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Oktober 2022 

Lør.. 1.   

Søn. 2.   

Man. 3.   

Tirs. 4. Sang og musik med Allan Steen Kl. 10.00 - 11.30 

Ons. 5. Gedevasevang fylder 43 år – Udsolgt Kl. 12.00 -15.30 

Tors. 6.   

Fre. 7. Hygge med pandekager, is og kaffe Kl. 13.30 -15.00 

Lør. 8.   

Søn. 9.   

Man. 10. Mandagstur:  Ud i det blå 
Sidste informationer vedrørende Andalusien 

Kl. 10.00 - 12.30 
Kl. 13.30 -15.00 

Tirs. 11. Højskoledag  - stadig ledige pladser 
Bemærk: Minus tirsdagssang samt banko 

Kl. 13.00 -  20.00 
 

Ons 12. Fruentimmertur til Nivå Kl. 09.45 - 15.00 

Tors. 13.   

Fre. 14.   

Lør 15. Lørdagsfrokost Kl. 12.00 - 14.00 

Søn. 16.   

Man. 17.   

Tirs. 18. Sang og musik med Grete Hermansen Kl.10.00 - 11.30 

Ons. 19. Løvfaldstur og restaurant besøg Kl. 09.30 - 16.00 

Tors. 20.   

Fre.     21. Afrejse til Andalusien   

Lør.     22.   

Søn. 23.   

Man. 24.   

Tirs. 25. Sang og musik med C. A. Bærentzen 
Bemærk: Minus banko denne eftermiddag 

Kl. 10.00 - 11.30 

Ons. 26. Tur med busserne: Eremitagen Kl. 10.00 -15.00 

Tors. 27.   

Fre. 28. Retur fra Andalusien  

Lør. 29.   

Søn. 30.   

Man. 31.   

   

Torsdag 
3. nov. 

Højskoledag – billetsalg fra 11. oktober  Kl.09.30 - 16.00 

 
 

 

 
 

Receptionens åbningstid er kl. 10.00 – 12.00. 
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Menu 

Dato Oktober 2022 

UGE 40  

Mandag 3. Oksekødssuppe m./ flutes 

Tirsdag 4. Dagens fisk m./tilbehør 

Onsdag 5. Husets fødselsdag   UDSOLGT 

Torsdag 6. Frikadeller m./ stuvet hvidkål 

Fredag 7. Forloren skildpadde 

UGE 41  

Mandag 10. Kåldolmer m./tilbehør 

Tirsdag 11. LUKKET pga. Højskoledag 

Onsdag 12. Pølser m./varm kartoffelsalat 

Torsdag 13. Rullesteg m./tilbehør 

Fredag 14. Stegt kalvelever m./tilbehør 

UGE 42  

Mandag 17. Overraskelse 

Tirsdag 18. Boller i selleri 

Onsdag 19. Schnitzel m./ tilbehør 

Torsdag 20. Brunkål 

Fredag 21. Tomatsuppe med kødboller og flutes 

UGE 43  

Mandag 24. Kylling i estragonsauce 

Tirsdag 25. Forloren hare m. /tilbehør 

Onsdag 26. Karrykål med flutes 

Torsdag 27. Fiskelasagne 

Fredag 28. Røget. ribbensteg 

UGE 44  

Mandag 31. Svinefilet med tilbehør 

 
Menu pris 52 kr.                Torsdags dessert 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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Noget at glæde sig over – og til 

I oktober efter septembers blå himmel og solrige dage ved vi, at det er 
efterår, og at vi bevæger os mod vinteren. Men hvilken måned har vi ikke 
foran os. Naturen beriger os ved at klæde sig i sin smukke gyldne dragt. 
Grønne, røde, brune og gule farver i alle nuancer gløder i en enestående 
farvesymfoni. Man bliver helt ”beruset”. Luften er klar og vinterhalvårets 
stjerneformationer ses tydeligt på den mørke nattehimmel.  

 

Nu lyse bøgens blade atter op mod efterårets høje, vilde himmel 

som da det første løv i træets top fik vores forårshjerter til at svimle.  

                                                                                                        Ole Hyltoft i 1984  

 

Inden døre må vi forberede os på den kolde tid, hvor vi skal tænke over el- og 
varmeforbrug. Vi må finde det varme tøj frem - de uldne sokker, sweatre og 
sjaler/tæpper og bevæge os lidt mere for at få sat skub i blodcirkulationen.  

Vi kan også varme os ved samvær og gode oplevelser på Gedevasevang. 
Den 5. oktober fejres husets fødselsdag på festligste vis med middag og 
efterfølgende underholdning ved Amalie Dollerup med pianist.  

Månedens højskoledag finder sted den 11. og har fokus på sund livsstil. Et 
par af husets populære aktiviteter - Moto-fliser og Pusterum bliver præsente-
ret med mulighed for en prøvetur. Deltag også i en gymnastikseance eller lær 
at danse salsa. Herefter vil Charlotte Bøving gøre os klogere på det gode liv 
med fokus på sundhed. Efter køkkenets altid indbydende traktement er der 
svingende jazztoner ved gruppen Dynamic, mens vi nyder kaffen.  

Så der er gode oplevelser at se frem til udover ugens for-
skellige aktiviteter, som er kommet godt i gang i løbet af 
september.     

Glædelig oktober på Gedevasevang  

Inger Louise 
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Nu er det blevet tid til EFTERÅRSHYGGE: 
 

Fredag d. 7. okt. kl. 13.30 
 

 
Aktivitetsudvalget serverer pandekager 
med is og dertil kaffe og kølig kirsebærvin.  

 

 
Vi mødes igen ligesom i sommer - nu dog 
indendørs - og får en hyggelig eftermiddag med 
fint traktement og gode snakke med naboer eller 
bekendte. 
 

 
Billetter til dette arrangement købes i 

receptionen senest d. 6. 10.           Pris 50 kr. 

 
 

Mandagsture med Gedevasevangs busserne 

”Ud i efteråret”  

 
2 gange om måneden tager vi 
på tur, hvor vi benytter 
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.  
 
 

 
 
Mandag d. 10.10. med start kl.10.00 – 12.15. 
Billetsalg mellem d. 03.10. og 07.10. i Gedevasevangs reception 
 

Onsdag d. 26.10. kl. med start kl. 10.00 – 15.00 ( Bemærk en anden ugedag) 
Billetsalg mellem d. 17.10. og 21.10. i Gedevasevangs reception 
 

 
Pris 50 kr til kaffe/ostemad og kørsel plus udgift til frokost d. 26.10. 
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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. Bordtennisbordet er slået ud 
så du kan få kamp til stregen  
 

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 men-
nesker 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.  
 

Der er stadig få billetter til denne højskoledag - men skynd dig 
 

Pris 250 kr. Købes i Gedevasevangs reception 
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Fruentimmertur til Nivaagaards Malerisamling 
onsdag d. 12. oktober kl. 9.45 

 
Vi skal se en særudstilling af den kvindelige italienske maler 

Sofinisba Anguissolas, 
som levede fra  
1532 til 1625 

 

Om hende skrives:  
 

Historiens glemte mirakel. 
 
Vi mødes således på 
Gedevasevang kl. 9.45, 
hvor vi får formiddagskaffe, 
og jeg vil fortælle om 
Sofinisba Anguissolas, hvorefter vi kører til Nivaagaards Malerisamling. 
 

Efter at vi har haft god tid til at nyde Sofonisba’s malerier og den øvrige del af 
museets udstillinger, går turen tilbage til Gedevasevang, hvor vi skal spise 
frokost m. øl/vand, kaffe og kage. 

 

Pris for formiddagskaffe, transport, entre frokost øl/vand: kr. 225 
Billetter kan købes i receptionen fra 4/10-10/10 
Begrænset antal pladser 

På gensyn fra Bodil Winckler 
 

 
 
 

 

Kære alle der var med på Fruentimmertur onsdag den 21. september.  
 
Vi synes, vi havde en dejlig dag, og vil sige mange 
tak for hyggeligt samvær. 
 
Desværre var en af deltagerne så uheldig at falde, 
og blev bragt med helikopter til Rigshospitalet.  
Vi har efterfølgende fået en hilsen fra fruen, som 
efter omstændigheden har det godt igen. Er meget 
taknemmelig for den hjælp der blev givet efter 
faldet af jer, der var omkring hende. 
 

Herfra ønsker vi rigtig god bedring. 
 

Kærlige hilsener Dorit og Bodil. 
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Ballet på Gedevasevang 
 

Mandag den 17. oktober 2022 kl. 13.30 - ca. 16.30 vises 
 

Onegin 
 

Ballet i 3 akter af John Cranko 
             Musik af Pjotr Tjajkovskij 
 

Aleksandr Pusjkins monumentale versroman Jevgenij Onegin fra 1831 er 
blandt de mest berømte værker i litteraturhistorien. Det er en af de helt store 
klassikere, og den dramatiske kærlighedshistorie har gjort indtryk på alle 
generationer siden dens tilblivelse. Pusjkin formåede at skrive i et klart og 
fascinerende, enkelt sprog, der stadig 
den dag i dag er levende og moderne. 

 
Og John Crankos ballet Onegin fra 
1965, der er bygget over Pusjkins 
mesterværk vil aldrig miste sin aktualitet 
og glød. Den rummer såvel stor 
historiefortælling som dramatisk 
dansekunst - to komponenter, som er 
nogle af Den Kongelige Ballets største 
forcer. Ikke mindst på grund af August 
Bournonville har vi i Danmark en rig 
tradition for handlingsballetter, så det er 
ikke nogen tilfældighed, at det danske publikum i så udtalt grad har taget 
Onegin til sig. 

 
Selv om historien i sig selv er tragisk, besidder Crankos ballet en bevægende 
lyrisk skønhed. Det er en fortælling om smerte, kærlighed og død, og i de fire 
drømmeroller - Onegin, Tatjana, Lenskij og Olga - bliver disse temaer knyttet 
tæt sammen. 

 
 
Mens vi sætter os til rette og hilser på dem vi kender- og endnu ikke kender, 

nyder vi et glas mousserende vin,  
 - og i pausen kan vi forsyne os med kaffe / te og husets kage. 

 
Entreen på 40 kr. betales ved indgangen, 
- hvor der også udleveres en rolleliste. 

 
 

På festligt gensyn 
Vibeke og Hannelore 
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Rejsen til Gotland 

15. – 19. august 2022 

Fossil-jægere, underlige stenformationer, middelalderruiner af borge og kir-
ker, det hele iklædt høj sol og varmegrader omkring de 30 om dagen – om 
natten stadig for varmt til en behagelig søvn. En rejse til Gotland med mange 
oplevelser. 

Rejsen foregik heldigvis i en bus med luftkøling, så vi engang imellem kunne 
blive kølet lidt af. Bussen blev ført af en meget kompetente chauffør, Per Lau-
drup, der førte os sikkert ad mange smalle og snoede veje. Han var rigtig god 
til at bakke, og, som han fortalte, mente nogen det skyldtes, at han tit kørte 
for langt! 

Vi drog fra Gedevasevang en tidlig mandag 
morgen og nåede godt over broen til Skåne 
og til vor første pause. Gedevasevang og 
Inger Louise havde sørget for lækkert brød 
og smør og syltetøj. Det var den første 
kaffepause af utallige kaffepauser, hvor vi 
formedelst et engangsbeløb på 30 kr. kunne 
drikke så meget kaffe, vi havde lyst til på 
hele turen. Det må måske lige nævnes, at 
kaffestoppene blev kombineret med adgang 
til toilet, en god ting for mange i vores alder. 

Vores guide og rejseleder, Torsten Sletskov, førte os ind i historien om Dan-
mark og Skåne og Blekinge. Vi kørte jo 
gennem gammelt dansk land, og rundt 
omkring er der stadig mindelser om 
den danske periode. Skåne med 

Halland og 
Blekinge er 
gammelt dansk 
land tilbage fra 
vikingetiden. 
Gotland kom 
med i 1361, 
erobret af Val-
demar Atter-
dag. Kalmar-
unionen fra 
1397 bragte 
Sverige med, og unionen holdt til 1523. Herefter kom 
et par hundrede år med krige mod Sverige. Christian 
IV’s krig endte med, at Gotland gik tabt ved Brömse-

bro-freden i 1645. Der er rejst en mindesten ved Brömsebro på grænsen 
mellem Blekinge og Sverige. Fredrik III forsøgte efterfølgende at få bugt med 

Besøg i Kristianopel, som blev 
grundlagt 1600 som fæstningsby af 

Christian IV, nedbrændt af sven-
skerne 1611 og derpå genopbygget. 

Der flages stadig med dansk flag! 

Brömsebro-stenen 

Kaffepause 
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svenskerne og kong Karl X Gustav, men endte med at tabe det hele, faktisk 
også Bornholm, som dog selv sørgede for at smide svensken på porten kort 
efter. Men Skåne, Halland og Blekinge var tabt for stedse ved Roskilde-
freden 1658. 

Efter en overnatning i Kalmar sejlede 
vi til Gotland, som har sin egen spæn-
dende historie. Visby har gennem 
tiderne været en vigtig handelsby ved 
Østersøen og havde sin storhedstid 
som hansestad i hansatiden. Byen 
havde behov for beskyttelse og om-
kring 1270 blev Visby ringmur bygget. 
4,4 km af muren står stadig tilbage 
som et minde og nu en turistattraktion. 

Gotlands historie går mere end 400 
millioner år tilbage, da Gotlands 

undergrund blev dannet. Det skete i et tropisk hav omkring ækvator, hvor 
kalkholdige organismer over en 10 millioner år dannede koralrev. Havområdet 
flyttede sig via kontinentaldriften op 
til vores breddegrader, og en del af 
det blev til Gotlands kalksten, som 
har lejret sig i 12 lag, nogle hårdere 
end andre. Disse lag indeholder 
masser af fossiler, der under forvit-
ringen ved kysten ligger lige til at 
samle op. Ved Lickarshamn og 
klippen Jungfrun drog vi på fossiljagt. 

Man skulle 
nærmest 
bare bøje 
sig ned og 
grave lidt i 
sandet for at finde et fossil – eller i hvert fald noget, 
der kunne ligne. Mange fandt rigtig flotte fossiler – så 
kan man sende en tanke tilbage til de organismer, 
der levede og døde for mange millioner år siden. 

Dagen var sat af til den nordlige 
del af Gotland, så vi forlod 
Jungfrun, kørte nordpå og lagde 
vejen forbi Den Blå Lagune, der er 
et nedlagt kalkstensbrud. Et par 
benyttede lejligheden til en afkø-
lende svømmetur. Det var her, 
chaufføren fik brug for sine evner 
til at bakke. 

Söderport i Visby ringmur 

Vore entusiastiske fossiljægere graver 
i sandet ved Jungfrun 

Lore-Lisa fandt en 
knapkoral 



12 
 

Dernæst til den lidt mere nære historie i 
Frilandsmuseet, hvor en svensk ungmø 
guidede os godt igennem Gotlands 
historie fra Vikingetiden til i 1900-tallet. 

Den nordligste del af Gotland er faktisk 
en ø, Fårö. En lille færgetur på 10 mi-
nutter bragte os over til øen, som er 
berømt for to ting: Rauker og Ingmar 
Bergman. Rauker er stenstøtter af 
kalksten, som er dannet ved, at havet i 
årtusinder har gnavet sig ind på kysten. 
Selvom der ikke er nogen, der har 
siddet model til skulpturerne, kan man 

med lidt fantasi få dem til at ligne både det ene og det andet. Der var i hvert 
fald flere forslag. Kig på billederne og få dine egne idéer. 

Der er ca. 50 rauker ved Langhammers naturreservat. 

 

 

På Fårö kirkegård ligger Ingmar Berg-
man begravet sammen med sin hustru, 
Ingrid Bergman. Efter en lang dag på 

Nordgotland hastede vi tilbage til Suderbys Herrgård, vores indkvartering, 
medens vi var på Gotland. 

På vor sidste dag på Gotland gjorde vi Sydgotland. Mästerby kirke fra 1200-

Bungemuseet 
kulturhistorisk frilandsmuseum 

Fårö kirke ved Ingmar Bergmans grav Suderbys Herrgård 
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tallet havde imponerende kalkmale-
rier, der nærmest fremstod som 
tegneserier af historier fra biblen. 

Roma klosterruin blev grundlagt 1164 
af cistercienserne, en katolsk kloster-
orden, der kommer fra Frankrig. Ved 
reformationen i 1530-tallet overgik 
klosteret til kongsgård – dansk indtil 
1645. 

På vej mod sydspidsen af Gotland, 
Hoburgen, lagde vi vejen forbi Grötlingbo kirke, hvor vor berømte maler Asger 
Jorn ligger begravet under en gravstensskulptur, han 

selv har formet. Den mat-
cher fint med Gotlands 
mange rauker, især den, der 
skuer ud over havet ved 
sydspidsen, Hoburgs-
gubben. 

Tilbage til Visby, færge til 
Oskarshamn og overnatning 
på Sjöfartshotellet, inden vi 
tog hul på turens sidste 
etape, Øland og hjemrejse. 

Programmet for Øland var 
også her dels natur og dels 
kultur. En stor del 

af Øland udgøres af Stora alvaret, en træløs 
kalkstenssteppe på 37 gange 15 km, mere 
flad end det fladeste Lolland. Sidste ople-

velse på 
Øland var 
Gettlinge 
gravfelt, 
der stræk-
ker sig over 2 km i længde og 2000 år i tid, 
fra 1000 f.Kr. til 1050 e.Kr., kendt for sin 
store skibssætning. 

Lidt over kl. 21 ramte vi Gedevasevang – 
mætte efter fem dage med masser af gode 
oplevelser og masser af hyggeligt samvær. 

Alex Madsen  
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VELKOMMEN TIL EN HYGGELIG LØRDAGSFROKOST 
PÅ GEDEVASEVANG LØRDAG DEN 15. 10. kl. 12.00 

 

Vi byder jer endnu en gang velkommen til en hyggelig lørdagsfrokost  
 

Menuen er: 2 stk. smørrebrød 

                     1 øl/vand og 1 snaps 

                     Kaffe med kage 

 

Alt er inkl. i prisen 
 

PRISEN ER 75 KR. 
 
Ønsker du spec. smørrebrød, dvs. for 
eksempel vegetar, kan du sige det ved bestillingen.  
 

Bestilling til køkkenet: tlf. 44950855  gerne om torsdagen før lørdag 

 
Mange hilsner fra 

Birgitte, Anne Grethe, Elsa, Bente   og køkkenpersonale 

 

 
 
’Fredags - hygge’ for beboerne  på Gedevasevang 
 
Siden vi startede med at mødes ude i vores fine pergula i sommer, har rigtigt 
mange beboere benyttet sig af denne mulighed for et par timers hyggeligt 
samvær fredag eftermiddag, men nu er det blevet for koldt til at sidde ude. 
I de kommende efterårs- og vintermåneder mødes vi inde i salen til en  
god og vedkommende stund, hvor vi et øjeblik ’glemmer’ de triste ting, som 
sker ude i verden.   

 

Luk også hverdagens små og større frustrationer ned et øjeblik,  
og ’tank op’ i et rart og vedkommende selskab. 
 
Praktiske informationer: 
Tag dine egne drikkevarer med, samt glas, kop eller krus 
 - og måske en serviet, for ofte tager nogen lidt godter med. 

 
 Vi mødes hver fredag kl. 14.30 - og man kommer bare.                                
 

 I denne måned er lokalet optaget til arrangement fredag d. 7.10. - hvortil I    
også kan melde jer  - Se her i Nyhedsbrevet på side 7. 
 

             På hyggeligt gensyn 
                 Hannelore 26 A  

          Mobil: 25 21 19 39 
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Højskoleprogram på aktivitetscentret Gedevasevang i efteråret 2022 
 

Sundhed, velvære og oplevelser 
 

Efterårets første højskoledag blev afholdt d. 8. sept. hvor ca. 80 brugere 
deltog. Efterfølgende har vi fået fine tilbagemeldinger fra tilhørerne, som var 
fulde af beundring over Anne Grete og Helges oplevelser i Canada / Alaska 
og de smukke fotos understreget af dejlig musik. Også Anne Gretes fortælle - 
evne blev vel modtaget. 
Min oplevelse er, at Villy Søvndal overraskede mange med sin beskedne 
fremtoning, sin gode fortælleevne og positive livssyn.              vh Birgit Viekær 

 

Ugedag Klokken Oplægsholdere og titel 

Tirsdag 

11. okt. 

13.00 Sund livsstil som seniorer 
Præsentation af gymnastik, flisetræning, salsa dans, 
bordtennis 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 (bas) 
 

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 eftermiddagskaffe, aftensmad og kaffe/chokolade d. 11.10. 

Der serveres morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe d.3.11. 

Pris per højskoledag 250 kr inkl. fortæring. 
 

Folder med flere detaljer om minihøjskolen fås i 
Gedevasevangs reception  

 
Mulighed for at købe billet til et enkelt foredrag til pris 125 kr. 
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Løvfaldstur med stor bus til Vestskoven og Espehus Kro. 
 

Onsdag den 19. okt. kl. 09.30 med afgang fra Gedevasevang kl. 10.10 
 

Denne formiddag mødes vi på 
Gedevasevang, hvor I bydes på 
kaffe og en ostemad, inden vi går op 
i bussen.  
Poul Korsholm har tilrettelagt en 
køretur ud til Vestskoven og vil 
fortælle i bussen.  
Der bliver et eller to stop, så vi kan 
komme lidt ud og gå i skoven og 
forhåbentlig op på Herstedhøje.  
Vi håber på tørvejr og gerne solskin. 

 
Efter turen i skoven sætter vi kurs 
mod Espehus Kro beliggende på 
adressen:  
Korsdalsvej 77, 2610 Rødovre. 
 

Her er dækket op til os, og gennem 
eftermiddagen serveres små 
frokostanretninger. 
 

Musiker Kåre Bøjesen deltager og 
har lovet at tage sin guitar med og 
bidrage til den gode stemning.  
 
Vi afslutter med kaffe, inden hjemturen tilbage til Gedevasevang,  

 
Pris incl. morgenkaffe, transport og frokost/1 øl/vand  700 kr 

Tilskud fra markedskontoen 200 kr 

Egen pris  500 kr 
 

 Billetterne købes i receptionen fra d. 6.10. Begrænsede pladser. 
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Filmen MIG FØR DIG 
 

vises onsdag d. 26. oktober kl. 13.30 
 

Om filmen: 
  
Louisa ”Lou” Clark er en glad og positiv servitrice, 
men da hun bliver fyret, tvinges hun til at tage et 
job som handikapmedhjælper for den unge, 
velhavende bankmand, Will Traynor. Will var en 
glad og eventyrlysten mand, indtil en trafikulykke 
gjorde ham lam og lænkede ham til en kørestol. 
Han er nu en kynisk og bitter mand, som Lou har 
svært ved at blive venner med. Den positive og 
livsglade Lou giver dog ikke op, og hun sætter alt 
ind på at give ham et godt liv trods hans handikap, 
og sammen begiver de sig ud på nogle eventyr, 
ingen af dem havde drømt om. 
 

 
Pris for film, kaffe og kage: Kr. 30,  

som betales ved indgangen 
 

 
 
 

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 Amalie Dollerup. 
Alle billetter til dagen blev udsolgt i september. 

 
 
 
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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Oktober, nyt kvartal i Pusterummet.  

 
 
Nye medlemskort: 
Med det nye kvartal er det tid til at forny medlemskort til Pusterummet. De 
nye kort vil ligge klar i Receptionen i begyndelsen af oktober. Medlemskab 
koster 300 kr. for kvartalet eller 120 kr. pr måned. Betaling sker i begyndelsen 
af perioden i Receptionen dagligt kl.10-12, kontant eller m. kort. Betaling kan 
også ske ved bankoverførsel: kontonummer kan oplyses i Reception eller 
Pusterum og medlemskortet vil, når vi har registreret betalingen blive lagt i 
plastlommer i Pusterummet (spørg den frivillige).  
OBS: Kortet kan ved betaling via banken ikke udleveres i Receptionen, og 
der kan gå lidt tid, før kortet kommer ned i plastlommerne i Pusterummet, 
specielt når der ikke oplyses fornavn og medlemsnr. til modtager ved beta-
ling, så hjælp os og jer selv ved at være opmærksom på, at dette sker.   
 

Nyt fra Pusterummet: 
Vi ser en øget interesse; nye kommer til, og brugere, vi ikke har set længe, 
vender tilbage. Det er livsbekræftende at opleve den gode energi, der hersker 
under  træningen. Mange giver også udtryk for, hvor godt det er at være i 
gang igen, og de frivillige glæder sig over den stigende aktivitet.  
 

Det omtales jævnligt, at året hidtil har været fri for sygdom, ikke blot covid 
men også forkølelse og influenza. Medvirkende hertil er uden tvivl, at vi gør 
os umage for at undgå smitte. Det vil vi gerne bibeholde nu, hvor vi igen går 
ind i en mere udfordrende tid på året. Derfor fortsætter vi med, at de frivillige 
styrer tidsbestillingerne, at de trænende spritter hænder og tørrer maskiner af 
samt, at der er begrænset antal trænende ad gangen (6). Det er tydeligt, at jo 
flere der træner, jo tættere bliver luften trods god ventilation.  
Håndklæde til at anbringe i sæderne samt mundbind kan benyttes efter 
ønske og behov. 
 

Tidlige træningsmuligheder: 
Efter ønske fra en gruppe brugere er det muligt at træne før normal åbnings-
tid kl. 10. Brugere tager ansvar for en gruppe alle ugens 4 første dage fra kl. 
8.30 mandag og fra kl.9 tirsdag, onsdag og torsdag. Fredag er også en mulig-
hed, hvis en bruger vil påtage sig denne dag. Antal trænende er som i normal 
åbningstid. Den ansvarlige bruger er garant for, at sikkerhedsanvisningerne 
overholdes under de tidlige træningstider, lige som de frivillige er i tidsrummet 
kl. 10-13. Alle der ønsker at træne fast før åbningstid bedes få en aftale om 
dette hos Inger Louise (onsdag, torsdag), evt. gennem de frivillige.  
 

Husk at melde afbud ved fravær, så en anden kan få 
glæde af tiden. 
 

Med de bedste ønsker foret godt kvartal i Pusterummet.                   
Inger Louise                                                 
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Balancetræning på Moto-fliser 

 

 

I september kom 6 hold i gang med balancetræning på et helt nyt flisesæt. 
Det tidligere sæt har været anvendt flittigt gennem årene siden 2017 til glæde 
for mange brugere, og er nu slidt og ustabilt. Vi er derfor meget glade for, at 
det er lykkedes at finde midler til et nye sæt.  

Balancetræning på fliserne er en vigtig indsats til forebyggelse af fald og de 
oftest medfølgende dyre skader ikke mindst menneskeligt. De er derfor en 
god investering. Træning på fliserne giver større bevægelsesfrihed og over-
skud og dermed også bedre livskvalitet.   

Træningen foregår på hold med 5 -6 deltagere over 12 gange af 1 times va-
righed. Det er legende træning, så humøret stiger, mens gode færdigheder 
opøves.  

Nye interesserede er velkomne til at oplyse navn og telefonnummer i Recep-
tionen, dagligt kl.10-12, så tager vi kontakt, når nye hold oprettes. 

Velkommen til nye hold i januar 2023;  

vi glæder os til at møde jer.  

Fliseteamet v. Inger Louise  

 

 

 
 
 
 
 

Nyt fra Gedevasevangs Rejseudvalg. 
 

Kære rejsedeltagere. 
 
 

Mandag d. 10.10.13.30 – indbydes deltagerne til 
ferieturen til Andalusien til møde, hvor de sidste 
informationer gives, bl.a. om afrejsetidspunkt. 
   
 

(Bemærk tidspunktet, idet jeg i September Nyhedsbrevet fejlagtigt havde oplyst; at mødet 
skulle afholdes om formiddagen. vh. Birgit)  
 

Rejsemål Dato Informationsmøde Evaluering 

Andalusien 21.10. - 28.10. 10.10. kl. 13.30 Ikke fastlagt 
 

Oktoberhilsen: Birte, Mogens, Benny, Inger Louise og Birgit 
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FASTE AKTIVITETER i oktober 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. 

 
Snart ligger vores aktivitetsfolder klar i receptionen. 

 

 

Faste aktiviteter i oktober  
 

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 

Bordtennis Tilmelding på hold 

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  Torsdag   kl 14.00 

Større arrangementer Torsdag - se nyhedsbrevet 

Kreativt værksted kalder Fredag    kl. 10.00 

Træning på Motofliser  Tilmelding på hold 
 

Vel mødt til dine favorit-aktiviteter! 
 

Ny hobby?   Har du lyst til at male?  
 

Så kom på Gedevasevang  
Tirsdag eftermiddage kl.13-15. 
Det er uden lærer, og det er gratis, så mød op med dit 
malergrej!   Vi starter tirsdag d. 4/10. 
 

Tilmelding til: 
                Inge Hammer                      eller                          Kis Jensen 

Tlf. 2657 9218                                               Tlf. 2088 7025 
 

 
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. 
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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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Besøg Gedevasevang for første gang 

Hestetangsvej 30A, 3520 Farum  

 
Mandag den 7. november 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 
 
 

 
 

 
SKUMRINGSTIMEN 

 

Mandag d. 14 november kl. 17.30- ca. 21.00 
 

Nordisk Litteraturuge i uge 46 er en fast årligt tilbagevendende begivenhed, 
som foreningen Norden arrangerer i samarbejde med biblioteker, skoler mv. i 
hele Norden og Baltikum. Temaet er i år: 

 

Natur i Norden 
 

Skumringstimen er et særskilt arrangement i litteraturugen, hvor der 
mandag kl. 19 overalt læses de samme udvalgte kapitler højt for voksne af en 
nordisk forfatters værk. I år læses der højt af Åleevangeliet – historiens mest 
gådefulde fisk af den svenske forfatter Patrik Svensson. Åleevangeliet er en 
historie om, hvordan ålen bringer en far og hans søn sammen, og om 
hvordan ålens mysterium kan sammenlignes med menneskets. 
 
I år er Gedevasevang vært for arrangementet, der tidligere har været afholdt 
andetsteds, hvor det har været velbesøgt og spændende at tage del i. Forud 
for højtlæsningen vil der være spisning, og efterfølgende er der musikalsk 
underholdning med fællessang udvalgt efter temaet: Natur i Norden.  
Det er Grete Hermansen der er ved flyglet    Kryds datoen i din kalender 

Flere detaljer om arrangementet i Nyhedsbrevet for november. 

mailto:gedevasevang@mail.tele.dk
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TIL AKTIVITETSHOLDENE PÅ GEDEVASEVANG 
 

Julefrokost 2022 

 
 

Ønsker I at holde jeres egen lille juleafslutning på 
Gedevasevang, kan Cafe Oasen tilbyde to 
forskellige juleanretninger.  
 
Bestil gerne nu – så er der flest datoer at vælge i 
mellem. 
 
 
 
 
 

 
 
Anretning nr. 1 - Pris kr. 100,- pr. person  

• Hvide sild med karrysalat 

• Ribbensteg med rødkål og surt 

• Hønsesalat med bacon 

• 2 slags ost med druer og peberfrugt  

• Brød – kiks – smør – fedt 

 
 
Anretning nr. 2 - Pris kr. 65,- pr. person 

 3 snitter med hhv. 
         Røget Laks med asparges 

Frikadelle med surt 
Ost med druer 

 
 
     

 Lun fiskefilet m/remoulade og citron, kan tilkøbes for en merpris á kr. 

20,- pr. person  

 
Endvidere er der mulighed for at tilkøbe kaffe og hjemmebagte 
småkager til kr. 20,- pr. person. 
 
 

Før julehilsner fra pigerne i Gedevasevangs køkken. 
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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 

 Beboerrådet 
 Medlem Elsa Bjerg nr. 35B 
 Medlem Bente Korndal nr. 44B 
 Medlem   Hannelore Nybo R. nr. 26A 
   
  
   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 
 

 


