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Kommende arrangementer 
 08. sept. Højskoledag på Gedevasevang 

12. sept.. Opera på storskærm 

21. sept.. Fruentimmertur til Hundested 

 

Forside: Kirsten og Henrik er kaptajner på: 
„Båden Gedevasevang“  

14. juli, hvor duoen Skipperlaks underholdt. 
 

Fotograf Birgit Viekær 
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August 2022 

Man. 1. Fruentimmertur til Udsholt og Gilleleje  Kl. 10.00 – 16.00 

Tirs. 2. Sang og Musik med Allan Steen Kl. 10.00 – 11.30 

Ons. 3. Punch og jordbær og samvær Kl. 13.30 – 15.00 

Tors. 4. Festlig frokost Kl. 12.00 – 14.00 

Fr. 5.   

Lør. 6.   

Søn. 7.   

Man. 8. Mandagstur:  Ud i det blå Kl. 10.00 – 11.30 

Tirs. 9. Sang og Musik med Grete Hermansen 
Banko starter efter sommerferien 
Aftenspisning med grillmad 

Kl. 10.00 – 11.30 
Kl, 14.00 – 16.00 
Kl.17.30 – 20.00 

Ons. 10. Rejsemøde for deltagerne til Gotlandsturen Kl. 10.30 – 11.00 

Tors. 11. Guidet tur til Stavnsholt og Kornelen, 
Skolelandbruget m.m. 

Kl. 11.00 – 14.00 

Fr. 12.   

Lør. 13.   

Søn. 14.   

Man. 15.   

Tirs. 16. Sang og Musik med C. A. Bærentzen Kl.10.00 – 11.30 

Ons. 17. Kun for mænd: Vest forbrændingen 
Film: Shall we dance? 

Kl. 09.00 
Kl. 13.30 -15.30 

Tors. 18.   

Fr. 19.   

Lør. 20.   

Søn. 21.   

Man. 22. Mandagstur: Ud i det blå Kl.10.00 – 11.30 

Tirs. 23. Sang og Musik med Carsten Holbek Kl.10.00 – 11.30 

Ons. 24. Evaluering af turen til Nørre Nissum Kl. 13.30 -15.00 

Tors. 25.   

Fr. 26.   

Lør. 27.   

Søn. 28.   

Man. 29.   

Tirs. 30. Sang og Musik med Grete Hermansen Kl.10.00 – 11.30 

Ons. 31. Fruentimmertur til Udsholt og Gilleleje  Kl.10.00 – 16.00 
 

Der er bagning hver mandag kl. 13.00 – 15.00, 
og der er banko hver tirsdag kl. 14.00 – 16.00 fra 9. aug. 

 

 
 Receptionens åbningstid er kl. 10.00 – 12.00. 
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Dato Menu August 2022  

UGE 31  

Mandag   1. Salat Nicoise med brød 

Tirsdag    2. Farsbrød m./tilbehør 

Onsdag   3. Røget ribbensteg m./ urteragout 

Torsdag  4. 
Sildemad, smørrebrød  med øl/dram samt ostemad                      
HUSK AT TILMELDE 

Fredag    5. Cordon bléu m./ tilbehør 

UGE 32  

Mandag  8. Dagens fisk m./tilbehør 

Tirsdag   9. Bøf Lindstrøm m./ tilbehør 

Onsdag 10. Schnitzel m./ tilbehør 

Torsdag 11.  
Svinefilet i pikantsauce m./ tilbehør                 
Dessert: kr. 15,- 

Fredag   12. Pasta med kødsauce 

UGE 33  

Mandag  15. Frikadeller m./ tilbehør 

Tirsdag   16. Kylling i sur-sød sauce m./ ris 

Onsdag  17. Koteletter m./ tilbehør 

Torsdag 18. 
Kalve frikassé                                                         
Dessert: kr. 15,- 

Fredag   19. Overraskelse 

UGE 34  

Mandag  22. Tærte m./ salat 

Tirsdag   23. Dagens fisk m./ tilbehør 

Onsdag  24. Hel stegt svinemørbrad m./ tilbehør 

Torsdag 25. 
Pølser med varm kartoffelsalat                         
Dessert: kr. 15,- 

Fredag   26. Stegt Kylling m./ tilbehør 

UGE 35  

Mandag  29. Gratin m./tilbehør 

Tirsdag   30. Nakkefilet m./tilbehør 

Onsdag  31. Boller i karry 

 
Menu pris 52 kr.                Torsdags dessert pris kr. 15,- 

Der tages forbehold for ret til ændringer 
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Køkkenet har åbent alle hverdage 08:30 – 14:00 
Luften er lummer og sommeren går, forår er noget, man mindes.  
Livet er mere end sekunder og år, forår er der, hvor hun findes. 
Danmark er lukket og gået i hi. Gold er en indkapslet glæde.  
Vis mig dit ansigt før alt er forbi, så er vi alle til stede 

Dette vers er fra Benny Andersens sang:  
Floden er gammel og floden er ung. 
 

Jeg synes, verset bl.a. betegner tilstanden i juli, hvor 
vejene næsten er tomme for biler med personer, der skal 
frem og tilbage på arbejde. Jeg tænker: Det er utroligt, 
Danmark sådan kan lukkes ned . Da jeg hørte, at Poul 
Dissing var død, kom mange af hans fortolkninger til mig. Poul Dissing 
arbejdede tæt sammen med Benny Andersen og fortolkede  
hans tekster på fineste vis – ja, så faldt jeg også over denne sang, som jeg 
nu ikke kendte. Men igen en fin, fin tekst.  
Her i formiddag til tirsdagssangen blev der også valgt flere af Benny 
Andersens sange og helt sikkert med en tanke til Poul Dissing. Han kunne 
andet end sangen: Der er 25 minutter igen fra 1967, som jeg synes var 
uhyggelig - kan jeg betro jer - når vi hjemme hørte den i Giro 413.  
 

På Gedevasevang er der ikke lukket ned – men mere stille end vanlig.  
Vi dyrker udelivet med ture med busserne Vakse Ib og E. S. bussen, takket 
være frivillige chauffører og værter. Turene går rundt i Nordsjælland og 
Hornsherred, og deltagerne kommer hjem med smil på læberne. ”Du kan tro, 
vi havde en dejlig tur, og der blev fundet sådan et fint sted, hvor vi kunne 
nyde vores medbragte ostemad og kaffe”.  
Fruetimmerturen, som Dorit og Bodil havde arrangeret til henholdsvis 
Smedens Have i Udsholt og spisning i Gilleleje, blev udsolgt på en formiddag. 
Derfor er der planlagt 2 ture i august, som i skrivende stund også er helt 
udsolgt. Men vi kører gerne turen igen næste år….  
 

Som I kan læse i bladet, er vi i færd med at planlægge nogle højskoledage. 
Som noget nyt vil vi fordele dem med en højskoledag hver måned henover 
efteråret, i stedet for et samlet 3 dages forløb.  
 

Vi vil stadig indbyde spændende personer, der kan fortælle om deres liv, 
deres oplevelser eller give os viden til, at vi fortsat kan holde os aktive og 
finde god mening med livet. 
 

Her i Nyhedsbrevet har vi omtalt et par af oplægsholderne. I slutningen af 
august forventer jeg, at programmet for de 3 dage er helt på plads,  
Reserver gerne datoerne, som bliver torsdag d. 8.sept., tirsdag d.11.okt.  
og torsdag d. 3. nov. 
I det samlede program vil der fremgå tidspunkter og pris. Spørg efter det i 
receptionen omkring d. 20. august. 
 

Nyd høstmåneden og hold øje med opslagstavlen. Vi kan sætte en 
spontan aftentur på programmet,              Augusthilsen fra Birgit Viekær 
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Tak for dig  - Tak for stort frivilligt engagement på Gedevasevang 
 

Kirsten Geertz-Hansen er ikke mere iblandt os.  
 

Hun sov ind den 23. juni hjemme i sin 
lejlighed med familien omkring sig.  
 
Kirsten var en af Gedevasevangs trofaste 
støtter. 
 
Hun var i en årrække medlem af 
rejseudvalget og har arrangeret flere fine 
”fuglerejser”. Vi husker bl.a. en fin tranetur til 
Hornbogasjöen i Sverige, hvor vi også fik del 
i Kirstens historiske interesse og besøgte 
lokationer inspireret af læsningen af  
Tempelridderen Arn. Turen måtte naturligt 
følges op med besøg hos tranerne i Zingst i 
Nordtyskland, hvor vi fik hele 2 flotte sejlture 
ud i tranernes overnatningsområder. 
Rejserne var fint arrangeret og tilrettelagt 
med frokoster undervejs og gode 
overnatninger; begge på steder der bød på 
en ekstra oplevelse.  I efteråret 2021 

arbejdede Kirsten engageret på en tur til Sønderjylland og ”sort sol”, som der 
desværre ikke var tilstrækkelig interesse for.  
 
Kirsten har været med os på mange ferierejser både i ind - og udland og selv 
om hun ikke længere kunne bruge sine øjne, brugte hun i høj grad sine 
øvrige sanser til at opleve med. Hvordan hun på sin måde fik meget ud af at 
deltage i vores rejser, har hun fint beskrevet i et af vores Nyhedsbreve. Hun  
var også klar til at være med til det hele, selv i mere eller mindre uvejsomt 
terræn. Blot hun havde en arm at følge og et par vejledninger, så gik det hele 
fint. Vi husker Kirsten siddende i en blomstermark og mærke og dufte sig 
frem eller når hun fortalte os, hvilken fugl vi så, blot vi kunne beskrive den for 
hende.   
 
Kirsten var ukuelig og havde et meget positivt livssyn. Hun så muligheder 
frem for begrænsningerne; Vi lærte så meget af Kirsten.  
  
Sluttelig vil vi genoptrykke et skriv fra Kirsten, som vi modtog tilbage i februar 
2021, da corona hærgede og alt var så svært. Her viste Kirsten igen sin 
overlevelsesevne.  

Æret være Kirstens minde. 
 

Birgit Viekær og Inger Louise Hemmingsen 
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Mens vi venter på et fly med vacciner. 

 (Bragt første gang i marts i Nyhedsbrevet med Kirstens tilladelse) 
 
Hvordan kommer vi igennem denne ventetid: Nervøse for smitten, ved man er i 
højrisikogruppe, savner at være sammen med andre mennesker, forstår nu hvad 
isolation betyder for vor mentale tilstand.  

 
Ja, der er skam nok af negativer, men så tænker jeg på, at Birgit og jeg en gang talte 
om minusdage og plusdage.  
Jeg satte kryds i kalenderen ved plusdagene. Nu gør jeg mig umage for stadig at 
fokusere på plusserne.  
 
Man har god tid til at sidde og tænke.  Lærer at påskønne det gode liv, der også 
fandtes, selv om jeg mistede synet. Jeg tænker på alle de dejlige mennesker, jeg har 
lært at kende ved at komme på Gedevasevang og alle de ting, jeg stadig kunne 
deltage i. Foredrag, rejser, udflugter, fester , debatter, dejlig mad i godt selskab.  
Selv om det hele står stille lige nu, så er man jo ikke alene, for der sidder jo mange 
rundt omkring og gør sig lignende tanker. Og så ringer de til mig, snart den ene og 
snart den anden, som jeg har haft fælles oplevelser med.  
Der har faktisk ikke været en dag endnu, hvor jeg ikke har fået en opringning. Eller 
jeg kommer til at tænke på nogen, som jeg ikke har haft kontakt med længe, og så 
ringer jeg selv op.  
 
For mig er det en stor glæde i denne indelukkede tid, at genopfriske gamle minder 
eller gamle bekendtskaber. 
 
Jeg kan ikke se TV, men lytte, f.eks. til film om natur og fjerne lande. Så dukker mine 
egne erindringer fra sådanne steder op, og jeg kan fryde mig over alle de skønne 
ting, der en gang udgjorde en vigtig del af mit liv, alt imens jeg sidder og bliver lidt 
klogere ved at lytte til fortællingerne.  
Så får jeg lyst til at sætte en af mine egne rejse - eller naturfilm på og ved at 
lytte genoplever jeg det hele og er taknemmelig for alle de rige oplevelser, livet har 
givet mig.  En gang imellem får jeg lejlighed til at fortælle familiens børn historier, og 
de fortæller mig noget om deres hverdage, som jo er så forskellige fra min egen 
barndom og ungdom.  Jeg føler, vi har lidt at give hinanden, og så er det jo mere 
eller mindre ubegribeligt, hvor hurtigt udviklingen er sket.  
Ude er det hvinende koldt, men - Foråret så sagte kommer - siger de. 
Jeg ser frem til atter, at høre fuglene synge, og til at høre mit ventede næste 
barnebarn komme med sin første pludren.    

 
Livet går videre, og trods Corona og 

diverse skavanker kan jeg stadig 
tælle plusdage: Till we meet again. 

 
 

Kærlige hilsner til alle fra  
Kirsten Geertz-Hansen 
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Kalder pensionister i Furesø 
 

Tur til Stavnsholt Landsby torsdag d.11. august. 
 

Vi mødes ved Stavnsholts gadekær kl. 11.00 udenfor Cornelen. 
 

Her vil Signe Thomsen fortælle lidt om Stavnsholt Landsby og 
købmandsforretningen Cornelen. 

Da der kun kan være et begrænset antal ad gangen i Cornelen vil deltagerne 
blive delt i 3 grupper. 

Alle 3 grupper vil efter tur besøge Cornelen, hvor Ebba Wiene og Peter 
Sibbesen vil fortælle om den gamle købmandsbutik og den 
bagvedliggende bolig.  

Alle 3 grupper vil komme rundt og høre om nogle af de spændende og 
smukke gårde i landsbyen, hvor Lise Rasmussen og Signe Thomsen vil 
fortælle. 

Alle 3 grupper vil få en kaffepause i Cornelen.  
Ca. kl. 12.30 vil alle mødes på Skolelandbruget, hvor den tidligere leder 

Susanne Lund-Larsen vil fortælle om Skolelandbruget.  
Vi slutter af med at spise grillede lammepølser, som er produceret på 

Skolelandbruget.  Dertil vil der blive serveret en vand.  
 

Prisen for hele arrangementet er 80 kr.,  
Tilmelding og betaling i Gedevasevangs reception senest d. 8.aug. 
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Aftenspisning tirsdag d. 09.08 kl. 17.30 -  20.00 
 
Aftenteamet har nu  holdt sommerferie og er 
igen klar til at byde på en hyggelig aften.  
Vi håber vejret er med os, så vi kan dække 
op ude i pergolaen. 
 

Aftenens menu er:  
Grillmad med marinerede koteletter og 
ristede pølser samt salater. 
Vi slutter måltidet med is og en kop kaffe 
 
Tilmelding og betaling -   pris 75 kr. 
i receptionen senest d. 05.08. 
 
 
 
 

Nyt fra Gedevasevangs Rejseudvalg. 
 

Kære rejsedeltagere. 
 

Velkommen tilbage fra højskoleopholdet i Nr. Nissum. Det glæder 
Rejseudvalget, at I har haft et vellykket ophold.  
 

Onsdag d. 24.08 indbydes deltagerne til evaluering og fotovisning kl. 13.30. 
Der serveres kaffe og brød som koster 30 kr. Betales ved indgangen. 

 
     Deltagerne til Gotland/Kalmar 

indbydes til møde om turen 
d.10.08. kl.10.30, hvor de sidste 
informationer gives.  

 
      Alle deltagere ønskes en god tur.  
 
 

 
 

Rejsemål Dato Informationsmøde Evaluering 

Nørre Nissum 
Højskole 

  24.08. kl. 13.30 

Kalmar/ Gotland 15.08 - 19.08 10.08 kl.  10.30  

Andalusien 21.10 - 28.10 10.10. kl. 10.30  

Vi har detaljeret program om de enkelte ferieture, som ligger i 
Gedevasevangs reception. 

 

Sommerhilsner Birte, Mogens, Benny, Inger Louise og Birgit 
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Vi gentager succesen: 
  

Sommerhygge med punch og jordbær 
 

Onsdag d. 3. august kl. 13.30 
 

Så sætter vi igen vor lid til det 
danske, omskiftelige, lunefulde 
sommervejr, der sveg os sidste gang, 
vi ved, ”du inderst er pure guld”. HVIS 
du arter dig, sidder vi i pergolaen, 
ellers..... 
 
Uanset hvad vejret byder på, ved vi, 

det bliver en hyggelig eftermiddag med punch, jordbær og is – og ikke mindst 
en god snak med naboer og bekendte. 
 

Pris for dette arrangement er kr. 45, som betales ved indgangen. 
 

 
 

Pensionistkorets sommerferie er slut! 
 

Ja, som vi besluttede, holdt vi ”kun” sommerferie i juli, 
 
og derfor begynder vi 
korprøverne igen d. 1. august – 
det er vi mange, der glæder os til. 
 
Vi sluttede jo uden et farvel- 
arrangement, derfor foreslår 
Margit og Jytte, at vi bliver enige 
om et lille goddag- traktement d. 
8. august. Det skal vi jo lade 
køkkenet vide, så vil I venligst 
overveje 

 
1: om I kan den dag 

2: om I synes, det er en god ide 
3: hvad der evt. skal serveres, 

Vi undersøger, hvad køkkenet kan tilbyde. 
 

Så tager vi en håndsoprækning og giver køkkenet besked. 
Vi plejer jo også ved den lejlighed at sige TAK til Carsten. 
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På glædeligt gensyn, Margit og Jytte 

Festlig frokost for alle 

Torsdag d. 4.aug. kl. 12.00 – 14.00 
 

 
 
 
 

 
Ved denne frokost serveres sildemad og 2 stk. 
smørrebrød.  Der afsluttes med ost og kiks. 
 
Prisen er incl. en dram og en kold øl/sodavand, 

 

75 kr som betales i receptionen. 
 
Der vil være musik og hyggelig samvær. 
 
 

 

Mandagsture med Gedevasevangs busserne: 
 

”Ud i det Blå ”  
 

Hver anden mandag kører busserne: E.S. Bussen og Vakse Ib. 
 

Turene går ud i naturen i Nordsjælland, for at deltagerne kan nyde naturens 
gang 
 
Vi medbringer kaffekurv og ostemad til pitstop 
midtvejs.  
 
Vi forventer hjemkomst til Gedevasevang til kl. 
12.00   – 12.30 
 

 
 

Mandag d. 08.08 med start kl. 10.00  
Billetsalg mellem d. 1.8 og 5.8. i Gedevasevangs reception 
 

Mandag d. 22.08. kl. med start kl. 10.00 
Billetsalg mellem d. 15.8. og 19.8. i Gedevasevangs reception 
 

Pris 50 kr til kaffe/ostemad og kørsel 
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Vi glæder os til samværet med jer:    Ole, Rita, Steen og Poul 
Kun for mænd 

 
Udflugt til Vestforbrændingen 

onsdag d. 17. august kl. 09.00 . 
Turen afgår fra Gedevasevang. 

 
Borgmester Ole Bondo Christensen deltager. 

 
Kom og se, hvad de 
laver på 
Vestforbrændingen,  
 

I får indblik i affaldets 
vej:  Hvordan det bliver 
genanvendt eller 
omdannet til klimavenlig 
energi. 
 
Når I kommer, får I 
hjelme på, (hjelme og 
veste udlånes af Vestfor-
brændingen), og 
besøget starter med et indblik i affaldets verden. I kommer med vores 
formidler på en rejse i udtryk som: ressourcer, råstoffer, genanvendelse, 
genbrug, sortering og meget mere, og I får mulighed for at stille spørgsmål. 
 
Besøget slutter med en rundvisning på forbrændingsanlægget. Her oplever I 
affaldets vej fra det kommer ind med skraldebilerne til det bliver brændt, og 
energien bliver omdannet til elektricitet og fjernvarme. 
 
Retningslinjer: Praktisk fodtøj anbefales. I kommer rundt på anlægget, hvor 
der er mange trapper – elevator-adgang ikke mulig, derfor kan gang- 
besværede og kørestolsbrugere ikke deltage i selve rundvisningen. 
 

Rygning er forbudt overalt, det er heller ikke tilladt at ryge på 
parkeringspladsen. 

 
Da det ikke er muligt at spise frokost i Vestforbrændingens kantine, har Jens 
bestilt plads på restaurant Tante Maren i Farum 
 
Turens pris for kørsel og frokostplatte er kr. 300, som betales kontant til 

Jens inden afgang på dagen. 
 Senest tilmelding d. 15.08  kl 12.00 
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På gensyn, mange hilsner Jens. 

Filmeftermiddag: 
 

Onsdag d. 17. August kl. 13.30 
 
 

SHALL WE DANCE ? 
 
John Clark (Richard Gere) har alt; et godt job, en fantastisk kone( Susan 
Sarandon) og en dejlig familie, men han føler alligevel, at der mangler noget i 
hans liv. Hver aften på vej hjem fra arbejde fascineres han af en ung smuk 
kvinde (Jennifer Lopez) som står og kigger ud af vinduet på en danseskole. 
En aften springer han impulsivt ud af toget og melder sig til en dansetime i 
håbet om at møde hende.  
Mod al forventning forelsker John sig i at danse og venskabet med den 
smukke danserinde vokser i takt med, at han kæmper for at holde sin nye 
passion hemmelig for familien. Men hans kone begynder at blive 
mistænksom og hans hemmelighed er ved at blive afsløret.  
 
Peter Chelsoms Shall we Dance? er en vidunderlig varm og sjov komedie om 
kærlighed, passion og dans. Richard Gere (Pretty Woman) Jennifer Lopez 
 ( Maid in Manhattan) og Susan Sarandon (Thelma & Louise) gør denne film 
til årets mest uimodståelige romantiske komedie.  
 

  
 

Pris for film, kaffe og kage er 30 kr, som betales ved indgangen 
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Nøddeknækkeren i Tivolis Koncertsal 

Lørdag d. 3. december 2022 kl. 16.00 
 

Bestil dine billetter nu. 
 
Der sker så mange triste ting ude i verden, også her hos os i Danmark, - 
derfor må vi huske, også at have fokus på gode oplevelser. 
 
En af dem kunne være balletten Nøddeknækkeren i Tivolis Koncertsal i 
december, derfor arrangerer jeg i samarbejde med Gedevasevang en tur til 
Tivoli, hvor vi tager med tilbage til en juleaften et sted i København, hvor en 
familie har inviteret gæster til juleaftensfest. Husets datter Clara er, som 
mange andre børn, fuld af forventning til aftenens begivenheder. Blandt de 
mange gæster finder vi også H. C. 
Andersen, som fortæller de 
skønneste eventyr til 
gæsterne.  
 
Og Tivoli er stolt af at kunne 
præsentere denne opsætning af den 
klassiske jule ballet Nøddeknækkeren 
igen. Dronning Margrethe er den 
kyndige hånd bag forestillingens 
scenografi og kostumer og Tivolis 
balletchef Peter Bo Bendixen har skabt 
koreografien. 
Dirigent er Henrik Vagn Christensen. 
 
Denne version af Nøddeknækkeren har  
Tivoli anno 1874 som ramme, og denne elskede julehistorie er en sand 
klassiker der emmer af eventyr og magi. 
 
Inden eller efter forestillingen kan man bare nyde det julepyntede Tivoli og 
hygge sig med et glas varm gløgg eller vi kan finde et ’listigt sted’, hvor de, 
der har lyst, kan spise sammen,  
 

Der er allerede solgt mange af de bedste pladser, - så jeg har reserveret 
20 pl. på rk. 25 + rk. 26 midtfor ind mod midtergangen til 580 kr.  
og 4 pl. på rk. 30 til 510 kr. til venstre også ind mod midtergangen 
Fra række 43 yderst er der billetter til 430 kr. 
Og der bliver trukket 20 % rabat (og jeg kan få flere billetter) 
 

Al henvendelse skal ske til: 
Hannelore Nybo Rasmussen 

E-mail: hannelore.nybo@gmail.com  Mobil: 25 21 19 39 

mailto:hannelore.nybo@gmail.com
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Højskoledag på Gedevasevang. 

Torsdag d. 8.sept. 
     
Glæd jer til gensyn eller oplev for første 
gang. Anne Grethe og Helge greb os med 
deres medrivende foredrag d. 24. marts., 
så vi har endnu engang indbudt dem her 
til Gedevasevang, Sæt kryds i 
kalenderen 

 

FAMILIE PÅ FARTEN – I CANADA 
OG ALASKA 
 

Anne Grethe og Helge pakker endnu en 
gang deres gamle Land Cruiser - og 
skiber den over Atlanten til 
Nordamerika… 
Fra Halifax i det sydøstlige Canada er 
kursen Alaska - mod nordvest… 
I 180 dage bliver LandCruiseren en 
rullende pensionistbolig på 44.000 
kilometer nordamerikanske veje… 
 
Foredraget er en historie om: 
- at være sammen om alt i døgnets 24 timer… 
- at føle sig helt alene i Verden… 
- at møde gæstfrihed og hjælpsomhed… 
- at forspise sig i hummer… 
- at leve af fladbrød fire dage i træk… 
- at hilse på Leif den Lykkelige… 
- at flygte fra en bjørn med to unger… 
- at se et vejskilt med ”400 km. til næste tankstation”… 
- at skære sig i fingeren 300 km. fra nærmeste læge… 
- at besøge danske udvandrere… 
- at vende hø med hesteforspand i Alaska… 
- at blive bedstemor for femte gang og ikke se sit nye barnebarn i fire 
måneder… 
- at sparke dæk med trucker-chauffører på uendelige veje… 
- at vaske guld og sig selv i floderne… 
- at lytte til ulvekoncert i vildmarken… 
- at finde en ny lejrplads hver eneste dag i et halvt år… 
 
Og meget mere, som Anne Grethe og Helge fortæller om til 900 billeder 

underbygget af musik. 
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Drop ind: - bevægelse og samvær 
 

KOM OG VÆR med hver onsdag kl. 10.00 -11.30. 
 

Der er altid plads til en til 
 

Vi begynder med let gymnastik, vi løsner leddene og strækker godt igennem, 
efterfulgt af en lille sanse-tur i skoven - afsluttende med samvær over kaffe 
og sandwich i pergolaen på Gedevasevang. 
 

Alle kan deltage, det koster 30 kr pr. gang. (Vil man helst sidde er det også 
muligt og traveturen kan fravælges og erstattes med socialt samvær)  
Ethel er værtinde og serverer sandwich og kaffe. 
 

På gensyn fra Lise, Karin og Ethel 
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Solnedgangstur med Gedevasevang til 
Sørup lystbådehavn og Kattegatkysten. 

Onsdag d. 20. juli 2022 

 
Tak for en fantastisk oplevelse i en dansk - smuk sommeraften, ved sø og hav, med 

fin forplejning og i selskab med søde, glade og ligestillede pensionister. 
 

 
     Hvornår er det dejligst i       

Danmark? 
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Lægen flytter ind … 

Charlotte Bøving på Gedevasevang 

Fokus på sundhed 

Tirsdag den 11. oktober 2022 kl. 15:00 

 

Det er lykkedes os at få den eftertragtede læge, forfatter og foredragsholder 
Charlotte Bøving til aktivitetscentret Gedevasevang.  

Charlotte Bøving er først og fremmest læge og formidler fra menneske til 
menneske. Med faglige dygtighed og empati har hun med sit brændende 
engagement udfoldet sin lægegerning til at være langt mere end en profes-
sion. Her er tale om kommunikation og om at sætte den højeste overligger for 
sundhedsbehandling både til gavn for den enkelte og til gavn for folkesund-
heden i Danmark. 

Hun er kendt fra og optræder jævnligt på TV, bl.a. med programmet ”Lægen 
flytter ind”. Hendes store arbejde for lighed i sundhed og lighed i diagnose 
gør også, at hun bruges af ministerier og styrelser som inspirator og som 
indlægsholder til såvel nationale som internationale kongresser. Dyb for-
ståelse og respekt for mennesker fra alle samfundslag uanset diagnose og de 
udfordringer, der følger med, er kerneværdier for Charlotte Bøving. Høj 
faglighed, ordentlighed og ærlighed i alle menneskelige relationer er hendes 
varemærke. 
 

Reserver allerede nu datoen til en spædende dag, som der vil komme 
mere information om i september.  
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FASTE AKTIVITETER i august måned 2022 

 

Ugeprogram på Gedevasevang, hvor du kan deltage i ugens aktiviteter. 
Motionscentret Pusterummet har åbent hver dag fra kl.10.00 -14.00.  
Som ny skal man deltage i en times instruktion, før man må træne. Ring til 
vores reception på 44952255 og bestil tid til en instruktion. 
 

 
 

Faste aktiviteter der foregår i august  

 

Pensionistkoret starter ny sæson Mandag   kl. 10.00 

Ture ud i det blå Mandag   kl. 10.00 

Småkagebagehold Mandag   kl. 13.00 

Sang og Musik Tirsdag    kl. 10.00 

Bankospil begynder 9.aug. Tirsdag    kl. 14.00 

Gymnastik, stående  Onsdag   kl. 10.00 

Gymnastik, stolesiddende Onsdag   kl. 10.00 

Større arrangementer Torsdag  - se nyhedsbrevet 

Kreativt værksted kalder Fredag    kl. 10.00 

 
Vel mødt til dine favorit-aktiviteter! 

 
 

Gedevasevangs reception er åben hver dag fra kl.10.00 – 12.00, hvor vores 
frivillige receptionister kan besvare spørgsmål og give dig en rundvisning. 

 
Hver dag har vores Cafe Oasen åbent fra kl. 11.00 – 13.30 

 

I Gedevasevangs Nyhedsbrev = månedsblad - kan du læse om månedens 
større arrangementer. Nyhedsbrevet udleveres i receptionen og findes på 

Skovgården og på kommunens biblioteker. 
 

 
Augusthilsner fra Birgit Viekær, Gedevasevangs centerleder 
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 Aktivitetscenter Gedevasevang 
 Hestetangsvej 30 A, 3520 Farum 
 Telefon: 4495 2255 
 E-mail: gedevasevang@mail.tele.dk 
 Hjemmeside: www.gedevasevang.dk 

 Gedevasevangs Café Oasen  Receptionen 
 Telefon: 4495 0855  Åben mandag til fredag 10-12 
 E-mail: cafe-oasen@mail.dk    

 Bestyrelsen 
 Mødes mindst 4 gange årligt 
  Bestyrelsesformand  Lene Bang 
 Næstformand Elsa Bjerg 
  Medlem                                    Helle Vallentin 
 Medlem Marianne Rosenvold 
 Medlem Lars Carstensen 
 Medlem Arne Ziegler 
 Medlem Bente Korndal 
 Centerleder Birgit Viekær 
 Referent Jytte Krohn 

 Husrådet 
 Medlem Elsa Bjerg nr. 35B 
 Medlem Bente Korndal nr. 44B 
 Medlem   Hannelore Nybo R. nr. 26A 
  Suppleant Henning Pedersen nr. 40A 
 Suppleant   Lise Lind nr. 26B 
 Personalerepr. Helle Frederiksen 
  
   Nyhedsbrevsredaktionen 
 Jytte Krohn 
 Kirsten Rasmussen 
 kirsten.rasmussen@youmail.dk 
 Birgit Viekær: ansvarshavende 

 Indlæg sendes til: 
 Gedevasevang@mail.tele.dk  
 Husk deadline den 10. i hver måned 

Aktivitetsudvalget 
Mødes mindst 1 gang hver måned 
Medlem Inge Hammer 
Medlem Bibi Steenstrup 
Medlem Kirsten Turpie 
Medlem Hildur Nielsen 
Medlem Minna Petersen 
Medlem Birgit Andersen 
Medlem Hanne Brysting 
Medlem Birgit Sørensen 
Centerleder Birgit Viekær 

Rejseudvalget 
Benny Brysting 
Birte Jakobsen 
Mogens Persson 
Inger Louise Hemmingsen 
Birgit Viekær 
 

 


