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Månedens forsidebillede
December måned stod i julens tegn i Kultur-Værkstedet. Vi fik 
afholdt en julesalon, pyntet Kultur-Værkstedets juletræ med 
jeres hjælp, spillet julebanko, afholdt vores traditionsrige jule-
frokost og haft besøg af Frederiksbergs Hospitalskor som sang 
julesange for os. Det er netop fra det arrangement at månedens 
forsidebillede er taget. Koret sang for og med os oppe i Spise-
stuen til stor glæde for alle dem der var med. I var omkring 40 
beboere og koret var 20 mand stort, så vi fyldte godt til. Billedet 
viser det store kor stående i baggrunden med jer beboere i for-
grunden, syngende med på ”Det kimer nu til julefest”.
Trods alt juleriet blev der også plads til andet i Kultur-Værk-
stedet. Billedet på denne side er fra Ida Riegels Musikforedrag, 
om hendes cykeltur med sin Cello fra Schweiz til Holland langs 
Rhinen. En cykeltur på i alt 1200 km. Celloen havde hun selv 
bygget, hvilket vi også fik en god historie om. Det var rigtig 
spændende at høre om alle de store oplevelser Ida havde fået. 
Der var enkelte beboere som savnede at Ida spillede noget 
mere for os. Så allerede nu kan jeg afslører at det ønske går i 
opfyldelse i enten februar eller marts hvor Ida igen kommer på 
besøg hos os.
Tak for et rigtig dejligt 2018 sammen med jer. 
Vi glæder os til at se jer her i 2019.

Mange hilsner Redaktionsgruppen og Kultur-Værkstedet
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Kære Alle

Rigtig godt nytår til beboere, pårørende og personale. Jeg tror, 
at alle ønsker sig et nytår med mere fred i verden. Et nytår, 
hvor ressourcerne fordeles mere lige mellem rig og fattig. Et 
nytår med fokus på at passe bedre på vores jord. Endnu en 
klimaaftale er underskrevet. En aftale, hvor der virkelig er håb 
for en bedre styring af Co2-udledningen, og dermed en reali-
stisk mulighed for at temperaturen sænkes og nedsmeltningen 
af Arktis og den Grønlandske indlandsis stoppes. Der er den 
globale politik, der er den nationale politik og så er der den 
kommunale politik. 

Søndervang er i 2019 på den kommunale dagsorden i Frede-
riksberg, idet der fortsat arbejdes på et overordnet idéoplæg 
for en kommende modernisering af Søndervang. Et idéoplæg, 
som offentliggøres i februar 2019. 

Mens der tegnes nye tanker for et tidssvarende Søndervang, 
tænker jeg, at vi her på Søndervang skal fortsætte arbejdet 
med at styrke den indre udvikling og organisering. I 2019 vil 
vores fokus på Søndervang være en fortsat udvikling af fag-
ligheden. I ledergruppen vil vi gennem faglig ledelse inspirere 
medarbejderne til en fortsat forbedring af den faglige kvalitet 
– både i forhold til pleje, motion og kost. Men kun gennem et 
konstruktivt samarbejde med jer - beboere og pårørende, vil 
det være muligt for personalet at styrke de faglige og personli-
ge kompetencer os personalet.

I december 2018 havde vi uanmeldt besøg fra arbejdstilsynet. 
De så på både det psykiske og fysiske arbejdsmiljø. De fandt, 
at det psykiske arbejdsmiljø for medarbejdere og ledere på 
Søndervang var rigtigt godt. Overfor arbejdstilsynet gav perso-
nalet, gennem interviews, udtryk for, at de oplevede, at deres 
arbejde bliver struktureret på en måde, så de kunne nå deres 
arbejdsopgaver. Samt, at de ikke oplevede den psykiske belast-
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ning i omsorgsarbejdet uoverskuelig og stressende. Netop her 
er det gode samarbejde mellem beboere, pårørende, ledelse og 
personale en væsentlig faktor til, at arbejdsmiljøet bliver godt.

Arbejdstilsynet fandt dog især to opmærksomhedspunkter, 
som gør, at de kommer på genbesøg i januar. Og det var ”for-
flytninger” i de små boliger i plejehjemmet, samt det, at per-
sonalet i nogen grad udsættes for passiv rygning. Jeg vil derfor 
gerne henstille til, at alle beboere som ryger, efterkommer 
retningslinjerne om ikke at ryge om morgen før plejepersonale 
og rengøringspersonale har udført deres arbejde. Samtidigt, at 
der ligeledes tages hensyn til personalet i løbet af dagen, når 
man som ryger har brug for personalets hjælp. Desuden skal 
jeg henstille til, at alle rygere lejer en Aeroguard luftrenser, 
der installeres i boligen (langt de fleste har dette), og at denne 
kører hele døgnet. Personalet er naturligvis behjælpelig med 
installationen. Desuden skal de store Aeroguards, som er på 
gangen bl.a. på team 3, køre hele døgnet. Ligesom at beboere, 
der ryger i boligen, ikke ryger med døren åben ud til gang eller 
andet offentligt rum. 

I januar måned udarbejdes der en egentlig politik for hånd-
teringen af rygning blandt beboerne på Søndervang. Den vil 
komme med i næste beboerblad. Desuden vil jeg gerne gøre 
opmærksom på, at både E-cigaretter og rygestopkurser er en 
mulighed – også selv om man er over 80 år. Der har i flere år 
været en rygepolitik for personalet. Personalet har ikke til-
ladelse til at ryge i deres arbejdstid. De må ryge inden deres 
vagt og efter deres vagt. Personalet støttes naturligvis også i 
rygestop. 

Jeg håber meget, at beboere og pårørende vil støtte op om, at 
personalet ikke udsættes for passiv rygning.



6

Søndervangs

NYTÅRSKUR
Torsdag den 24. januar 2019 kl. 12.30 i spisestuen

For husets beboere og personale
Køkkenet har lavet en lækker nytårsmenu med vin, øl og vand

Underholdning med operasangerinde Karen Dalgaard
Tilmelding sker på afdelingen senest 17. januar

Der kan desværre ikke medtages gæster

Til dem der ikke deltager kan der bestilles mad 
til oppe i lejligheden  køkkenet senest den 17. januar

2019 bliver endnu et spændende år, hvor vi sammen vil flytte 
os endnu mere. Personalet vil i 2019 dygtiggøre sig indenfor: 
demens, medicin håndtering, kost, sårpleje, forebyggelse af 
inkontinens og korrekt anvendelse af bleer. Målet er, at Søn-
dervang skal opleves som et stabilt, trygt og kærligt hjem for 
alle. Jeg ved, at hele personalet hver dag gør deres bedste for 
at understøtte netop din hverdag – og dit liv. 

Det er blevet en tradition, at Søndervang starter det nye år 
med en nytårskur for alle beboere og personale. I år mødes vi 
kl. 12.30 den 24. januar 2019 i spisestuen. Her serveres Cham-
pagne og nytårssmørrebrød, og vi vil ønske hinanden et godt 
nytår. Jeg glæder mig rigtig meget til at se så mange som 
muligt.

Kærlige nytårs hilser Lene Wichmann, Forstander
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Her i vintermørket er vi nu nået til en ny begyndelse. 
Juleræset er overstået og kalenderen siger januar 2019. 
Vi går langsomt, men sikkert, mod lysere tider og et 
helt nyt og spændende år ligger og venter på os. Det er 
også nye tider i Kultur-Værkstedet. Søs er gået på efter-
løn og Jacob er pt. alene. Dette påvirker selvfølgelig den 
daglige gang i Kultur-Værkstedet, indtil en ny medarbej-
der bliver ansat i Søs’s stilling. Fællessang og operette 
er aflyst i januar måned. Der arbejdes på flere løsninger 
for de musik glade beboere. 
I start januar er Jacob på barsel da hans mindste datter, 
Marla, skal starte i dagpleje. Her vil Lone fra Kiosken og 
Martin fra Fysioterapien sørge for at der sker noget næ-
sten dagligt i Kultur-Værkstedet for jer beboere. Ellers 
skulle Kultur-Værkstedet køre så normalt som muligt fra 
midt januar igen, dog med lidt nedsat kraft, indtil en ny 
dygtig kollega er ansat.
Vi glæder os til at se jer, trods vores udfordringer, til en 
travl og hyggelig januar måned i Kultur-Værkstedet.
Rigtig godt nytår alle sammen.

Oplæsning i Kultur-Værkstedet  
Onsdag den 2. januar og mandag den 7. januar klok-
ken 14.30 i Kultur-Værkstedet, læser Lone op fra bo-
gen Lys i livet, som omhandler Jane Aamunds liv. I 
bogen forholder Jane Aamund sig ærligt og ukrukket 

Meddelelser fra Kultur-Værkstedet
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til de udfordringer, hun har mødt, de sejre hun har 
vundet, de fejltagelser hun begik – og ikke mindst de 
mange farverige mennesker, der har krydset hendes 
vej. Lone er lige startet på oplæsningen men man kan 
sagtens slå sig på. Under oplæsningen serveres kaffe, 
the og kage.

Billard
Vi spiller billard hver fredag klokken 10.00 i Dagligstu-
en på 1. sal. Her dystes i Keglebillard til stor fornøjel-
se for alle deltagere. Vi snakker og hygger os, får en 
enkelt Gammel Dansk til at smører leddene og en kop 
kaffe til dem der trænger. Alle er velkomne.

Avislæsning 
Hver tirsdag klokken 10.00 i Kultur-Værkstedet læ-
ser vi op fra avisen. Vi har både Berlingske Tidende 
og Frederiksberg Bladet som bliver læst højt og dis-
kuteret. Den første tirsdag i måneden læser vi også 
Søndervang´s månedsblad op. Tirsdag den 10. januar 
flyttes avislæsning op i Caféen hvor Lone vil læse op i 
Jacob fravær. 

Vi lytter til musik: Benny Anderson
Benny Anderson, født 1946, er en svensk komponist 
og pianist. Han er mest kendt for at med i ABBA men 

Meddelelser fra Kultur-Værkstedet
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har sidenhen udgivet blandt andet albummet Piano. 
Netop det album lytter vi til i Kultur-Værkstedet ons-
dag den 9. januar klokken 14.30. Kaffe, the og lidt til 
maven serveres efter al musikken. Vel mødt.

Musik underholdning med Merete Laursen
Merete Laursen kommer igen forbi med sin smuk-
ke stemme og gode klaverspil tirsdag den 10. januar 
klokken 14.00 i Kultur-Værkstedet. Her vil Merete 
underholde os med  sange som I kender og kan synge 
med på. Der vil blive serveret kaffe, the og kage.

Film: Fuglene over Sundet
”Året er 1943. Arne Itkin er en berømt jødisk jazzmu-
siker, der bor i København sammen med sin kone Mi-
riam og deres 6-årige søn Jacob. Der begynder at gå 
rygter om, at tyskerne vil deportere alle danske jøder, 
og da det bliver en realitet, må familien flygte fra de-
res hjem. De får at vide, de kan blive sejlet til Sverige 
fra Gilleleje af lokale fiskere, men lokale kollaboratø-
rer og Gestapo kommer hurtigt på sporet af dem. Nu 
handler det om overlevelse for den lille familie, som 
håber, at de mennesker, der kan hjælpe, er til at stole 
på”. Vi ser filmen, Fuglene over Sundet, mandag den 
14. januar klokken 14.00 i Kultur-Værkstedet. Til fil-
men serveres kaffe, the og kage.
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Meddelelser fra Kultur-Værkstedet

Vi spiller Tidslinjespillet
I tidslinje-spillet går det ud på at gætte det rigtige 
årstal på ens spørgsmål og sætte det rigtigt ind på 
tidslinjen. For eksempel hvilket år blev John F. Kenne-
dy myrdet? Og var det før eller efter Neil Armstrong 
tog det første skridt på månen. Jo flere spørgsmål der 
ligger på tidslinjen jo sværere bliver det. Vi spiller 
Tidslinje-spillet mandag den 14. januar klokken 18.30 
i Kultur-Værkstedet. Efter spillet får vi kaffe, the og 
kage.

Besøg af børn fra Skolen ved Grundtvigsvej
Onsdag den 16. januar klokken 10.00 får vi besøg af 
børn fra Skolen ved Grundtvigsvej. De er i gang med 
et projekt for 3., 4., og 5. årgang omhandlende Krig 
og fred. De skal lære om, hvad krig er, og her vil de 
bruge 2. verdenskrig som eksempel. Derfor vil de rig-
tig gerne besøge og høre jeres beretninger om dette. 
Hvad kan være mere spændende og levende måde 
at lære om dette ved at høre jeres fortællinger om 2. 
verdenskrig. De vil også meget gerne høre om det at 
være barn i efterkrigstiden. De kommer cirka 22 børn 
og vil gerne snakke med jer to og to. 

Derudover arbejder de også med hvordan musik og 
lyrik kan være noget, der bringer os sammen og ska-
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Ti. 01. Bøfsandwich med det hele
  Is med vafler

On. 02. Aspargessuppe med flutes
  Frikadeller med hvidekartofler og surt

To. 03. Andehjerter med pære og valnødder
  Brandade med torsk og rugknas

Fr. 04. Klar kyllingesuppe med urter
  Hamburgerryg med honningbagte rodfrugter  
  og flødesauce

Lø. 05. Tunmousse med flutes
  Tarteletter med høns

Sø. 06. Mørbradgryde med fløde og svampe med 
  gratineret kartoffelmos og asier
  Chokolademousse med appelsinflødeskum

Ma. 07. Græskarsuppe med ristede kerner
  Sprængt nakkesteg med kartofler, gulerødder 
  og paprikasauce

Ti. 08. Fransk løgtærte med pølse og sennep
  Æblekage med karamel og kardemomme

Menuplan for januar 2019
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On. 09. Wienerschnitzler med ristede kartofler og 
  Sam’s wienersauce
  Sneæg - pocheret marengs med vaniljecreme

To. 10. Ærtesuppe med rejer og flødeskum
  Shepards pie. Tærte med lam, ærter og kartoffel

Fr. 11. Laksesoufflet med sprød salat
  Hjemmelavet medister med brunkål og sennep

Lø. 12. Millionbøf med rodfrugtemos og rødbeder
  Citronfromage med flødeskum

Sø. 13. Jordskokkesuppe med æble og Bacon
  Kalvefrikasse med vinterurter og hvide kartofler

Ma. 14. Skinkestang med svampe og salat
  Lun stikkelsbær suppe med krydderfløde

Ti. 15. Fiskefrikadeller med fritter og grov remoulade
  Pocheret blommer med flødeskum

On. 16. Køkkenet tager den høje hat på og hygger
  Kartoffelpandekager med rimmet laks 
  og fed creme fraiche
  TØFFES spejlæg – med confiteret and og
  kartoffelmos hertil trøffel
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To. 17. Hakkebøffer med blødeløg, hvidekartofler 
  og syltede rødbeder
  Krammerhuse med syltetøj og flødeskum

Fr. 18. Braiseret oksekæber med 50/50 kartoffelmos 
  hertil estragon
  Pæretærte med calvados creme

Lø. 19. Vildt lasagne med svampe hertil salat 
  ala Waldorff 
  Pannacotta med pink grape og lakrids

Sø. 20. Tomatsuppe med flutes
  Boeuf Bourguignon med perleløg, masser af  
  rødvin og en smule kærlighed

Ma. 21. Kyllingesalat med ananas 
  Krebinetter med stuvet jordskokker 
  og agurkesalat

Ti. 22. Kåldolmer med flødesauce og tyttebær
  Øllebrød med flødeskum

On. 23. Minestrone med hvidløgsflutes 
  Koteletter med kål og bacon
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To. 24. NYTÅRSKUR
  Krustader med foie gras og kirsebær
  Kroketter med gris og hvidløgsmayo
  Sprødbrød med Færøsk laks, kaperspure 
  og tørret dild. Mørbrad med ”sprødsvær” 
  blommekompot hertil sauce
  Fyldte chokolader. Hertil bobler og et glas vin

Fr. 25. Gulerods suppe med ingefær
  Stegt flæsk med persillesovs hertil kartofler og surt

Lø. 26. Kartoffelmos med medister og bløde løg
  Budding med vanilje og hvid chokolade

Sø. 27. Cremet hønsekøds suppe
  Kødsauce med pasta gratin hertil tomatsalat

Ma. 28. Revelsben med brunsovs, hvide kartofler 
  hertil agurkesalat
  Marineret frugt med råcreme og chokolade

Ti. 29. Blomkålsgratin med rasp
  Grønlangkål med kogt flæsk og sennep

On. 30. Sprængt kyllingebryst med selleri pure og 
  sauce supreme
  Sveskegrød med piskefløde

To. 31. Tarteletter med fiskeboller og vinterurter
  Farsbrød med bønner og bacon hertil  
  flødesauce
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Meddelelser fra Kultur-Værkstedet

ber fred og fællesskab. Derfor vil de gerne lave en lille 
korkoncert, som vi afslutter forløbet med at iscene-
sætte for jer. Dette foregår i februar på deres skole, 
hvor vi kører hen og ser opsætningen. Mere informa-
tion om dette i februar månedsblad.

Vi spiller Banko
Fredag den 18. januar klokken 13.30 spilles årets før-
ste Banko spil. Her kan du møde beboere fra andre 
dele af huset samt, hvis du er heldig, vinde skønne 
præmier. Vi spiller 3 spil af 1 en række, 2 rækker og 
fuld plade. En plade koster 10 kroner. Efter spillet ser-
veres god kage, kaffe og the. Vi glæder os til at se jer.

Underholdning på Rådhuset
Fra mandag den 21. januar til torsdag den 23. januar 
afholdes de traditionsrige ældrekoncerter på Frede-
riksberg Rådhus. Igen i år skal vi selvfølgelig under-
holdes af kapelmester Henrik Krogsgaards fantastiske 
orkester samt en række kendte kunstnere. I år optræ-
der Anette Heick, Silas Holst, Bryan Rice, Lonnie De-
vantier samt Emmelie de Forest. Vi kører afsted i vo-
res bus klokken 12.30 og er hjemme igen cirka 17.00. 
Har dette interesse så meld dig til. Der udstedes bil-
letter til dem som kommer med. Se opslag i bladet.



16

Meddelelser fra Kultur-Værkstedet

Vi spiller Europaspillet
Mandag den 21. januar klokken 18.30 spiller vi Euro-
paspillet i Kultur-Værkstedet. Spillet går ud på at be-
søge alle sine destinationer rundt omkring i Europæ-
iske byer, så hurtigt som muligt, ved at svare rigtigt 
på de spørgsmål man bliver stillet. Vi spiller enten i 
to hold eller sammen som et hold hvor vi hjælpes ad. 
Efter spillet får vi kaffe, the og kage.

Husets Nytårskur
Torsdag den 24. januar klokken 12.30 afholdes der i 
Spisestuen Søndervangs nytårskur. Her skal vi have 
en rigtig dejlig middag og nyde god underholdning 
ved operasangerinde Karen Dalgaard.
Se opslag i bladet.

Vi spiller Petanque
Vi spiller Petanque i Kultur-Værkstedet mandag den 
28. januar klokken 14.00. Her dyster vi mod hinanden 
i det verdenskendte spil. Her er målet at kaste ens 
Petanquekugler så tæt som muligt på ”grisen” som er 
en hvidkugle. Spillet spilles normalt på en hård sand- 
eller grusbane, men i Kultur-Værkstedet spiller vi på 
vores ujævne gulv for at blive ekstra udfordret. Så har 
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du lyst til lidt bevægelse og hyggelig samvær med an-
dre beboere så kom ned til en sjov eftermiddag. Efter 
spillet serveres kaffe, the og kage.

Ønskekoncert
Mandag den 28. januar klokken 18.30 er der ønske-
koncert i Kultur-Værkstedet. Her er muligheden for at 
ønske de musiknumre som I lige har lyst til. Allerede 
nu har jeg modtaget ønsker på Anne Linnet, Lis Sø-
rensen, Tom Lehrer, Vera Lynn, Johnny Cash og Abba. 
Flere ønsker modtages med kyshånd. Efter al musik-
ken serveres kaffe, the og kage.

Nytårsbal på Rådhuset
Onsdag den 30. januar klokken 13.00 er danseglade 
beboere inviteret op på Frederiksberg Rådhus til årets 
Nytårsbal som i år står i Karnevallets tegn. Det bli-
ver en eftermiddag med bevægelse, musik, dans og 
et brag af en fest. Skulle dette have din interesse så 
meld dig til hos personalet eller Jacob. Sidste år var vi 
18 beboere afsted som havde en rigtig sjov eftermid-
dag. Dem som skal med får udstedt billet. Se opslag i 
bladet.
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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 bestille, 
få leveret, eller evt. komme med ud og handle.

Selv om det nu er Vinter og lidt køligere, er det 
stadig muligt at købe is i kiosken, is kan man 
spise hele året.
Kom over i kiosken og nyd en kop kaffe, the eller  
lidt koldt at drikke. Inviter gerne dine gæster 
med. Der bydes også på lidt musik, et lunt tæppe 
og der er strikkepinde og garn i kurven. 

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.
Mandage er der højtlæsning i caféen kl. 14.30-15.30
(ændringer i januar måned). 
Torsdag er der friske blomster mod forudbestilling.
Når vejret tillader det går vi ture i området, til Føtex, 
eller hvad ønsket er. 
Kom og lav en aftale med Lone i kiosken.

Lone er på Søndervang lørdag og søndag 5. og 6. 
januar. Nærmere information herom.

Info og nyt fra kiosken
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ÆLDREKONCERTER 2019
på Frederiksberg Rådhus

MANDAG DEN 21. JANUAR
TIRSDAG DEN 22, JANUAR
ONSDAG DEN 23. JANUAR

Klokken 13.00 – 16.00

”GLADE TONER I JANUAR”  
med

Kapelmester Henrik Krogsgaard’s orkester og
Silas Holst, Anette Heick, Bryan Rice, 

Lonnie Devantier og Emmelie de Forest  

Vi kører fra Søndervang i vores bus 
kl. 12.45 og er hjemme ca. kl. 17.00

Arrangementet er gratis
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Kan du gætte fra hvilken sang denne linje er taget:

”Kyndelmisse slår sin knude”
(dette er anden linje af første vers en kendt St. St. Blicher 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 23. januar 2019.       

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

Decembers måneds quizsvar:

”Sikken voldsom trængsel og alarm”

Gæt en sang!

Januar måneds sang er: 

Indsendt af: Bolig:
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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

Vi har sagt farvel til
Finn Nielsen  ...................................................................................  Bolig 310
Ragne Vibeke Elsberg Ousager ...........................  Bolig 201
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Fødselsdage Bolig
03. jan. Bjørn Strandberg  ..............................................................  219
05. jan. Gudrun Vestergård Jensen  ................................   214
05. jan. Agnes Sandfeld  ..................................................................   407
07. jan. Arne Ib Jønsson  ....................................................................   211
11. jan. Valborg Jensen  .....................................................................   420
13. jan. Ruth Sørensen  ......................................................................   035
14. jan. Ingrid Nielsen  ......................................................................   422
15. jan. Lissa Shin  ....................................................................................   033
15. jan. Harry Mårtensson  .........................................................   419
18. jan. Birgitte Frederiksen  ......................................................  013
21. jan. Carl Erik Lund  ......................................................................   036
22. jan. Alville Laursen  ...................................................................   404
23. jan. Annie Ege  .....................................................................................   014
24. jan. Tonny Adler Knudsen  ...............................................   307
26. jan. Jane Pors  .......................................................................................   421
28. jan. Sven Mucha Petersen  ...............................................   012
28. jan. Anna Gerda Hemberg  ...............................................   319
29. jan. Iben Nørhede  ........................................................................   038
29. jan Gerd Leth Wulff  ................................................................   204

Månedens navne i januar 2019

Nye beboere Bolig
Vivi Lund   ........................................................................................................................ 036
Bente Solveig Ellermann .............................................................................. 201




