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SEPTEMBER 2022 

Tors. 1.   

Fr.. 2.   

Lør. 3.   

Søn. 4.   

Man. 5. Mandagstur:  Ud i det blå Kl. 10.00 – 12.30 

Tirs. 6. Sang og musik med Allan Steen Kl. 10.00 – 11.30 

Ons. 7.   

Tors. 8. Højskoledag Kl. 09.30 – 16.00 

Fr. 9.   

Lør. 10. Lørdagsfrokost Kl.12.00 - 14.00 

Søn. 11.   

Man. 12. Opera: Figaros Bryllup Kl.13.30 -16.30 

Tirs. 13. Sang og musik med Carsten Holbek Kl.10.00 - 11.30 

Ons. 14. Kun for mænd 
Evaluering af turen til Gotland 

Kl. 09.00 -15.00 
Kl. 13.30 -15.00 

Tors. 15. Bestyrelsesmøde Kl. 15.00  

Fr. 16.   

Lør. 17.   

Søn. 18.   

Man. 19. Mandagstur: Ud i det blå 
Aftenspisning 

Kl.10.00 – 12.30 
Kl.17.30 – 20.00 

Tirs. 20. Sang og musik med Grete Hermansen Kl.10.00 – 11.30 

Ons.    21. Fruentimmertur til Hundested og Lynæs  Kl. 09.30 –15.30 

Tors    22.   

Fr. 23.   

Lør. 24.   

Søn. 25.   

Man. 26.   

Tirs. 27. Sang og musik med C. A. Bærentzen Kl.10.00 – 11.30 

Ons. 28.   

Tors. 29.   

Fr. 30.   

Lør. 30.   

   

Ons.5.okt Husets fødselsdag Kl.12.00 – 15.30 
 

Der er bagning hver mandag kl. 13.00 – 15.00, 
og der er banko hver tirsdag kl. 14.00 – 16.15. 

 

 

 
 

 

Receptionens åbningstid er kl. 10.00 – 12.00. 
 



4 
 

Dato Menu september 2022  

UGE 35  

Torsdag       1. Stegt kalvelever m./tilbehør 

Fredag         2. Oksebryst m./peberrods sauce 

UGE 36  

Mandag        5. Dagens fisk m./ tilbehør 

Tirsdag         6. Tarteletter 

Onsdag        7. Ribbensteg m./tilbehør 

Torsdag       8. Højskoledag      HUSK! Billetter 250,- kr. 

Fredag          9. Overraskelse 

UGE 37  

Mandag       12. Schnitzel m./tilbehør 

Tirsdag        13. Gryderet m./ris 

Onsdag       14. Krebinetter m./stv. Grønt 

Torsdag       15. Kylling m./tilbehør 

Fredag         16. Skinke m./ urteragout 

UGE 38  

Mandag       19. Cordon bléu m./tilbehør 

Tirsdag        20. Fiskefrikadeller m./ tilbehør 

Onsdag        21. Biksemad m./spejlæg 

Torsdag       22. Hakkebøf m./tilbehør 

Fredag         23. Koteletter m/ flødekartofler 

UGE 39  

Mandag       26. Gratin m./tilbehør 

Tirsdag        27. Medister m./stv. Spinat 

Onsdag        28. Stegt flæsk m./tilbehør 

Torsdag       29. Sprængt nakkefilet m/ tilbehør 

Fredag         30. Overraskelse 

Onsdag    5.okt. Husets fødselsdag       HUSK! Billetter 175,- kr. 
 

Menu pris 52 kr.                       Torsdagsdessert pris kr. 15,- 
 

Der tages forbehold for ret til ændringer 
Køkkenet har åbent alle hverdage 08:30 – 14:00 

Intet salg uden for åbningstid 
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September er vel en sang værd, 
 

og nu gætter man vel på ”Septembers himmel....”, 
 
men nej: i år vil jeg citere lidt fra ”Høstsalme”, 
som vi synger i Pensionistkoret, 
også en dejlig sang, der, flettet ind i det lidt 
mere romantiske, fortæller om: 
 

Overmodne blommer (minder om den 
sødmefyldte sommer), æbler (sommergaven), 
agurker og tomater (vi skærer dem i stykker 
som oblater), og sammenfattende: 
 

Det skabte foldes ud i al sin glans i efterårets gyldne blomsterkrans. 
Og nu får I altså hele sidste vers, som er så kønt: 

 

Du store gartner, som har vandet kloden 
og nu har gjort, at al vor høst blev moden, 

hjælp os at række lidt af denne gave 
ud over hækken rundt om Danmarks have. 

Du gav et rystet, presset, topfuldt mål, 
så vi kan fylde mange sultnes skål. 

 Ja, gid det var så vel, at vi kunne bidrage bedre/mere, end vi gør i dag, men 
heldigvis er det dog blevet muligt at sejle Ukraines korn ud til trængende. 
 
Og nu til noget helt andet, som er så sørgeligt, og som vi hører om hver dag: 
børn og unges mistrivsel. En dag, hvor jeg havde hørt og læst om det igen, 
tænkte jeg: Hvad var det vi gjorde anderledes? Jeg huskede en bog, som jeg 
fik for mange år siden: Min barndom i 40'erne, hvor en samling af kendte 
personer har set tilbage, og selvom vi oplevede besættelse, rationering, 
undertrykkelse, iskolde vintre (uden meget brændsel), mørkelægning, 
begrænsning af bevægelses- og ytringsfrihed og meget andet negativt, går 
der alligevel en positiv tråd gennem disse erindringer. 
 

Jeg/vi kan selvfølgelig kun komme med gisninger om, hvorfor det forholder 
sig anderledes nu, og jeg ved godt, at vi ikke kan bringe vore marmorkugler, 
glansbilleder, hinkesten, hønseringe og meget andet enkelt legetøj tilbage, de 
mange ting, der skabte socialt samvær og accept af det forskellige (uden 
psykiatriske diagnoser), man var, som man var. - Og selvfølgelig var der da 
nogle, som gik til ekstraundervisning, men vi legede da alle derefter. 

ALT GODT TIL DE UNGE OG DERES FORÆLDRE 
 

Og se, hvad vi er blevet til: En flok glade pensionister, der fryder os over 
de mange aktiviteter, vi kan deltage i, ikke mindst på Gedevasevang. 

Se det gode program, ikke mindst for MINIHØJSKOLEN. 
 

Jytte Krohn 
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Højskoleprogram på aktivitetscentret Gedevasevang i efteråret 2022 
 

Sundhed, velvære og oplevelser 
 

Ugedag Klokken Oplægsholdere og titel 

Torsdag 

8. sept. 

  9:30 Kjeld Wilken 
Fællessange fra højskolebogen 

10:30 Anne Grethe Trangbæk og Helge Rude Kristensen 
Familie på farten – i Canada og Alaska 

14:00 Politiker Villy Søvndal 
Med håbet som drivkraft 

Tirsdag 

11. okt. 

13.00 Sund livsstil som seniorer 
Præsentation af gymnastik, flisetræning, salsa dans og 
motionscenteret Pusterummet på Gedevasevang 

15.00 Læge Charlotte Bøving 
Lægen flytter ind – fokus på sundhed 

18:30 Jazzgruppen Dynamic 
Paul Kim (voc), Anne Rørbæk Olesen (voc), Katrine 
Rømhild (voc), Kirstine Dahlberg (voc), Fredrik Rejle (gui), 
Hasse Tang (dr) Niels Wilhelm Knudsen (bass) 
 

Torsdag 

3. nov. 

  9:30 Skovgårdens Kor 
Under ledelse af Eja Scharling 

10:30 Rasmus Krath 

Vestafrika i ord og billeder  

14:00 Foredragsholder Kurt Bagge-Hansen 

Livet som taffeldækker i kongehuset  

Der serveres morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe d. 8.9 og 3.11. 

Der serveres eftermiddagskaffe, aftensmad og et glas bobler d. 11.10. 

Pris per højskoledag 250 kr inkl. fortæring. 
 

Folder om alle højskolens indlæg fås i Gedevasevangs 
reception fra 1.sept. 

 

Mulighed for at købe billet til et enkelt foredrag til pris 125 kr. 
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Efterårets første højskoledag på Gedevasevang 
 

Torsdag d. 08. september kl. 09.30-16.00  
 

Kl..09.30: Vi mødes i den store sal, hvor Kjeld Wilken er på plads med sin 
guitar og har lavet et godt program fra højskolesangbogen, som vi i fælleskab 
skal synge. Herefter serveres morgenkaffe og brød. 
 
Kl  10.30: Byder vi velkommen til 
Anne Grethe Trangbæk og Helge 
Rude Kristensen:  

Pensionister på farten. 
På denne formiddag vil de tage os 
med på deres tur til Canada og 
Alaska. De vil vise deres flotte 
billeder underbygget med musik og 
med Anne Grethes fine 
kommentarer.  

Glæd jer til ”denne rejse.” 
 

Kl 12.30: Serveres frokost .  
I frokostpausen kan I købe lodder til  lotteriet med gode gevinster, og der 
bliver tillige mulighed for en gåtur på Gedevasevangs terræn eller en tur i 
omegnen af vores bebyggelse. 
 

Kl 14.00: skal vi igen finde vore pladser og møde politiker Villy Søvndal, 
som er kommet til Gedevasevang  for at holde foredraget:  

 

Med håbet som drivkraft 
     Vi skal blive ved med at tro på, at det nytter 

noget at redde verden. Det er budskabet i 
Villy Søvndals foredrag. Med udgangspunkt i 
sin personlige historie om en nøjsom 
opvækst i en vestjysk bondefamilie tager 
den tidligere SF-leder og udenrigsminister 
læseren med på en rejse ud i verden – både 
som ung venstrefløjsaktivist og som erfaren 
politiker – og ind bag facaden i international 
politik. Han fortæller historien om verdens 
sande tilstand i dag – og hvor verden 
bevæger sig hen, hvis vi kæmper for det.  

 

Der indlægges en kaffepause midtvejs 
 

En højskoledag inkl. morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe = 250 kr 
 

Tilmelding og betaling i Gedevasevangs reception fra d. 24.aug. 
 
Et foredrag koster 125 kr. Her er frokosten ikke inkluderet. 
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Besøg Gedevasevang for første gang 
 

Hestetangsvej 30A, 3520 Farum  
 

Mandag den 12. september 2022 kl. 11:00 – 13:30. 
 
Vi byder ind til åbent hus arrangement, hvor vi vil tage imod dig, vise rundt på 
aktivitetscentret og fortælle om mulighederne for at deltage i aktiviteter og 
arrangementer.  
Efter rundvisningen bydes du på middag i vores cafe: Cafe Oasen.  
Måltidet afsluttes med kaffe og hjemmebagte småkager, og det er gratis. 
 

Tilmeld dig gerne i vores reception på telefon 449522 55 eller på mail: 
gedevasevang@mail.tele.dk 

 
 

Vi ser frem til at møde dig. 
 

Birgit Viekær  
centerleder 

Aktivitetscentret Gedevasevang 
 

 
 

 
 

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. 05.09 med start kl. 10.00  
Billetsalg mellem d. 30.08  og 02.09. i Gedevasevangs reception 
 

Mandag d. 19.09. kl. med start kl. 10.00 
Billetsalg mellem d. 12.09. og 16.09. i Gedevasevangs reception 
 

Pris 50 kr til kaffe/ostemad og kørsel. 

mailto:gedevasevang@mail.tele.dk
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Opera på Gedevasevang 

 
Mandag d. 12. september 2022 kl. 13.30 - ca. 16.30 vises 

 
Mozarts komiske opera 

Figaros Bryllup (Le Nozze Di Figaro) 
Tekst: Lorenzo da Ponte efter Beaumarchais 

 
Figaros Bryllup er en af operahistoriens hyppigst opførte operaer. Handlingen 
er både vittig og underholdende med sine mange intriger, og musikken er et 
overflødighedshorn af iørefaldende melodier, samt elegante og vittige påfund. 
 
Så lad mig invitere jer til bryllup hos kammertjeneren Figaro 
og grevindens smukke kammerpige Susanna. 
 
Operaen er en forklædnings - og forviklingskomedie, hvor alle personer følger 
deres egne lyster, 
men den er også tidløs med sin menneskelighed, den er raffineret og fuld af 
overraskende vendinger i opbygningen af en overvældende musikalsk 
rigdom, som lader hver enkelt af personerne - i forholdet til sig selv som til de 
andre blive levende. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I vil opdage, at der ikke vil gå mange minutter af første akt, før man kan nyde 
de voluminøse arier passere øregangens filtre og sive ind i hjernens 
nydelsescentre. 
 

Som altid indleder vi forestillingen med et glas mousserende vin  
- og i en pause sætter vi kaffe, te og kage på bordene. 

 

Billetter koster 40 kr. og købes ved indgangen til salen på 
forestillingsdagen, hvor der også udleveres en rolleliste. 

 
På festligt gensyn Vibeke og Hannelore 
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KUN  FOR MÆND 
 

Den 14/9 kl. 9 mødes vi på Gedevasevang 
og kører til oplevelsescenter NYVANG ved Holbæk 

 

I oplevelsescenter Nyvang kan du opleve livet og hverdagen i den lille 
andelslandsby i 1940érne. Her er det anderledes: du kan røre, smage, prøve 
og dufte dig igennem historien – der er tændt op i komfuret på 
husmandsstedet, og kaffen er lavet med Richs (kaffeerstatningen).  

 
Har du benzin i blodet, er 
vognmandsforretningen noget for dig, og hvis 
du er heldig, får du måske en køretur. – I 
smedjen regerer den store sorte smed med ild 
og jern. 
 

I Brugsforeningen kan du købe friskkærnet 
smør og rygeost – ja, faktisk kan du købe alt 
fra klipfisk til lakridspiber. 
 

Slagteren sælger medisterpølse, hjemmerøget 
hamburgerryg, pølser og varme frikadeller. 
Skal den stå på kaffe, kan den nydes på 
konditoriet med fine duge og kopper. 
 

I traktørstedet ”Madam Blå” bydes der på god 
mad, og her spiser vi vores frokost. – I Nyvang 
findes også kirke, forsamlingshus, politi, skole 

og alle de godtfolk, der hører til i sådan en landsby. 
 

Tilmelding senest fredag d. 9/9. Betalingen foregår på udflugtsdagen 
 

Turprisen er kr. 300, som dækker kørsel, entre og frokost. 
Drikkevarer for egen regning. 

 

 
 
 
 
 
 

 
Tak for interessante timer på Vestforbrændingen i juli måned. Vh: Ole Bondo 
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Så er der Fruentimmertur igen 
  
Onsdag d. 21.09 kl. 09.30 til ca. 15.30 
 
Turen går til Hundested, hvor vi skal se den 
fantastiske Sandskulptur Festival, årets tema 
er ”Tidsrejsen”.  
Tiden er lige så flygtig som det gyldne sand 
mellem kunstnernes hænder.  
Du kan trygt glemme tid og sted og nyde 
nuet, på din helt egen tidsrejse. 
 
Der bliver god tid til at nyde de fantastiske 
kunstværker, og bagefter skal vi spise frokost 
på Lynæs Fisk og Steakhouse  

Glæd jer også til at gå 
omkring ved havnen og 
besøg de små special 
butikker eller oplev 
Rørvigfærgen lægge fra land. 
 
Pris for:  
Formiddagskaffe, entre, 
frokost og transport. 275 kr. 
 
Tilmelding og betaling i 

Gedevasevangs reception mellem d. 6.9 og 16.9. 
 

På gensyn fra Dorit og Bodil 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                                         Vi ser frem til turen til Hundested 
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Causeri over aftenspisning på Gedevasevang 
tirsdag d. 9. august kl. 17.30 - 20.00 

 

Gennem omkring 20 år har Gedevasevangs Nyhedsbreve været fyldt med en 
lang række tilbud om hyggelige og spændende arrangementer, så hvad skal 
man dog beslutte at vælge og hvad er der plads til i kalenderen, - men 
naturligvis bliver der altid sat et par krydser. 
 

Med jævne mellemrum kommer der også nye oplevelser til, således også en 
måned i 2016, hvor centret bragte et nyt tiltag på banen ”forkælelse med 
fælles aftensmad”, hvad der blev en bragende succes, så det har man fortsat 
med siden. Det lød så hyggeligt, så i julemåneden samme år besluttede en 
veninde og jeg at deltage. 
 

Denne måned var der jo julepyntet over alt i centret, så vi blev ’opstemt’ med 
det samme da vi trådte ind ad døren til salen, hvor vi kunne skimte en række 
meget smukt dækkede borde, og som altid, sad der flere forventningsfulde 
deltagere i centrets hyggelige forstue, - og vi blev straks inkluderet i deres 
muntre snak.  
 

Så straks i starten af denne august måned 
fristede bl.a. to tilbud ”Sommerhygge med 
punch, jordbær og is”, uhm! - og på denne 
årstid foregik det ude i stedets umådeligt 
hyggelige pergola, for vejret var med os; så 
det blev en fin eftermiddag med masser af 
de lækre jordbær med is og liflig punch til, - 
man kunne iagttage, at alle også fik sig en 
god snak med sidemanden og flere fra 
nabolaget 
- munterheden ved bordene var i hvert fald 
ikke til at overhøre. 
 

Det andet tilbud var så i går, hvor der igen var dækket festligt op ude i 
pergolaen, men nu ved flere mindre borde, solen lunede og aftenens 
fristende menu bød på ”Grillmad med marinerede koteletter og ristede pølser 
samt både lækker kartoffelsalat og en skøn salat med ’alt godt fra 
køkkenhaven’, og da vi allerede var godt mætte, blev der serveret både is 
med små syltede frugtstykker og flødeboller, - og naturligvis var der mulighed 
for at forsyne sig med diverse drikkevarer, både med og uden betaling. 
 

Centrets leder var også bare i ’sit es’, mens hun opvartede os sammen med 
de frivillige hjælpere, og stemningen var, som altid ved disse arrangementer, 
bare helt fantastisk god.    
Tak for meget dejlige oplevelser på Gedevasevang,- og ikke mindst tak til alle 
de trofaste frivillige hjælpere.  
 

Hilsen fra en beboer Hannelore Nybo Rasmussen 
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Aftenspisning mandag 19.09 kl. 17.30 -  19.30 

  
Aftenteamet er nu godt i gang og 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:  
Porretærte med salat  
Røget sild med tilbehør 
Blommekage/kaffe 
 
 

 
Tilmelding og betaling:  Pris 75 kr - i receptionen senest d. 14.09. 

 

Nyt fra Gedevasevangs Rejseudvalg. 
 

Kære rejsedeltagere. 
 

Velkommen tilbage fra en interessant tur til Gotland og Kalmar. Det glæder 
Rejseudvalget, at I har haft gode oplevelser, I kan fortælle om til andre. 
  

Glæd jer til ferie i Andalusien 

Onsdag d. 14.09. indbydes 
deltagerne til evaluering og 
fotovisning kl. 13.30. 
Der serveres kaffe og brød som 
koster 30 kr. Betales ved 
indgangen. 
 
Til oktober afsluttes vores 
ferieprogram 2022 med en 7 dages 
tur til Andalusien – forhåbentlig til 
en uge med sol og varme på en 
behagelig måde. 
 

Rejsemål Dato Informationsmøde Evaluering 

    

Kalmar/ Gotland 15.08 - 19.08  14.09. kl. 13.30 

Andalusien 21.10 - 28.10 10.10. kl. 10.30  

. 
 

September hilsen: Birte, Mogens, Benny, Inger Louise og Birgit 
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Så er det slut på sommerens ferietid 

På et højskoleophold i juli blev vi præsenteret for følgende slogan: ”Ikke blot 
i live men levende”. Det er så godt udtrykt, at jeg hermed viderebringer det.  
For det er jo netop en sådan opmuntring, vi har brug for, til at hjælpe os ud af 
den tilbagetrukkethed, vi i større eller mindre grad har pålagt os selv de sidste 
par år. ”Lys, luft og fællesskab skal vi ha’ for at blive klogere, sundere og 
gladere!”. Forhåbentlig er disse behov blevet tilgodeset i løbet af sommeren. 

September er ifølge kalenderen den første efterårsmåned. Det er også tiden 
til at planlægge aktiviteter for efterår og vinter, så vi kan fastholde sommerens 
gode overskud så længe som muligt. 

I Pusterummet, Gedevasevangs fitness-center, i lyse venlige kælderloka-
ler har vi et godt udvalg af træningsmaskiner i en hyggelig atmosfære, hvor 
mange får en god snak under træningen. Et godt sted at holde sig i gang 
fysisk og socialt i den mørke tid. Nye medlemmer får altid en uforbindende 
instruktionstime, så der er mulighed for at komme godt i gang. Medlemmer, 
der har holdt laaang pause er også velkomne til at få assistance til at komme 
i gang igen.  

 

Balancetræning på vores interaktive Moto-fliser 

Vi tilbyder også træning på interaktive Moto-fliser, der har vist deres store 
duelighed til forbedring af flere gode færdigheder, selv om formålet først og 
fremmest er balancetræning. Træningen foregår på mindre hold og ”det går 
som en leg!”; vi har det fornøjeligt sammen undervejs. 
 

 

    
 

 
 

 
Hvis du endnu ikke har planlagt aktiviteter er det nu, det skal ske. Ring gerne 
til Gedevasevangs reception dagligt kl. 10–12 på tlf. 44 95 22 55 eller kom 
forbi og få en rundvisning og en snak.  
 

Septemberhilsen fra Inger Louise 
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Indtryk fra ophold på Nørre Nissum Seniorhøjskole 

v. Henrik Dam 

Onsdag den 29. juni mødtes 37 deltagere på en kølig sommermorgen på 
Gedevasevang med forventning om et dejligt og udbytterigt ophold på 
Seniorhøjskolen i Nørre Nissum. I bussen fra Venø-busser i Struer stod 
kaffen klar på termokander ved chaufføren, som allerede var et stykke 
Jylland. I Fredericia var der frokostophold med stor buffet inden vi roligt 
rullede videre gennem det jyske landskab. Ved ankomsten til Seniorhøjskolen 
blev vi modtaget med flag af alle skolens ansatte, og mens vi nød kaffe og 
kage, tømte de bussen for vores bagage. Herefter orientering om stedet ved 
forstanderen og efterfølgende indkvartering i værelserne. 

Efter aftensmaden foredrag om Kaj Munk (liv og levned). Aftenen sluttede 
med et hyggeligt samvær over et glas vin, hvilket blev en tradition under 
opholdet. 

Dag 2: Efter morgensamling og gymnastik gik turen til det informative 
strandingsmuseum St. George i Thorsminde, hvor fund af gamle skibsvrag og 
levn/historie om det engelske skib St. Georges forlis var udførligt beskrevet. 
Museet, som er relativt nyt, ligger smukt ved Vesterhavet og Nr. Nissum 
Fjord. 

Turen gik videre til Kaj Munks præstegård, som nu er museum. På museet fik 
vi et godt indblik i Kaj Munks liv og personlighed gennem indretning, 
videooptagelser og billedmateriale med tekster – også det triste billede af 
hans lig i en vejgrøft. Fra den smukke parklignende have kunne vi se Stadil 
Fjord, et inspirerende område for Munk at færdes i. Efter at have spist 

indholdet i hver vores 
frokostkasse kørte vi til Vedersø 
Kirke, hvor Kaj Munk med 
hustruen Lise samt en søn hviler i 
beskedne grave ved 
kirkegårdsgavlen. Udenfor havde 
hans søn opsat en sten for 
modstand mod fri abort med et 
citat af Kaj Munk. 

På tilbagevejen passerede vi 
Tvind-højskolen med den 

karakteristiske Vindmølle, som inspirerede til vores nutidige store vindmøller. 

Efter en velsmagende fiskeret og rabarbertærte, handlede aftenens samling 
om vikingerne bl.a. formidlet gennem fortællingen ”Rigs vandring” fra de 
Islandske sagaer. 

Dag 3: Ved morgensamlingen blev vi præsenteret for den nye version af 
højskolesangbogen, som er enestående i verden. Bogens udvikling og 
aktualitet i forhold til samtiden blev anskueliggjort, og vi sang et udvalg af 
især de nye sange til forstanderens svingende akkompagnement på flyglet. 
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Et af højskolesangbogens formål er fællessang, som skaber samling og 
aktivitet, hvilket især er aktuelt i krisetider (eks. under corona-nedlukningen). 

Den historiske udvikling i Thy blev gennemgået. Vi hørte om betydningen af 
benediktinermunkenes ankomst, om den golde jord, fiskeri og studeavl. I 
forbindelse med at studene blev drevet til Tyskland via Hærvejen, fik 
befolkningen inspiration sydfra og Missionen opstod i bl.a. Varde og 
Christiansfeld, mens den katolske kirkes indflydelse begrænsedes. I 1750 
begyndte den pietistiske periode, hvor præster bl.a. formidlede nye regler og 
ordninger (synd og nåde). Folk begynder at samles efter forkyndelsen for at 
diskutere præstens prædiken og omkring 1790 opstod protester mod 
præsterne; en folkelig vækkelse begyndte. I 1810 fik Grundtvig sin eksamen 
som prædikant med pågående udfald mod præstestanden, hvilket medførte 
klager fra præsterne. Grundtvigs ideologi var mennesket først og derefter 
kristendommen og han fik stor betydning for udviklingen i samfundet. 

I 1864 var kvæg usælgeligt og kornet dårligt. Det medførte en omlægning til 
griseavl. Der blev oprettet andelsmejerier og i 1890’erne oprettes både 
missionshuse og forsamlingshuse i byerne i området. I 1825 opstod der brud 
på tangen imellem Vesterhavet og Limfjorden, hvorved saltvand strømmede 
ind i fjorden; dette gav øget fiskeri. Lemvig, som har en beskyttet havn drog 
nytte heraf, og fik øget velstand. Da man i slutningen af 1800-tallet førte 
jernbanen frem til området, ønskede Lemvig ikke at være med, og den kom i 
stedet til Struer. Dette satte Lemvigs ”ud på et sidespor”, hvorfor det senere 
blev nødvendigt at anlægge bane Struer til Lemvig. 

Efter foredraget samledes nogle af deltagerne for at se Tour de France-
starten i Københavns våde gader. 

Aftenens foredrag med titlen `Verdensbilleder` omhandlede vores opfattelse 
af universet gennem tiderne belyst gennem videnskabsmænds teorier. 
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Dag 4: I fint solskinsvejr drog kursisterne mod Hanstholm på en smuk tur 
langs Limfjorden.  På grund af ændringen fra ferskvand til saltvand blev 
fjorden et udflugtssted. I forbindelse med de store anlægsarbejder i 30erne 
blev Oddesund broen bygget. Jordkvaliteten er meget forskellig i Thy. I 
Nordthy er jorden sandet og gold, mens den i Østthy er mere frugtbar. I 
Thisted er Tikan en stor arbejdsplads, som nu er lukningstruet, og der er 
befolkningsflugt fra byen. 

I landskabet så vi flere steder større solcelleanlæg, mens kystområdet bærer 
præg af 2. verdenskrigs bunkere. 

 Vi besøgte det interessante bunkermuseum, Hanstholmfæstningen, hvor vi 
kunne få et indtryk af, hvordan livet foregik her under krigen. Vi fik 
anskueliggjort soldaternes forhold og bunkerens funktionalitet. Hanstholm 
havn var oprindeligt hovedhavn mod nord, men bl.a. pga. tilsanding i 
havneløbet er denne position nu overtaget af Aalborg. Landskabet syd for 
Hanstholm er præget af sandet klithede og dermed nøjsom jord. Området er i 
dag udlagt som nationalpark grundet den særlige biotop. 

I Nørre Vorupør, hvor fiskerbådene lå side ved side i sandet, var der tid til en 
tur ud på den lange mole, som havet sprøjtede ind over yderst ude, mens 
sandet piskede mod huden længere inde; og så var det endda roligt vejr. 
”Enten blæser det eller også stormer det!” som de siger på egnen. Forståeligt 
at Indre mission har og har haft stor indflydelse i dette barske område. Hans 
Kirk stammer fra dette område og hans bog ”Fiskerne” blev flere gange 
nævnt. Vi besøgte Lodbjerg kirke, som er en af Danmarks mindste kirker. 
Derefter den nærliggende Vestervig kirke, som til gengæld er Danmarks 
største landsbykirke. 

Ved hjemkomsten sørgede forstanderen for, at vi kunne følge Tour de 
Franceløbets tur over Storebælt på storskærm. 
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Aftenen sluttede med en historisk og festlig gennemgang af revyens historie i 
Danmark krydret med filmklip og afsyngning af ”udødelige” revyviser. 

Dag 5: Efter morgenmaden hørte vi om etableringen af Frikorps Danmark og 
retsopgøret efter krigen med udgangspunkt i Erik Ålbæk Jensens roman 
Kridtstregen. Det var søndag, og vi fik resten af formiddagen på egen hånd. 

Om eftermiddagen gik turen til Bøvlingbjerg med besøg på Danmarks eneste 
Hornvarefabrik, hvor store horn fra afrikansk kvæg bliver bearbejdet til 
brugsting og smykker. Vi fulgte processen fra groft horn til finpudset ske. I det 
store, flotte forsamlingshus nød vi den medbragte kaffe, mens vi hørte om, 
hvordan udviklingen i området medførte en deling af samfundet. Der 
oprettedes mange højskoler både af Indre Mission og af grundtvigianerne. I 
Bøvling f.eks. er der 2 skoler, menighedshuse henholdsvis forsamlingshus, 2 
kirker, 2 bagere m.m. Hver har deres grundsyn, og man blander sig ikke med 
hinanden. Der er dog nu begyndende tilnærmelser imellem de 2 
grupperinger. 

På tilbagevejen passerede vi Rom lufthavn, som kun fik en mindre betydning 
som lufthavn, men efter 2. verdenskrig blev tyske flygtninge midlertidigt 
indlogeret her. I nærheden ligger også Paris. Små landsbyer med store 
navne. 

Aftenens indslag var en interessant historisk gennemgang af Ukraines 
historie imellem Rusland og Europa og med tråde til krigen i Ukraine. 

Dag 6: Morgensamlingens indslag var ganske aktuelt om Gotland. Øens 
betydning grundet den geografiske placering og natur. Herunder de fredede 

orkideer, dyrelivet, samt de markante kalkstensstøtter. 

Dagens udflugt gik efter ønske først til Nr. Nissum kirke med et imponerende 
forgyldt alter og et gravkammer for en af områdets betydningsfulde personer 
ved den ene kirkegavl. Vi fortsatte herefter den planlagte tur gennem ret 
kuperet terræn (istidslandskab) præget af mange vindmøller og 
bronzealderhøje. 
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Landskabet ændrer sig, idet det gradvist synker, hvorved der pågår en vand-
standsstigning. 

Lemvig er stadig i dag en fiskeriby, men lystbådehavnen har efterhånden 
større betydning. Placeringen af Kystdirektoratet i byen kan skabe mere liv. 

Vi besøgte Flyvholm redningsstation, som i dag er museum. En tidligere 
redningsbåd, tov og andre remedier fra redningsaktioner er udstillet. I 
området ses flere mindesten for fiskere omkommet ud for kysten. 
Betydningen af fiskeri har været stor for området, idet en fisker kan skabe 
arbejde til 3 personer til efterfølgende behandling af fisken. Vi passerede 
fiskeauktionshuset, men de fleste ladninger sælges i dag direkte fra kutterne 
via nettet. Man kan ikke besøge Thyborøn uden at nævne Keminovas 
indflydelse og stadige påvirkning af naturen i området. 

Frokosten blev indtaget i godt humør under et halvtag, mens regnen pludselig 
piskede ind over borde og bænke. 

Herefter besøg i den store Harboøre kirke og på kirkegården, som tydeligt har 
både indremissionske og grundtvigianske grave og store flotte monumenter 
for forliste søfolk gennem tiden, mange var ganske unge. 

Dagens udflugt sluttede med et besøg på Lodbjerg fyr og udstilling ved Bov-
bjerg. Udsigten fra tårnet var glimrende, indtil det blæste op og begyndte at 
regne, hvorfor den medbragte kaffe blev indtaget hjemme på højskolen. 

Aftensmåltidet var højskolens afslutningsmiddag og aftensamlingens tema 
var John Mogensen, hans musikalske karriere og sange, hvoraf nogle blev 
sunget. 

Dag 7: Efter morgensamling om højskolernes betydning for det enkelte 
menneske, blev bagagen stuvet i den ventende bus. Vi tog afsked med 
lærerne og drog mod Farum. Med et frokostophold i Nyborg undervejs ankom 
vi til Gedevasevang midt på eftermiddagen fyldt op efter et meget positivt og 
udbytterigt højskoleophold. 
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Efterårets anden højskoledag på Gedevasevang 
 

Tirsdag d. 11. oktober kl. 13.00 - 20.00  
 
Kom og oplev muligheder for bevægelse på Gedevasevang. Du kan deltage i 
gymnastik, salsa eller prøve motofliserne. Kom også gerne ned og prøv 
løbebåndet i vores motionscenter Pusterummet. 
 
Der holdes en kaffepause, inden vi byder velkommen 
til læge, forfatter og foredragsholder Charlotte 
Bøving.  

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 forståelse 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. 
 

Efter et par spændende timer bliver der en pause, hvor aftensmaden 
serveres. 
 

Kl. 18.30 kan i se frem til at opleve Jazzgruppen Dynamic . 

Hele fire stærke jazzsangere der ledsages af en herlig, swingende 
rytmegruppe (guitar, bas og 
trommer). Bandet blev 
grundlagt da Paul Kim flyttede 
til Danmark fra San Francisco, 
hvor han havde optrådt og 
arbejdet sammen med store 
navne inden for vokaljazz. 
Siden har Dynamic skabt sig 
et navn på den danske 
jazzscene med et medrivende 
repertoire af både nye 
fortolkninger af elskede kendte 
jazznumre og egne 

kompositioner. De optræder løbende i Danmark og udlandet og har indtil 
videre udgivet to anmelderroste album. Publikum bliver inviteret ind i et varmt 
og underholdende show af højeste musikalsk kvalitet, der stråler af livsglæde, 
kærlighed til musikken og med plads til både alvor og humor.  
 
Køb billet i receptionen til denne højskoledag fra d. 8 sept.: Pris 250 kr. 
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Gedevasevang har fødselsdag, og det skal fejres. 
43 år – stadig ung - men med god erfaring. 

 
Onsdag d. 05.10. kl.12.00 – 15.30. 

 
Vi samles til en festmiddag ved de flagpyntede borde, og 
der serveres forret og hovedret, inden vi skal byde 
velkommen til dagens gæst. 
 

Det er lykkedes os at få en aftale i stand med skuespiller og sanger Amalie 
Dollerup. 
 
”Kom med på en musikalsk rejse, når Amalie 
Dollerup i selskab med sin pianist optræder 
med en række af sine yndlingssange fra både 
den private og den professionelle Dollerup-
sangskat.  
 

Til hver sang knytter hun sjove, sigende og 
tankevækkende anekdoter fra sit liv. Amalie 
fortæller om sit liv gennem sang. Sange som 
har haft en særlig betydning for hende. 
Sange, som har præget hende og gjort hende 
til den skuespiller og sanger, hun er  
i dag. 
 

Repertoiret tæller alt fra velkendte sange, 
revyviser og musicalklassikere – fra Anne 
Linnet, jazzsange fra Badehotellet, over Liva 
Weel til Grease og mange flere. Fælles for 
dem alle er, at historien er i centrum.  
For når Amalie synger, er det med stort 
nærvær og historiefortælling. 
 
Glæd jer til en hyggelig, nærværende og humoristisk oplevelse, når Amalie 
deler nogle af sine mest betydningsfulde musikalske stunder med jer.” 
 

Midtvejs holdes der kaffepause. Mon også der serveres lagkage? 
 

Køb billetter i receptionen fra d. 05.09 – der bliver rift om pladserne. 
 

Pris 175 kr exclusiv drikkevarer. 
 
Fødselsdagsjungen bliver sat frem, hvis I får lyst til at give en 
fødselsdagsgave til Gedevasevang.  
Beløbet vil blive indsat på markedskontoen til tilskud til større 
arrangementer.  
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FASTE AKTIVITETER i september 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 september 

Pensionistkoret  Mandag   kl. 10.00 

Ture ud i det blå- se datoer i bladet Mandag   kl. 10.00 

Småkagebagehold Mandag   kl. 13.00 

Sang og Musik Tirsdag    kl. 10.00 

Bankospil  Tirsdag    kl. 14.00 

Gymnastik, stående starter 14.09. Onsdag   kl. 10.00 

Stolesiddende gym. starter 14.09. Onsdag   kl. 11.15 

Moderne dans starter   

Større arrangementer Torsdag - se nyhedsbrevet 

Kreativt værksted kalder Fredag    kl. 10.00 

Træning på Motofliser  Tilmelding på hold 

Bordtennis Tilmelding på hold 
 

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. 
 

Septemberhilsner fra Birgit Viekær, Gedevasevangs centerleder 
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Efterårets tredje højskoledag på Gedevasevang 
 

Torsdag d. 3. november kl. 09.30 - 16.00  
 

Fra start skal vi opleve Skovgårdens Kor under ledelse af Eja 

Scharling. Efter korets program serveres morgenkaffe og brød. 

Kl. 10.30 byer vi velkommen til eventyrer og foredragsholder og Rasmus 
Krath, der vil tage os med til Vestafrika i foto, film, ord og musik. 

”Jeg rejste ud af corona-
ramte Danmark i december 
2021 på en tre måneder lang 
ekspedition rundt i Vestafrika 
og er nu tilbage i Danmark 
med et nyt stort 
foredragsshow om både 
skønheden ved at rejse - og 
om en lang række både 
skræmmende, fascinerende 
og tankevækkende 
oplevelser fra den lange 

færd. Jeg fortæller blandt andet om diamant-industrien i Sierra Leone, den 
danske slavehandel på guldkysten i Ghana og om den løsladte 
Guantanamofange Mohamedou Ould Slahi fra Mauretanien.  

Showet er krydret med film og fotos fra spritnyt kameraudstyr samt ny lys-
/lyd-teknik og et par scene-overraskelser”.  

Efter frokost og god pause til socialt samvær mødes vi igen  
kl 14.00 for at byde Kurt Bagge-Hansen velkommen. 
 
Mit foredrag fra en af Danmarks mest spændende 
arbejdspladser. 
 

Jeg var ansat hos Hendes Majestæt Dronningen fra 1972 
– 87.  15 år der altid står som en meget spændende del 
af mit arbejdsliv. 
 

Foredraget omhandler året rundt i kongehuset som 
taffeldækker og andre spændende opgaver, dertil mange 
små historier/anekdoter. 
Der vil selvfølgelig være mulighed for spørgsmål 
undervejs. 
 
Køb billet i receptionen til denne højskoledag fra d. 11.okt: Pris 250 kr 
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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 
 

 


