
September 2017



2

Redaktion
Iben Nørhede, Leif Hansen, Alice Sønderup,
Helle Poulsen, Sonja Prebensen, Otto Schou, 
Minna Dahl, Ruth Sørensen, Bente Nielsen, Kirsten 
Søndergaard, Kirsten Hauch, Axel Juul, Søs, Jacob  
  
Redaktionsmøde september 2017
Den 6. september og den 20. september kl. 10.15 
i Kultur-Værkstedet. 
Nye medlemmer til redaktionen er altid velkommen!

Nyelandsvej 87
2000 Frederiksberg
Telefon 38 87 32 16
sdr.vang@frederiksberg.dk 
www.plejeboligerne-soendervang.dk



3

Månedens 
forsidebillede
Sensommeren har vist sig fra sin gode side og vi har 
haft nogle pragtfulde busture og nydt haven. Men  
ligesom sommeren går på hel gør nogle af vores ak-
tivitetsgrupper det også. Havegruppen har ikke haft 
den bedste sæson vejrmæssigt men noget har vi da 
fået lavet i haven. Og det har båret frugt. Tirsdag den 
29. august høstede vi vores selvlagte kartofler og spi-
ste dem som lækre smørrebrødsmadder i fællesskab 
med havegruppen. Nedenstående billede er taget fra 
denne dag og viser Jette og Kirsten som hjælper til 
inden spisning. På bordet ses vores egne tomater og 
purløg som vi også fik til. Vi glæder os til en ny have-
gruppe næste år.

Månedens forsidebillede er taget fra en af vores dej-
lige køretur. Her er vi en tur på Langelinie og få en is 
på den  flotteste sommeraften. Vi fik også set Lange- 
linie-Pavillonen og Den Lille Havfrue. På billedet ses 
vores røde bus med udsigt til havet og et kæmpe 
krydstogtskib som er på vej ud af havnen.
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Kære Alle

Så er endnu en sommerfest lykkes. Hvert år, er jeg 
meget imponeret over, hvor mange mennesker det er 
muligt at samle til fest i vores gamle have. Tak til alle 
jer pårørende for jeres opbakning, det betyder rigtig 
meget for jeres nærmeste og for personalet, at I mø-
der så talstærkt frem til vores arrangementer. Sam- 
tidig en kæmpe tak til alle ansatte på Søndervang, 
jeg er stolt over hvad I sammen kan få til at ske.

I september måned fortsætter bestræbelserne på at 
udvikle Søndervangs køkken. Det betyder, at vi endnu 
en gang får besøg af kokken Claus Olsen fra Køben-
havns Madhus. Han skal sammen med Søndervangs 
kok Jan og det øvrige personale i køkkenet, arbejde 
videre på kvalitetsløftet i køkkenet. I oktober kommer 
Marianne Mollerup, som ligeledes er fra Københavns 
Madhus, og superviserer på menuplaner og mellem-
måltider. Det er rigtig dejligt med alle de tilbagemel-
dinger I giver både i spisestuen og på afdelingerne. 
Dem vil vi tage med i alle overvejelserne.

Den 27. september får Søndervang besøg af måltids- 
panelet. Et panel bestående af politikere og ledere i  
Frederiksberg kommune samt en kok. De vil spise med 
om aftenen – og kommer kl. 17. Herefter giver de 
feed-back på hvad de ser og smager!
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I sidste blad foreslog jeg et møde med hospicepræst 
Charlotte Clante om temaet: ”En værdig afslutning på 
livet”. Flere har givet udtryk for at de fandt dette var 
en god ide. Jeg arbejder videre på en dato, I hører 
nærmere.

I plejegruppen drøfter vi i øjeblikket hvad ”God syge- 
pleje” er på Søndervang. Konkret betyder det at syge- 
plejefaglig leder Pia Sehested og undertegnede delta-
ger i plejen i team 1 (plejeboligerne). Vores obser- 
vationer drøfter vi med personalet og i oktober/ 
november vil ”Prioriteringstrappen” blive implemen-
teret. Prioriteringstrappen er et redskab til scoring 
af travlhed og prioritering af opgaver. Disse priorite-
ringer vil også blive gjort synlige for jer beboere og 
pårørende. På en tavle ved vagtstuen vil I kunne se 
om personalet er i: Grøn, Gul eller Rød tilstand. Den 
Grønne tilstand er der hvor alle arbejdsopgaver kan 
varetages, Gul er den tilstand hvor det er nødvendigt 
at prioritere i opgaverne (fx kan det være doseringen 
af medicin til næste døgn, som udskydes til efterføl-
gende vagt). Rød tilstand er den tilstand som kræver 
helt særlig fokusering og prioritering (fx indkaldelse 
af personale).
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På beboer/pårørende mødet den 20. november 2017, 
vil I blive introduceret til metoden. Implementerin-
gen starter i team 1 (plejeboligerne). Når Pia og jeg er 
færdig der, arbejder vi videre med en gennemgang af 
boligerne og plejeopgaverne i team 2, 3 og 4 (pleje-
hjemmet).

Med til dette arbejde følger også en oprydning i  
boligerne, derfor vil jeg gerne opfordre beboere og 
pårørende til at se kritisk på jeres hjem. Er der led-
ninger som kan sættes bedre fast eller møbler som 
kan flyttes. Har I brug for hjælp til dette så sig endelig 
til. Efter oprydningen vil også rengøringsstandarden 
gennemgås. Denne opfølgning på arbejdet er med til 
at højne rengøringsstandarden, som blev påbegyndt i 
2015/2016.

Fortsat rigtig god sensommer til alle – vejret er stadig 
lunt og der vil stadig være mulighed for en kop kaffe i 
haven.

De bedste hilsner
Lene Wichmann
Forstander
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Meddelelser fra Kultur-Værkstedet

Så blev det september måned som jo desværre er farvel 
til sommeren, men goddag til flotte efterårsfarver og til 
tider også en dejlig sensommer.
I den gamle romerske kalender var september den 7. 
måned på året, derfra navnet, da septem betyder 7 på 
latin. Nu er det den 9. måned og også den første efter-
årsmåned. September måneds gamle danske navn er 
Fiskemåneden. Det skyldes at man netop i denne måned 
fiskede meget store mængder af blandt andet den fede 
høstsild.
September er også fuglenes store trækmåned, og de 
yngledygtige ål begynder deres store rejse fra Sargasso-
havet.
I september er der også jævndøgn. Det er det tidspunkt 
to gange årligt ca. 21 marts, forårsjævndøgn, og 
omkring 23 september, efterårsjævndøgn, hvor solen 
passerer himlens ækvator og nat og dag er lige lange 
overalt på jorden.
Som I kan læse sker der meget i september og ligeså i 
Kultur-Værkstedet. Vi skal som altid nå en masse som 
køreture, spil, Operetteaften i KB-Hallen samt meget 
mere.

Vi glæder os til at se jer. Vel mødt i Kultur-Værkstedet 
i september.
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Operette – Sommer i Tyrol
Næsten hver fredag i måneden klokken 10.00 i Kul-
tur-Værkstedet, står i Operettens tegn. I denne måned 
spilles for eksempel Sommer i Tyrol, Sigøjnerbaronen, 
Dollarprinsessen og Grevinde Mariza. Undervejs for-
tælles handlingen. Skulle dette have din interesse så 
kom forbi til en hyggelig formiddag i musikkens tegn. 
Alle er velkomne.

Quiz: Tips din viden
Fredag den 1. september klokken 13.30 quizzer vi tips 
din viden. Quizzen er bygget op som en tips kupon 
med 3 svar muligheder på hver af de 13 spørgsmål. Til 
hvert spørgsmål er der tre svarmuligheder. Efter quiz-
zen får vi kaffe, the og kage og en god snak.

Cafétur til Søborg Torv
Mandag den 4. september kører vi en cafétur til Søborg 
Torv hvor vi får en kop kaffe eller andet og måske en bid 
kage. Skulle dette have interesse så meldt dig til. Dem 
som kommer med får udstedt en billet. Der er egenbeta-
ling på denne tur for traktementet på cirka 100 kr. 

Vi taler om vejnavnene på Frederiksberg
Mandag den 4. september klokken 18.30 snakker vi 
om hvorfor vejene på Frederiksberg hedder det de 
hedder. Her kan du høre om historien bag den eller  

Meddelelser fra Kultur-Værkstedet
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de veje du har boet på, samt om hvornår og med 
hvilken baggrund vejen er opført. Forslag til vejnavne 
modtages med glæde. Undervejs serveres kaffe, the 
og kage til at skylle det hele ned med.

Avisgruppen
Tirsdag den 5. september klokken 10.00 læses der 
aviser op i Kultur-Værkstedet. Vi læser både Frede-
riksberg Bladet og Berlingske Tidende. Skulle nogen 
ønske det bliver vores månedsblad også læst op. Det 
bliver også til en snak om løst og fast samt refleksion 
over det vi har læst.

Fællessang
Hver tirsdag eftermiddag kl. 13.15 samles vi i Kultur-
værkstedet og synger sammen. Vores sangbøger har 
stor og tydelig skrift og vi synger de sange der hører 
til årstiden og alle de gode revyviser som vi alle ken-
der. En gang om måneden kommer fhv. organist Jette 
og spiller for os til vores sang. Vi slutter af med en 
kop kaffe og en småkage. Alle er velkommen.

Damegruppe
Der har længe været efterspørgsel på en damegruppe. 
Onsdag den 6. september klokken 14.00 er interes-
serede inviteret i Kultur-Værkstedet til en kop kaffe, 
kage, snak og forventningsafstemning om hvad I ger-
ne vil have en sådan gruppe skal omhandle. 
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Cykelture
Efteråret er startet men september plejer stadig at 
kunne give os nogle lune og solrige dage. Det håber 
vi på onsdag den 6. september klokken 13.30 hvor vi 
cykler afsted fra vores have. Turene kan næsten gå 
derhen hvor du ønsker. Frederiksberg Allé, Landbo-
højskolens Have er populære ture. Interesserede skal 
melde sig til eller snakke med Søs eller Jacob. 

Vi spiller Banko
Endelig sker det. Banko sæsonen banker på døren. Vi 
spiller fredag den 8. september klokken 13.30 i Kul-
tur-Værkstedet. Vi spiller 3 spil af 1 række, 2 rækker 
og fuld plade. Der er gevinst ved hvert spil til de hel-
dige. En plade koster 10 kroner. Efter endt spil hygger 
vi med kaffe, the og god kage.

Cafétur til Bella Sky
Mandag den 11. september klokken 14.00 starter vi 
vores bus op og kører til Bella Sky som er et 4-stjer-
net hotel ved Bella Centeret i Ørestaden. Her tager vi 
elevatoren op på 23 etage til deres Sky Bar hvor der 
er egenbetaling på kaffe, et glas vin, kage eller hvad 
man nu skulle have lyst til. Husk at tilmelde jer da 
der er begrænset pladser i bussen. Dem som kommer 
med får udstedt en billet.

Meddelelser fra Kultur-Værkstedet
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Kunstgruppe: Nivågård-samlingen
Mandag den 11. september klokken 18.30 holder vi 
kunstgruppe i Kultur-Værkstedet. Denne gang om-
handler det vores tur til Nivågård malerisamling. Vi 
skal snakke om Nivigård og deres udstilling samt 
hvad vi gerne ville se når vi kommer derop. Efter alt 
det kulturelle får vi kaffe, the og kage.

Vi kører til Nivågård Malerisamling
Onsdag den 13. september klokken 11.00 kører vi mu-
seums tur til Nivågård malerisamling. Johannes Hage, 
der var privat kunstsamler og godsejer, overdrog i 
1908 sin samling til offentligheden den selvejende in-
stitution Nivågård. Her vil der være mulighed for at 
se hollandske, tyske og danske guldalder malere som 
Rembrandt, Eckersberg, Christian Købke med flere. 
Skulle dette have din interesse så husk at meld dig til 
eller snak med Søs eller Jacob om det. Vi spiser fro-
kost på museet og forventes hjemme igen ved 16.30 
tiden. Dem som kommer får udstedt billet. Husk 
egenbetaling på cirka 200-300 kroner.

Fernisering
Torsdag den 14. september klokken 13.00 afholdes 
der fernisering på Gallerigangen. Der vil være et kort 
foredrag om de udstillende kunstnere plus der bydes 
på lidt godt til ganen og maven. Vel mødt.
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Debatforedrag: Mahatma Gandhi
Mahatma Gandhi (1869-1948) var en indisk politikker 
og åndelig leder, der stod i spidsen for Indiens uafhæn-
gighedsbevægelse. Hans historie fortæller Anette Bohn 
meget mere om i et debatforedrag fredag den 15. sep-
tember klokken 13.30. Der sluttes af med lidt til maven.

Café og spil
Mandag den 18. september klokken 14.00 spiller vi 
spil og afholder cafe i Kultur-Værkstedet. Der bydes 
på kaffe, the og kage, en god snak og forskellige spil 
alt efter humøret.

Århundrede-spillet  
Hvem vendte i 1924 hjem fra det nordlige Grønland til 
en titel som æresdoktor ved Københavns Universitet 
og hvor har Erhard Jakobsen været borgmester. Disse 
og mange andre spørgsmål kan du blive udsat for når 
vi spiller Århundrede-spillet i Kultur-Værkstedet man-
dag den 18. september klokken 18.30. Efter spillet får 
vi kaffe, the og kage.

Vi bager vafler
Onsdag den 20. september klokken 13.30 bager vi 
hjemmelavede vafler i Kultur-Værkstedet. Alle er  
velkomne men må bedes om at være tålmodige hvis 
vi bliver alt for mange. Vaffeljernet kan kun lave vaf-
lerne til den tid det tager. 

Meddelelser fra Kultur-Værkstedet
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Uge 35
Fr. 01. Kalvelever med kartofler, bløde løg, skysovs,
  broccoli, og rødbeder. Årstidens frugt

Lø. 02. Bankekød med kartoffelmos, majs og asier
  Is med vafler

Sø. 03. Nakkesteg med kartofler, skysovs og bønner
  Appelsinfromage med flødeskum

Uge 36
Ma. 04. Stegt flæsk med kartofler, persillesovs og 
  rosenkål. Jordbærgrød

Ti. 05. Frikadeller, hjemmebagt urtebrød og pasta-
  salat med rødbedepesto
  Koldskål med kammerjunker

On. 06. Stegt kylling med kartofler, skysovs, 
  agurkesalat. Abrikosgrød

To. 07. årstidens fisk med kartofler, sovs og broccoli
  Blommedessert med kanel og ostecreme

Menuplan for september 2017
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Fr. 08. Lasagne med hjemmebagt brød, hvidkåls-
  råkost og dressing
  Tarteletter med høns i asparges

Lø. 09. Enebærgryde med kartoffelmos og kogte 
  gulerødder. Pocheret pære med makronskum

Sø. 10. Flæskesteg med kartofler, skysovs og rødkål
  Citronfromager

Uge 37
Ma. 11. Boller i karry med ris, salat og dressing
  Ymer med jordbær

Ti. 12. Spg. oksebryst med kartofler, peberrod sovs 
  og bønner
  Oksekødssuppe med boller og urter

On. 13. Braiseret svinekæber med sovs og knuste 
  kartofler med krydderurter
  Svampesuppe med basilikum og karry

To. 14. Dampet fisk med kartofler, hollandaisesovs og
  ærter. Chokoladebudding med flødeskum

Fr. 15. Stegt flæsk med kartofler, persillesovs og 
  kogte gulerødder. Hybensuppe med flødeskum
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Lø. 16. Bøf bouguinonne med kartoffelmos, majs og 
  drueagurker. Ananas med flødeskum

Sø. 17. Glaseret skinke med flødekartofler og broccoli
  Chokolademousse med flødeskum

Uge 38
Ma. 18. Spaghetti bolognese med rosenkål
  Kartoffel/jordskokke suppe med chips

Ti. 19. Kotelet med estragonsmør, ratatouille og 
  hjemmebagt ostebrød. Pandekager med syltetøj

On. 20. Fiskefrikadeller med stegte kartofler, 
  remoulade og spids-blomkålsråkost
  Bondepige med slør

To. 21. Blomkålsgratin med kryddersmør, hjemme-
  bagt brød og salat

Fr. 22. Hakkebøf med bløde løg, kartofler, skysovs 
  og asier. Hyldebærsuppe med æbler

Lø. 23. Paprikagryde med kartoffelmos og broccoli
  Vaniljebudding med saftsovs

Sø. 24. Kalvesteg med kartofler, skysovs og glaseret 
  perleløg. Ymerfromage med saftsovs



Uge 39
Ma. 25. Pølser med varm kartoffelsalat, ketchup og 
  sennep. Øllebrød med flødeskum

Ti. 26. Rosmarinkylling med græsk kartoffelsalat og 
  tzatziki
  Cremet tomatsuppe med frisk basilikum

On. 27. Spaghetti Carbonara med quinoasalat og 
  dressing. Blommegrød

To. 28. Brændende kærlighed med bagte rodfrugter 
  og kartoffelmos. Blomkålsuppe

Fr. 29. Krebinet med kartofler, stuvede ærter og 
  gulerødder
  Rejecocktail med dressing og hjemmebagt flute

To. 30. Stegt fiskefilet med kartofler, remoulade, 
  citron og rosenkål
  Perlefromage med kirsebærsovs

Ret til ændringer forbeholdes
Det er muligt at få oplyst 
evt. allegener i køkkenet

Velbekomme!

16
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Meddelelser fra Kultur-Værkstedet

Bowling på tv
Fredag den 22. september klokken 13.30 spiller vi 
bowling på tv i Kultur-Værkstedet. Det er næsten som 
at være i en bowlinghal, når man sender sin kugle af-
sted og ser den suse ned af banen og fjerne alle keg-
lerne, forhåbentlig. Det er rigtig sjovt at spille, man 
får bevæget kroppen lidt og måske også lidt sved på 
panden. Vel mødt til en eftermiddag i bowlingens tegn. 
Efter spillet hyggesnakker vi med Kaffe, the og kage.

Film: Kvinden i guld
Adele Bloch-Bauer stod model til Gustav Klimt´s mest 
berømte maleri ”Kvinden i guld”. Hendes niece Maria 
var jødisk flygtning og kendt for sin vellykkede kam-
pagne for at få fem familieejede malerier malet af Gu-
stav Klimt, som blev stjålet af nazisterne under anden 
verdenskrig tilbage. Denne historie er der blevet lavet 
en film ud af som vi viser mandag den 25. september 
klokken 14.00 i Kultur-Værkstedet. Til filmen serveres 
kaffe, the og kage. Alle er velkomne.

Vi lytter til blandet musik
Mandag den 25. september klokken 18.30 spiller vi 
blandet musik i Kultur-Værkstedet. Har I ønsker er 
I velkomne til at foreslå dem til Søs eller Jacob, så 
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vil de gøre deres for at det kan blive opfyldt. En ting 
er sikkert og det er at det er en rigtig hyggelig aften 
sammen med de andre beboere her i huset og at Kim 
Larsen er på listen over musiknumre vi skal høre 
denne aften. Der serveres kaffe, the og kage efter mu-
sikken.

Operetteaften i KB-Hallen
Onsdag den 27. september klokken 16.00 har Frede-
riksberg kommune inviteret os til gratis koncert med 
operette klassikere og operahighlights. Det foregår i 
Pejsesalen ved KB Hallen.
Her kan man opleve sopran Camilla Illeborg, der er 
har været tilknyttet  flere italienske operakompagni-
er, og nu synger i bl.a. Guido-opera. Hun får selskab 
af Den Kongelige Operas førsteelsker, tenor Niels Jør-
gen Riis, og den kongelige scenes mest  fremtræden-
de barytoner i en menneskealder, Guido Paevatalu. 
Han driver i dag sit eget operakompagni. Det hele 
bindes sammen af Den Kongelige Opera pianist Leif 
Greibe, der er kendt for en meget morsom og un-
derspillet humor.
De synger bl.a. duet fra Den glade Enke, Deine Lippen 
die Küssen so heiss og andre operetteuddrag.
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Skulle dette have din interesse er det vigtigt du får 
meldt dig til eller snakker med Søs, Lone eller Jacob 
om at komme med. Dem som kommer med får ud-
stedt billet. Vi glæder os.

Vi spiller Jeopardy
Jeopardy er spillet hvor du skal stille spørgsmålet til 
svaret. Det er en underholdende quiz og ikke så svært 
som det kan lyde. Enten spiller vi i to hold mod hin-
anden ellers hjælpes vi alle ad med at stille spørgs-
målet til svaret. Efter endt spil serveres der kaffe, the 
og kage.

Vi har sagt farvel til
Werner Bech  ..................................................................................  Bolig 029
Ruth Møller  ......................................................................................  Bolig 032
Oskar Nielsen  ..............................................................................  Bolig 218
Ruth Adda Linnemann  ...................................................  Bolig 410
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Sommerholdene gennem juli måned er nu afsluttet, 
og vi starter den nye holdplan op for efteråret 2017. 

På baggrund af den tilbagemelding, som I beboere  
har givet, har vi valgt at lave følgende holdplan for 
efteråret:

Mandag Kl. 13.00 Yoga
 
Tirsdag Kl. 11.15  Kaptajn Jespersen gymnastik

Onsdag Kl. 11.15 Vejrtrækning og bevægelse

Torsdag Kl. 13.00 Kaptajn Jespersen

Fredag Kl. 11.15 Yoga

Nyt fra Terapien
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Fra august starter fysioterapien et nyt hold under 
navnet ”Vejrtrækning og bevægelse”

“Åndedrættet er din bedste ven 
– og din eneste tro følgesvend hele livet.
Det første og det sidste du foretager dig 

i denne verden – er et åndedrag.
Pas på det og plej det!”

Med udgangspunkt i ovenstående citat, vil træningen 
på dette hold fokusere på vejrtrækningens rejse gen-
nem kroppen, så vi på bedst mulig måde kan lade den 
være en støtte og ven i en dagligdag hvor de fysiske 
og psykiske udfordringer kan virker uoverskuelige.

Vejrtrækning vil blive trænet sammen med det natur-
lige bevægelsesmønster for kroppen, så vi på bedst 
mulig måde kan skabe optimale forhold for lungerne 
og deres funktion, og på den måde sigte mod fysisk 
og psykisk velvære.

Vi ser frem til at se jer på holdet.

Med venlig hilsen
Fysioterapien
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En tur i Operetteland

Opera- og 
operettekoncert

Med tre operasangere fra Det Kongelige Teater
sopran Camilla Illeborg 

baryton Guido Paevatalu 
tenor Niels Jørgen Riis 
pianisten Leif Greibe

Onsdag den 27. september kl. 18.00
i Pejsestuen ved KB-Hallen

Vi mødes i Kulturværkstedet kl. 16.00
og får lidt let mad (aftensmad)

Vi kører fra Søndervang ca. 16.45
Koncerten varer 80 minutter

Vi er hjemme ca. kl. 20.

Koncerten arrangeres af Frederiksberg 
Kommune og er gratis.
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Kan du gætte fra hvilken sang denne linje er taget:

”dit røde hybenhjerte”
(dette er sidste linje af sidste vers i en kendt sensommer sang)    

Titlen på sangen skrives på kuponen nederst på siden, 
og afleveres i den sorte postkasse, der hænger 

ved siden af døren til Værkstedet (ergo) 
inden den 25. september 2017. 

Hver måned bliver der udtrukket en vinder 
blandt alle rigtige løsninger.

August måneds quizvinder blev: Vagn Haldbæk bolig 044 

August måneds quizsvar: Jeg er havren

Gæt en sang!

September måneds sang er: 

Indsendt af: Bolig:
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Jeg tilstræber at have et varieret og 
sæsonbestemt udvalg. 
For at sikre I får det I har brug for, er 
det muligt at aflevere en bestillingsseddel i kiosken 
senest tirsdag eftermiddag og varerne kan afhentes 
samme sted om torsdagen.

Selv om sommeren går på hæld, er det stadig 
istid. Det er ikke hvilken som helst is, men en 
god økologisk is fra SKARØ, en lille ø i 
Det Sydfynske øhav.
Kom over i kiosken og nyd en kop kaffe, 
the eller lidt koldt at drikke. 
Inviter gerne dine gæster med. 

September måned byder forhåbentlig på nogle 
dejlige dage, kom og lav aftale om en gåtur/
indkøb. 

Kig endelig ned i kiosken, der vil ofte være nyheder, 
som frisk frugt, kage/brød fra bageren, blomster 
eller hvad jeg ellers finder på. 

Mandage er der linser fra køkkenet i kiosken

Torsdage er der friske blomsterbuketter 
mod forudbestilling.

Info og nyt fra kiosken
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Studiekreds 28. september kl. 15-16 
i Konferencelokalet/cafeen på 1. sal, ved  Birgitte Veit. 

Lone er på arbejde i weekenden 30. september 
og 1. oktober
Program følger senere, kom gerne med forslag/ideer.

Så kan det være, at du kan finde det i terapien.

Den første fredag i måneden fra kl. 15.00 
(indtil mandag morgen) står der et bord i 
terapien over for køkkenet med service, 
som kunne være dit! 

Venlig hilsen Køkkenet

Mangler du 

kopper, tallerkner eller 
knive og gafler af dit eget?
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Spisestuen åbningstider 
• Morgen kl. 7.45-9.30
• Middag kl. 12.00-13.30
• Eftermiddagskaffe fra 14.00 
 – sættes frem i dagligstuen (bolig 15)
• Aftensmad kl. 17.30-19.00

Der vil være personale til stede.

Kiosk og Café
I Caféen kan beboere i kioskens åbningstid fra 
kl. 10.00-14.00 få kaffe. Der er også mulighed for 
at købe øl og vand samt ”en lille én til halsen”.
Tlf. 38 87 32 16 - følg guiden

Salg af madbilletter
Hverdage kl.  10.00-14.00
Helligdage og weekends kl. 11.00-15.00
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Fødselsdage Bolig
08. sep. Helmuth Sørensen  ......................................................   048
12. sep. Annie Christensen  ........................................................   302
16. sep. Kate Hanna Werchmeister  ..............................   308
22. sep. Inge Sørensen  .....................................................................   048
24. sep. Vagn Frederiksen  ..............................................................  013
26. sep. Frans Rasmus Sidenius  ........................................   026
28. sep. Otto Schou .................................................................................   028
29. sep. Inger Brenting  .....................................................................  046

Månedens navne i september 2017

Vi ønsker stort tillykke til alle

Nye beboere Bolig
Niels Erik Carlo Petersen  ......................................................................   205
Aage Nielsen  ...............................................................................................................  310
Ulla Hartelius  .............................................................................................................  310

Flyttet til andet plejehjem
Ulla Hartelius  .............................................................................................................  310

Flyttet bolig
Jørgen Fauth flyttet fra stue 205 til bolig 218


