. Boller i karry m. ris, ærter
(Fars af grise- og kalvekød, løg)
3. Spr. kam m. kartofler, svampesauce,
gemyse.
(Sprængt kam af gris)
4. Røget medister m. kartofler, stuvet
hvidkål.
(Fars af grisekød, spæk, røget)
5. Rullesteg m. kartofler, skysauce,
rødkål
(Nakkerullesteg af gris fyldt m.
svesker)
6. Kalvefrikasse m. kartofler
(Kalvekød i tern, gulerod, ærter,
selleri, persille)

Ymerfromage m. blåbærsauce

Hindbærgrød m. fløde
Cremesuppe m. cornflakes
(Varm suppe af mælk, æg, vanilje)
Frisk frugt

Kirsebærtrifli

Brombærdrøm
(Ladyfingers, brombærsyltetøj,
mascarponecreme, i lag drysset med
cacao
7. Kogt skinke m. flødekartofler, gemyse. Chokoladebudding m. flødeskum
8. Forloren hare m. kartofler, vildtsauce, Aspargessuppe m. brydebrød
sylt. tyttebær og bønner
(Farsbrød af grise- og kalvekød svøbt i
bacon)
Vaniljeis m. blommekompot
9. Stegt fisk m. kartofler, mangosauce,
stegt spidskål
10. Paneret flæsk m. kartofler,
persillesauce, rødbeder, kartotter
(Skiver af flæsk fra gris vendt i rasp)
11. Ramsløgsmarineret kalveculotte,
kartofler, bearnaisesauce, bønner
12. Stegt kylling m. kartofler, skysauce,
agurkesalat, gemyse

Æblegrød m.fløde

Henkogte pærer m. makronskum

Panna cotta m. eksotisk frugtsauce
(Italiensk inspireret budding m. sauce af
passionsfrugt)
13. Bøf stroganoff m. mos, romanescokål, Citronfromage m. flødeskum
asier
(Oksekød i strimler, champignon,
bacon, paprika)
Svesketrifli
14. Karbonader m. stuvede
ærter/gulerødder, kartofler
(Makroner, sveskegrød, creme)
(Fars af kalv- og grisekød vendt i rasp)
CAFE: Lasagne, bl.salat, dressing,
15. BRUNCH I HUSET KL. 10.30
æblekage
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Onsdag 16. Kalkunfrikadeller m. kartofler,
kryddersauce, råkost
(Fars af kalkunkød rørt m. revet squash,
gulerod, hvidløg og basilikum)
Torsdag 17. Hakkebøf m. bløde løg, kartofler,
løgsauce, bagte gulerødder/rødbeder,
surt
Fredag 18. Dampet fisk m. kartofler,
reje/aspargessauce, gemyse.
Lørdag 19. Kinesisk gryderet m. løse ris, ærter
(Kyllingekød i strimler, karry,
kokosmælk, ananas, bambusskud,
mangochutney)
Søndag 20. Rødvinsmarineret kam m. kartofler,
rødvinssauce, smørstegte
karotter/perleløg/bønner
(Kam af gris)
Mandag 21. Farsskinke m. kartofler, skysauce,
gemyse. (Farsbrød af grise- og
kalvekød m. skinketern, løg, smurt m.
sennep og drysset m. rasp)
Tirsdag 22. Knuste hjerter m. grov kartoffelmos,
rosenkål, surt
(Hakket kalvehjerter m. tomat, løg,
persille, fløde)
Onsdag 23. Urtemarineret kalkunsnitsel m.
flødekartofler, gemyse.

Rødgrød m. fløde

Torsdag 24. Stegt fisk m. kartofler, persillesauce,
spidskålssalat

Blomkålssuppe m. bacondrys

Fredag

25. Wienerpølser m. varm kartoffelsalat,
sennep, ketchup.

Æblekage

Lørdag

26. Husarsteg m. kartofler, skysauce,
gemyse
(Nakkesteg af gris m. fyld af svampe)

Skovbær cheesecake
(Bund af kiks, chokolade m.
mascarponecreme og sylt. skovbær på
toppen)
Hindbærfromage m. flødeskum

Søndag 27. Sprængt kylling m. kartofler,
aspargessauce, gulerodsmix/broccoli
Mandag 28. Italiensk kødsauce m. pasta, majs/ærter
(Hakket oksekød, tomat, løg, gulerod,
rød peberfrugt, basilikum, timian,
hvidløg)
Tirsdag 29. Stegt lever m. bløde løg, m. kartofler,
skysauce, rosenkål
(Skiver af kalvelever)
Onsdag 30. Fiskefrikadeller m. kartofler, smørsauce,
remoulade, råkost.
Torsdag 31. Farseret porre, kartofler, skysauce,
bagte rodfrugter
(Farsbrød af grise- og oksekød m. fyld
af porre)
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Henkogt fersken, ananas m. skum

Risengrød m. smør, kanelsukker
Hyldeblomst-limemousse m. pynt

Hjemmelavet is m. vafler

Solbærsuppe m. flødeskum

Nougatmousse m. flødeskum

Henk. abrikoser m. vaniljecreme

Blommegrød m. fløde

Abrikosfromage m. skum

Pandekager m. syltetøj
Maizenagrød m. kanelsukker
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HVERDAGSGLIMT I BILLEDER
Onsdag d. 16. februar var vi til
sangmatiné i Østervangkirken. Der var
fuldt hus, så det var godt vi kom i god
tid. 2 timer gik med sang & musik, kaffe
& kage og en god sjov fortælling
skrevet af Johannes Møllehave fortalt
af præsten Andreas.
Østervangkirken er opført i 1967-1970
og tegnet af arkitekt Holger Jensen.

I løbet af måneden er det også blevet til 4 ture med
beboere fra hver afdeling til Eremitageslottet.
Eremitageslottet er et kongeligt lystslot i Jægersborg
Dyrehave nord for København, beliggende på det
højeste punkt på Eremitagesletten. Slottet blev
opført af arkitekten Lauritz de Thurah fra 1734 til
1736 for Kong Christian 6., som et sted hvor kongen
under sine jagter kunne holde taffel.
Eremitageslottet ejes i dag af staten og er stillet til
rådighed for kongehuset. Det anvendes således af
dronningen og den kongelige familie til kongejagter
og i forbindelse med den årlige Hubertusjagt.

Vores fine rustne kat foran hoveddøren er
blevet repareret, så nu kan den forhåbentligt
klare sig et godt stykke tid igen 😊.
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HVERDAGSGLIMT I BILLEDER
Åbent Pusterum 17. februar blev denne gang brugt til at forberede
fastelavnspyntning. Der blev klippet, klistret og pyntet fastelavnsris i stor stil.
Tønderne var blevet malet dagen før. Desværre blev fastelavnen aflyst pga.
smitte i huset, men I skal da ikke snydes for billeder alligevel.

Søndag d. 13. februar var der skøn
musikalsk underholdning i Violcafeen.
Ældresagen i Glostrup kommune
havde doneret den fine underholdning
med Jan Andersen, som sang og
spillede guitar.
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HVERDAGSGLIMT I BILLEDER
Der har været super dejlig aftenhygge på de
forskellige afdelinger med irsk kaffe, vafler og
stille musikalsk underholdning på guitar med
frivillige Anders.

Februar måneds vinder af bagsidekonkurrencen blev Irene fra afd. C. Stort tillykke
til hende .
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HVERDAGSGLIMT I BILLEDER
Sammen med Anette fra Pusterummet besøgte Ove frivillig Karen og hunden
Tikka. Der var KÆMPE gensynsglæde fra alle parter.
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Horoskopet
Fisken
19. februar – 20. marts

Tager du et skridt ad gangen, er succesen er din. Det er ikke de store udfordringer, der
kommer din vej, tværtimod bliver det et behageligt år, hvor du får vind i sejlende og lettere
ved at opnå dine mål. Du spreder glæde og optimisme omkring dig.
- Arbejde og økonomi Gennemgå dine mål og planer i starten af året, måske er der et par ting, der skal justeres.
Du kan komme igennem med det, du ønsker, og du er god til at samarbejde og få andre
med på dine ideer. Hold dig ikke tilbage, når der er noget, der inspirerer dig. Din økonomi
er virkelig god, især i sommerperioden.
- Familie og bolig Det er ikke de helt store boligprojekter, du sætter i gang i år, men lidt kreativ vil du være.
Du involverer gerne familien i dine mange ideer, og der bliver mulighed for spændende
udflugter og oplevelser. Du vil være mere impulsiv end ellers, og du er både sjov og
interessant at være sammen med.
- Kærlighed og parforhold Hele året er der mulighed for masser af romantiske stunder, både for dig der er i et forhold,
og for dig der er single. Du har en skøn udstråling, og du tiltrækker dig masser af positiv
opmærksomhed. Du er glad og positiv, det smitter af på dem omkring dig, og det skaber en
skøn harmoni og balance.
– Årets bedste råd –
Forkæl dig selv og din partner.
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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. marts 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. MARTS 2022.
(VINDEREN FÅ DIREKTE BESKED)

NAVN:

BOLIG NR.:

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

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