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November 2022 

Tirs. 1. Sang og musik med Allan Steen Kl. 10.00 - 11.30 

Ons. 2.   

Tors. 3. Efterårets 3. Højskoledag Kl. 09.30 - 16.00 

Fre. 4.   

Lør. 5.   

Søn. 6.   

Man. 7. Velkommen til nye pensionister 
Opera: ”Lo speziale” 

Kl. 11.00 -13.30 
Kl. 13.30 -16.00 

Tirs. 8.   

Ons. 9.   

Tors. 10. Mortensdagsarrangement Kl. 12.00 - 14.00 

Fre. 11.   

Lør 12. Lørdagsjulefrokost Kl. 12.00 - 14.30 

Søn. 13.   

Man. 14. Senior Qigong  
Aftenspisning og skumringstime 

Kl. 13.30 -15.00 
Kl. 17.30 - 20.30 

Tirs. 15. Sang og musik med C. A. Bærentzen Kl. 10.00 - 11.30 

Ons. 16. Kun for mænd på tur fra Farum S-tog 
Hjælpere til Gedevasevangs julemarked 

Kl. 09.42 
Kl.13.30 - 15.00 

Tors. 17.   

Fre. 18.   

Lør. 19.   

Søn. 20.   

Man.   21.    

Tirs.    22.   

Ons. 23. Modeopvisning ved Lene Glud Mode Kl.13.30 - 15.30 

Tors. 24.   

Fre. 25. Opstille boder til julemarkedet Kl. 09.00 -13.00 

Lør. 26.   

Søn. 27. Gedevasevangs julemarked Kl. 10.30 .15.30 

Man. 28. Senior Qigong  Kl. 13.30 -15.00 

Tirs. 29. Sang og musik med Grete Hermansen Kl. 10.00 - 11.30 

Ons. 30. Fruentimmertur Kl. 10.00 - 14.30 

   

   

Fre. 2. 
dec. 

Julemiddag og julemusik ved Steen og Kjeld Kl.12.00 - 15.00 

 
 

 

 
 
 

Receptionens åbningstid er kl. 10.00 – 12.00. 
 



4 
 

Dato November 2022 

UGE 44  

  

Tirsdag     d. 1 Hjerter i flødesauce m / kartoffelmos 

Onsdag    d. 2 Æbleflæsk m / rugbrød 

Torsdag   d. 3 Højskoledag                    HUSK BILLET 

Fredag     d. 4 Græskarsuppe m / kødboller 

Uge 45  

Mandag    d. 7 Coq au vin m / ris 

Tirsdag     d. 8 Dampet laks m / stv. Spinat 

Onsdag     d. 9 Gule ærter m / medister 

Torsdag  d. 10 Forloren and og dessert         HUSK BILLET 

Fredag    d. 11 Skinke m / grønlangkål 

Uge 46  

Mandag   d.14 Bixemad m / rugbrød 

Tirsdag   d. 15 Chilli con carne m / ris 

Onsdag  d. 16 Stegt kalvelever m / tilbehør 

Torsdag  d. 17 Provencemarineret nakkefilet m / tilbehør 

Fredag    d. 18 Tærte m / salat 

Uge 47  

Mandag  d. 21 Pølser m / varm kartoffelsalat 

Tirsdag   d. 22 Butterchicken m / kartofler 

Onsdag   d. 23 Shephards pie 

Torsdag  d. 24 Sprængt oksebryst m / peberrodssauce 

Fredag    d. 25 Overraskelse 

Uge 48  

Mandag  d. 28 Jordskokkesuppe m / flutes 

Tirsdag   d. 29 Koteletter m/ tilbehør 

Onsdag   d. 30 Bøf Lindstrøm m/ 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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November, november 
Hvad skal vi dog stille op med dig? 

(det siges jo, at hvis man ikke kan sige noget godt, skal man tie stille). 
 
Du er jo medlem af den trilogi, der hedder efterårsmånederne, godt nok som 
den sidst tilkomne, og det er som om poeter, digtere og forfattere har brugt alt 
deres krudt på at pynte de to forrige måneder.  
 

I september priser de høsten og skriver om den taknemmelighed, vi retteligt 
skal have til Gud, fordi han gjorde det muligt, at avlen kunne vokse på denne 
jord, og vi synger med glæde deres ord. I oktober fortaber de sig i lovsangen 
om løvfaldet, som vi alle sammen med vemod beundrer. 
Og hvad nu, november, hvor er din sang blevet af? Jeg tror, jeg ved det: 
      

       Jeg fandt en sang på vejen,                                  Jeg talte venligt til den 
       en lille hjemløs én                                                 og sang den lys og glad 
       med store runde øjne                                            og gav den klokkeblomster, 
       og to små trætte ben.                                            viol og kløverblad. 

   Den sad og var bedrøvet                                       Så sprang den op fra vejen 
       og græd sig helt itu,                                               ind i min øregang. 
       for ingen havde prøvet                                           Nu er den helt min egen 
       at synge den endnu.                                              og inden andens sang. 

 
Det var nu Halfdan Rasmussen i der fandt den i 1967, og jeg tænker, han 
går oppe i sin himmel og tror, den er helt hans egen, MEN:  
 

PENSIONISTKORET har tilladt sig at 
tage den på repertoiret og vil synge 
den for dig alene, november, når vi 
får mulighed.  
 

Èn meget flot og festlig dag, du kan 
glæde dig over er: Den 1. søndag i 
advent, som ofte har dato i dig. Da er 
du alene højtidsvært. 
  

På den tid er det triste overstået, 
skoven har glemt sorgen over sin 
tabte skat: løvet.  
 

Der er ikke længe til lysere tider, og mens vi venter på dem lyser vi selv op 
med begyndende juleglæde. 
 

Kom og vær med i det varme fællesskab på GEDEVASEVANG, - altid 
tilstede, og hvor specielt advents- og juleglæden breder sig d. 27. november 
og mange dage fremover, kig også programmet for november godt igennem.  

 
Jytte Krohn 
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Aktivitetscenteret Gedevasevang  
 

  

 
 

Indbyder til Julemarked  

Søndag d. 27. nov. fra kl. 10.30 – 14.30. 
 

En god tradition er værd at holde i hævd. 
Begynd julen med at besøge Gedevasevangs julemarked, hvor der er boder 
med håndarbejde, julesmåkager, adventskranse, og kalenderlysdekorationer, 
nybagte æbleskiver og varm gløgg. Rundt i salen kan du prøve lykken ved 
lykkehjulet eller tombolaen. 
 
Lun ribbensteg/frikadeller sælges til frokost og hele dagen bages der  
æbleskiver og varmes gløgg, som du kan købe. 

 

Kl. 11.15. vil Gedevasevangs Pensionistkor under ledelse af Carsten 
Holbek synge julen ind med sange fra deres repertoire. 
Deres sangglæde og musik vil helt sikkert bringe os alle i et dejligt julehumør. 
 
Kl. 13.15. vil pianist Allan Steen sættes sig til flyglet. Han vil trylle glade 
julemelodier frem og synge for på de omdelte fællessange. Vi håber 
julestemningen bliver helt i top, inden vi går hver til sit.  

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Tag familie og venner med og få en fælles god oplevelse. 
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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 byder vi velkommen til eventyrer og foredragsholder 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 

 Kun få pladser tilbage. 
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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 44952255 eller på mail: 
gedevasevang@mail.tele.dk 

 
Vi ser frem til at møde dig. 

 
Birgit Viekær  
centerleder 

Aktivitetscentret Gedevasevang 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Mortensdag med menu på Gedevasevang 
torsdag den 10. nov. kl. 12.00 – ca. 14.00. 

 
 

Vi vil markere ”Mortens aften” ved at servere en menu 
med forloren and.  
Glæd jer  - den  er super lækker og vi byder på 1 glas vin til.  
 
Vi afslutter med kaffe og dessert samt et glas portvin. 

 
 

Husk at købe billetter à 100 kr. 
i receptionen, senest d. 7.11. 

 
Kom og få et par hyggelige timer. 

 
 

 
 

 

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

Mandag den 7. november 2022 kl. 13.30 - ca. 16.00 
 

           ’Lo speziale’ (Apotekeren) 
Musik af Joseph Haydn 

Libretto af Carlo Goldoni 
 

 
”Lo speziale” er Haydns anden 
opera; det er en komisk-opera. som 
han skrev til åbningen  
af det nye Operahus i Esterház i 
efteråret 1768.  
 
Handlingen foregår i midten af 1700-
tallet. Historien er enkel, musikken er 
levende og arierne er musikalsk 
videre udviklet end normalt i 
italienske operaer fra den tid. 
 
Det er også en munter opera, som er 
ganske charmerende og måske lidt 
udspekuleret og indviklet, når de tre 
herrer bejler til den samme unge 
kvinde, - den ældre apoteker Sempronio, hans lærling Mengone og den unge, 
rige Geck Volpino. 
 
Kom og se / lyt til en festlig Haydn opera, som der sjældent er mulighed for.  
I Danmark opførtes ’den indtagende lille spøg’ første gang på 
Studenterscenen i København  
i marts 1943, - og i 1960’erne et par gange af den Jyske Opera i Århus. 
 
 

Mens vi sætter os til rette og hilser på dem vi kender og endnu ikke kender 
nyder vi et glas kølig mousserende vin, 

- og i en pause 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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Månedens aftenspisning: 
 

Skumringstime 
 
Mandag den 14. november kl. 17.30 – ca. 20.30 
Her i november arrangerer vi en anderledes 
aftenspisning, hvor vi samles i salen til en kold anretning og herefter vil 
der foregå følgende: 
 

Nordisk Litteraturuge - Natur i Norden 
 

Skumringstime er højtlæsningstimen for voksne og finder sted 
efter novembermørkets frembrud. Årets højtlæsningstekst er 
hentet fra Åleevangeliet: Historien om verdens mest 
gådefulde fisk af den svenske forfatter Patrik Svensson. 
Oplæser er tidligere daginstitutionsleder Birger Thomsen. 
 

Hele oplevelsen af højtlæsningen starter allerede før bogen 
bliver åbnet. Ved at trække gardinerne for, dæmpe 
belysningen og tænde stearinlys skabes der en fængende 
stemning for højtlæsningstimen. 

 
 

Fællessang og underholdning 
Litteraturugens tema Natur i Norden er 
udgangspunkt for sammensætningen af aftenens 
efterfølgende program, som består af fællessange 
og underholdningsindslag, der er udvalgt  og 
præsenteres af en gruppe fra Visens Venner 
Furesø bestående af Laila Maegaard, Birger 
Thomsen, Hans Aagaard Larsen, Johnnie Pedersen 
og Grete Hermansen.    

 

Inden fællessangen bydes der kaffe og kage. 
 

Billetter til 125 kr købes i receptionen frem til og med 10.11.22 
 
 

                                           
Johnnie            Birger                   Hans               Grete            Laila  
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Mød op og hør nærmere om årets julemarked 
og meld dig gerne  som hjælper 

 
Onsdag d. 16. november kl. 13.30 – 15.00 

 
 

 
 
 

 
I år holder vi JULEMARKED på Gedevasevang søndag den 27. november 

 
Men uden forberedelser bliver der ikke nogen julestue. 

 
           

       
Alle kan være med, såvel tidligere frivillige som nye interesserede. Vi 
fortæller om, hvilke boder vi påtænker at opstille, og du kan så tilmelde dig, fx 
som hjælper ved de forskellige boder.  
 
Hvis du sidder med nye ideer til julestuen, vil vi gerne høre om dem! 
 
I vores systue er flittige hænder i gang med at fremstille 
nisser og andre julede ting, som kan sælges/købes i 
boderne. Du er også velkommen til at få materiale med 
hjem og nørkle foran TV skærmen. 

  

Er du til 
dekorationsfremstilling, skal du 
endelig melde til. Det er rigtig 
populært at købe dekorationer 
på Gedevasevang, da vi har ry 
for flotte produkter. 
 
Kom og deltag i det, du har interesse for og kræfter 
til. Jo flere vi er til at hjælpes ad, jo rarere bliver det, 

at være med til at præsentere et flot julemarked 
 
 
 
Til eftermiddagskaffen d. 16. nov. 
byder vi på årets første æbleskiver 
som tak for, at I møder op! 
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Hannelores tilbud om forestillinger ’udenbys’ vinter / forår 2023 
 
                                                           Operaen: La Traviata  

                               Tirsdag d. 10. januar kl. 19.30  
                                        

La Traviata er et udødeligt mesterværk, der altid rammer lige i hjertet, for der er 
stærke følelser i luften, når operaens solister, internationale gæstesolister, 
Operakoret og det Kgl. Kapel giver alt deres bedste i David Radoks højtelskede 
udgave af Verdis klassiker. 
Pris på 1. balkon: rk. 5 midtfor 670 kr. 
 

                                  Det Kgl. Teater: Amadeus 
                                                     Onsdag d. 8. februar kl. 19.30  

                   
Kasper Holtens opsætning af Amadeus væltede Gamle Scene i 2019, - nu er den 
tilbage; og Amadeus er en fantastisk introduktion til Mozarts musik, og den 
storslåede opsætning giver en  
helt særlig mulighed for at opleve Det Kongelige Teaters kunstarter forenet på 
Gamle Scene. 
Pris på parket: 504 kr. (få billetter) 
 

                                   Operaen: Svanesøen 
                                                   Onsdag d. 1. marts kl. 20.00 
 
Svanesøen er det helt store passionsdrama om kampen mellem lysets og mørkets 
kræfter, mellem det gode og det onde, kærlighed og had, - den spiller på hele 
følelsesregistret, og til Tjajkovskijs berusende musik præsenteres en overflod af 
bravurdans.                                                                              
Pris på 1. balkon: rk. 5 midtfor 580 kr.  
 

         Det Kgl. Teater: Tryllefløjten  
                                                     Mandag d. 6. marts kl. 19.00 
Fortryllende familieforestilling, som Den Jyske Opera præsenterer med 
symfoniorkester og sangere i en familievenlig, forkortet version. Man oplever alle 
Mozarts berømte melodier, og kan følge med, når musikerne skaber musikken, for 
orkestret er bragt op i øjenhøjde, så alle i salen kan se dem. 
Pris på parket: kr. 333 (få billetter)  
 
Arrangementet er i samarbejde med Gedevasevang, 
men alle henvendelser til 
Hannelore Nybo Rasmussen 
Mail: hannelore.nybo@gmail.com 
Mobil: 25 21 19 39 
 
De fleste følges ad med toget og ofte spiser vi sammen et godt sted. Jeg køber 
billetter over mit abonnement, så får man alle fordele: rabat og gratis ombytning til 
anden dag eller forest. og ingen serviceomkostn. - Og jeg har erfaret, at der efter 
aftenforestillingerne i Operaen kører ekstra busser lige fra operaens 
parkeringsplads til Hovedbanegården!! 

 

mailto:hannelore.nybo@gmail.com
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VELKOMMEN TIL EN HYGGELIG ”JULEFROKOST” 

for alle LØRDAG DEN 12. 11. kl. 12.00 
 

Menuen er: 
                               Sild 

Lun ribbensteg 
                               Risalamande 

                               1 øl/vand og 1 snaps  

                               Kaffe med småkager 
 

Alt er inkl. i prisen som er 100 kr 
 

Ønsker du spec. smørrebrød, dvs. for eksempel vegetar, kan du sige det 
ved bestillingen.  
 

Billetter sælges i receptionen frem til og med 8.11. 
 

Mange hilsner fra 

Birgitte, Anne Grethe, Elsa, Kirsten og køkkenpersonale 

 

 
 

FRUETIMMERTUR: 
Onsdag d. 30. november kl. 10 – ca. 14.30 

 

Vi tager af sted fra GEDEVASEVANG 
i de små busser og kører til det 
julepyntede PLANTORAMA i 
Hillerød. 
 

Inden vi går ind i Plantorama nyder vi 
en kop kaffe i bussen. 
 

Når vi har gået rundt en times tid, 
kører vi til Flynderrupgård i 
Espergærde, hvor vi skal se, 
hvordan en grossererfamilie boede i 1920. 
 

Så er det blevet tid til frokost, vi skal have Grossererens Anretning, som 
serveres i det historiske køkken, der ligger i en sidebygning. 

 
Pris for transport og frokost: kr. 175 

Drikkevarer for egen regning 
 

Tilmelding i receptionen senest d. 24.11 

 

Førjulehilsner fra Bodil og Dorit. 
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Modeopvisning på Gedevasevang 
 

Onsdag d. 23.11. kl. 13.30 
 
- kan vi for første gang i flere år igen indbyde til modeshow på 
Gedevasevang. 
Vi har lavet en aftale med Lene Glud Mode, om at stå for en hyggelig 
eftermiddag, hvor nogle af vore damer vil gå mannequin, for tøj tager sig 
flottere ud, når det fremvises på personer.  
 
 
 
 
 
 
Under opvisningen bydes I 
på et glas kølig vin. 
 
Senere får I mulighed for at 
se og købe tøjet.  
 
Eftermiddagen slutter med 
kaffe og kage.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Pris for at deltage er 50 kr som betales 
ved indgangen på dagen. 
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Kun for mænd 
 

Tur til KRIGSMUSEET 
Onsdag d. 16. november  

 

Vi mødes på Farum Station kl. 9.42 og kører 
til Hovedbanegården. Selve omvisningen 
begynder kl 11.00, og den varer ca. 1 time.  
På museet kan man få overblik over 
Danmarks krigshistorie gennem 500 år lige fra 
samuraisværd, krigen i 1864 til Den Kolde 
Krig og krigen i Afghanistan. 
Du kan følge en udsendt soldat, træde ind i 
de danske militærlejre i Afghanistan i 
udstillingen ”Den fjerne krig”, mærke gruset 
knase under fødderne og høre helikoptere 
summe over hovedet. Du kan sætte dig op i 
en mandskabsvogn ramt af en vejsidebombe 
og klatre op i vagttårnet. 
Udstillingen er skabt så virkelighedsnært som 

muligt med hjælp og udstyr fra tidligere udsendte soldater. 
Udstillingens adresse er: Tøjhusgade 3, 1220 Kbh. 
 

Pris for guide og entre kr. 150 (lige penge) 
 

Efter museumsbesøget spiser vi På Rio Bravo. 
 Der serveres stegt flæsk og persillesovs! 
Kr. 170 pr. næse - egen betaling 
 
Tilmelding senest d. 14/11 kl. 12 

 
Med venlig hilsen og vel mødt, Jens 

 
 
 

Julefrokost for Kun for Mænd 
 
Reserverer allerede nu datoen 
d. 14.12. til julefrokost for 
gruppen, hvor vi har reserveret 
plads på Gedevasevang. 
 
Nærmere om arrangementet i 
december nyhedsbrevet  
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FASTE AKTIVITETER i november 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 i november 
 

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 
 

I vores reception kan du få udleveret et aktivitetsfolder, hvor de enkelte 
aktiviteter er nærmere beskrevet 

 
Senior Qigong  
Startede mandag den 24./10. kl. 13.30.  
og fortsætter 2 gange i november –  
den 14/11. og 28/11.  
 

Kom de datoer, du kan. 
 

Pris 40 kr pr. gang.  
 

Instruktør Lise Ryt - Hansen.  
Tlf. 61352536  - hvis du vil høre nærmere. 
 

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

 
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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Julemiddag på Gedevasevang 
 

Fredag den 2. december kl. 12.00 – 15.00 

 
Til julemiddagen serveres flæskesteg med 
alt det gode tilbehør, og til dessert er der 
risalamande med mandelgave, som 
beboerrådet sørger for.   
 
Kjeld og Steen kommer og vil være med 
henholdsvis på flygel og på guitar og 
synge for på julesange og medvirke til god 
julestemning. 

 
Der sluttes med kaffe og hjemmebagte 
småkager 
 
Pris 175 kr – i prisen indgår 2 glas 
vin samt kirsebærvin til desserten. 
 
Billetter sælges i receptionen frem til 
og med d. 24.11. 
 

 
 
 
 
Vi modtog denne fine hilsen på vores fødselsdag d. 5. 
okt., hvor vi festligholdt Gedevasevangs 43 års dag.  
Tak for pengegaver fra alle, der betænkte os på 
denne dag. 
 
Tillykke med de 43 år GEDEVASEVANG 
 
Som en flittig gæst og bruger af dine mange aktiviteter synes jeg, vi skal rose 
og sige tak til dig, Birgit, for fremragende ledelse gennem adskillige år. 
Ligeledes ros til det gode køkken med smilende medarbejdere, der tryller 
lækre retter frem til os, ikke mindst til ”den søde tand”. 
I receptionen fås god hjælp til at melde sig til de forskellige aktiviteter, der er 
på programmet. Bestyrelse, udvalg og frivillige personer: I gør et stort 
arbejde, som vi er mange, der nyder godt af. Når vi mødes til de forskellige 
arrangementer, føles det, som om vi er én stor familie. 
Med håb om mange år endnu ønskes du og dine rare ledere og  
medarbejdere et 

Stort tillykke 
GEDEVASEVANG fra Bent Krag 
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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 
 

 


