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DECEMBER 2022 

Tors. 1.   

Fr. 2. Julemiddag              Udsolgt Kl. 12.00 – 15.00 

Lør. 3.   

Søn. 4.   

Man. 5.   

Tirs. 6. Sang og Musik med Carsten Holbeck Kl. 10.00 – 11.30 

Ons. 7.   

Tors. 8. Julefest for frivillige og personale   
Øvrige aktiviteter er lukket fra kl. 12.00 

Kl. 12.30  

Fr. 9.   

Lør. 10.   

Søn. 11.   

Man. 12. Vi viser balletten ”Nøddeknækkeren” 
Senior Qigong  

Kl. 13.30 – 16.30 
Kl. 13.30 – 15.00 

Tirs. 13. Sang of Musik med C. A. Bærentzen Kl. 10.00 – 11.30 

Ons. 14. Julefrokost: Kun for mænd 
Vi viser filmen ”The Proposal” 

Kl. 12.30 
Kl. 13.30 

Tors. 15. Julefrokost og Harmonikabanden Kl. 12.00 – 15.00 

Fr. 16.   

Lør. 17.   

Søn. 18.   

Man. 19.   

Tirs. 20. Julebrunch med Grete Hermansen og 
Visens Venner 

Kl. 10.30 – 13.00 

Ons. 21.   

Tors. 22.   

Fr. 23. Centret julelukket  

Lør. 24. Centret julelukket  

Søn. 25. Centret julelukket  

Man. 26. Centret julelukket  

Tirs. 27. Centret julelukket  

Ons. 28.   

Tors. 29. Vi siger farvel til det gamle år og jazztoner Kl. 12.00 – 15.00 

Fr. 30.   

Lør. 31.   

   

   
 
 

Der er bagning hver mandag kl. 13.00 – 15.00, 
banko hver tirsdag d. 6.12 og 13.12 

 

 
Receptionens åbningstid er kl. 10.00 – 12.00. 
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Varm middagsret alle ugens hverdage  
i tidsrummet fra kl. 12.00 – 12.45 
 
I december måned ser madplanen således ud: 
 

Dato Menu 

Uge 48  

To. 1. Fiskefilet m./tilbehør 

Fr. 2. Julemiddag Udsolgt 

  

Uge 49  

Man. 5. Frikadeller m./flødekartofler 

Tirs. 6. Andebryst m./tilbehør 

Ons. 7. Risengrød – og æbleskiver til kaffen 

Tors. 8. Lukket på grund af fest for de frivillige hjælpere 

Fr. 9. Overraskelse 

Uge 50  

Man. 12. Karrykål 

Tirs. 13. Kylling m./tilbehør 

Ons. 14. Dagens fisk 

Tors. 15. Julefrokost                                         Husk billet! 

Fr. 16. Boller i selleri m./kartofler 

Uge 51  

Man. 19. Hakket bøf m./tilbehør 

Tirs. 20. Julebrunch kl. 11.00  Husk billet!  

Ons. 21. Overraskelse 

Tors. 22. Kartoffel - porresuppe 

Fr. 23. LUKKET 

Lør. 24. Juleaftensdag 

Søn.. 25.    Juledag                          

     Uge 52   

Man. 26.  2. Juledag - LUKKET 

Tirs. 27. LUKKET 

Ons.. 28. Kåldolmer m./tilbehør 

Tors. 29. Vi siger farvel til 2022 Husk billet!!  

Fr. 30. Torsk med sennepssauce 

Lør. 31.   Nytårsaftensdag - LUKKET 

 

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

  Der forbeholdes ret til ændringer. 
Køkkenet har åbent alle hverdage i tiden kl. 08:30 – 14:00  

Intet salg uden for åbningstid 
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 Julen er noget særligt.. 

 - helt særligt - når man arbejder på 
Gedevasevang.  

Fra midt i november begynder 
juleforberedelserne, Der pyntes op i gange og 
lokaler. Rita finder kræmmerhusene frem. I år 
skulle de endda have nye sløjfer. I bidende kulde 
blev de hængt op i den udvendige overdækning og pyntet med flot gran, og 
hænger her de næste måneder og giver den fineste velkomst til folk, der går 
ind til vores hoveddør. 

I kælderen kommer daglig motionisterne, som skal træne i motionscenteret 
Pusterummet, men fra midt i november har dekorationsdamerne også fundet 
derned. I timer har de på fineste vis tryllet med ler, gran, lys og sløjfer og 
fremstillet smukke dekorationer og adventskranse, som blev sat frem til 
Gedevasevangs julemarked, der fandt sted d. 1. søndag i advent. Hvert år er 
det med spænding vi lukker op til denne markedsdag. Mon kunderne svigter i 
år?   
Den tanke blev gjort ganske til skamme. Store og små myldrede ind fra  
kl. 10.30 og der blev sludret, handlet, spist nybagte æbleskiver og drukket – 
måske årets første glas gløgg.  
Gedevasevangs Pensionistkor under ledelse af korleder Carsten Holbek 
optrådte med et dejligt sangprogram, hvor jeg endnu engang fik æren af, at 
tænde de 4 adventslys, da adventssangen blev sunget.   
Ved middagstid havde pigerne i køkkenet stegt ribbenstege og lavet 
frikadeller, så alle kunne nyde en frokost. Om eftermiddagen kom pianist 
Allan Steen og sætte sig bag flyglet og spillede og sang for på julesalmer og 
sange og julestemningen bredte sig i hele Huset. 
 

Omsætninger er i skrivende stund ikke gjort op, men at dagen blev en succes 
og at julen på Gedevasevang har indfundet sig er ganske vist.  
 

Jeg vil benytte dette forord til at sige hver og en tak for jeres bidrag til denne 
vellykkede dag. Ja, tak for hele 2022, hvor personale og frivillige har løftet i 
flok og hver dag yder det bedste for, at Gedevasevang kan have et alsidigt 
aktivitetsprogram, være et dejligt samlingssted og være en arbejdsplads, 
hvortil man glæder sig til at møde op.  
Tillige vil jeg takke Gedevasevangs bestyrelse for den tillid de viser mig og for 
altid positiv opbakning.  
 

Tag nu gerne fat i dette decembernummer og læs om de øvrige 
arrangementer, vi indbyder til. Aktivitetsudvalget og pigerne i køkkenet giver 
den ekstra gas i år – for vi har så meget at skulle indhente efter 2 års 
aflysninger i december, da corona var vores uindbudte gæst.  

Glædelig jul til alle læserne med tak for året, der snart rinder ud. 
Julehilsen fra Birgit Viekær 
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Ballet på Gedevasevang 
Mandag den 12. december 2022 kl. 13.30 - ca. 16.30 vises på storskærm 

 

”Nøddeknækkeren” 
Libretto af E.T.A. Hoffmann og musik af Piotr Tjajkovskij 

 

Traditionen tro viser vi denne festlige ballet i julemåneden,  
så glem alt om ufred i verden og økonomiske spekulationer for en stund  

og lev dig tilbage til barndommens vidunderlige magiske trylleverden,  
 for Nøddeknækkeren fremkalder tindrende og forventningsfulde øjne, 

såvel hos de yngste, men bestemt også hos os ældre. 
 

”Nu tændes tusind julelys på jorden mørk og rund’, 
 

Nyd denne underfundige og 
sælsomme fortælling, som 
koreografen Patrice Bart gav 
et lidt anderledes perspektiv til 
opførelen ved Berliner 
Staatsoper i 1999, men julens 
atmosfære og den eventyrlige 
stemning, især i anden akt, 
mangler bestemt ikke, for i sin 
glitrende og funklende dans 
rummer balletten så meget 
ynde og magi, 

’og tusind stjerner stråler smukt  
på himlens dybblå bund’. 

 

så associationerne straks vælter frem hos de fleste om dansende snefnug, 
imponerende juletræer, yndige sukkerfeer og frække mus med meget mere - 

og som en funklende tråd gennem det hele løber Tjajkovskijs vidunderlige 
musik, som jeg i hvert fald aldrig bliver træt af at lytte til. 

 

Derfor vil jeg igen i år vise udgaven med den lidt anderledes start, men meget 
smukke optagelse, som jeg har set på Staatsoper i Berlin, hvor Vladimir 
Malakhov danser prinsen, og Oliver Matz danser Drosselmeyer, - mens 

Daniel Barenboim dirigerer sit orkester. 
 

Mens vi nyder et glas mousserende vin, vil jeg fortælle lidt om netop denne 
opførelse,- og vi slutter med kaffe / te og kage. 

 

Vi begynder med et glas mousserende vin  
- og i pausen er der kaffe / te og husets kage. 

 

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

 
På festligt gensyn fra Hannelore og Vibeke 
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Kun for mænd 
 

Onsdag d. 14. december fra kl. 12.30  
 

Her indbydes Kun for mænd til julefrokost på Gedevasevang, 
hvor køkkendamerne vil kræse for os og sørge for, at der er kølige øl, som 
kan skænkes i glassene  
 

Pris for arrangementer er 125 kr excl drikkevarer, 
 

Tilmelding i receptionen senest d. 5.12. 
Betalingen finder sted til Jens på dagen. 

 
 Håber at se jer alle, så vi kan ønske hinanden en Glædelig jul.  

 

Decemberhilsen fra JENS 
 
 
 

 

God julemåned! 

Alle brugere og frivillige i Pusterummet og ved Moto-fliserne ønskes en rigtig god 
december samt en glædelig jul med tak for mange gode stunder i 2022.  
 

Det har været glædeligt at se flere og flere vende tilbage ovenpå et par år i skyggen 
af corona. Dagligdagen ligner næsten sig selv igen. Smitterisikoen er her fortsat, 
men jeg tror, vi har lært at leve med den, så den ikke længere styrer vores liv. Vi 
tørrer fortsat af og spritter, samt er obs. på udluftning og afstand. Alligevel er der 
plads til gode ”snakke” under træning.  
 

I Pusterummet er der åbningsdage omkring julen, så den gode julemad og godter 
kan blive forbrændt. Vi holder dog lukket sammen med hele centret fredag, d. 23. 
og tirsdag d. 27. dec. Det er en god idé at reservere en træningstime i god tid – og 
vent gerne med at betale kontingent for 2023 til vi har 
krydset årsskiftet, det gør vores regnskabsføring lettere.  
  
Holdene på Motofliser slutter i uge 50 og nye hold 
begynder i uge 3.  
 
På glædeligt gensyn i 2023 
Inger Louise 
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 Onsdag d. 14.december fra kl. 13.30 -15.30 
 

THE PROPOSAL 
Med Sandra Bullock og Ryan Reynolds  
 

Sandra Bullock viser sin allersjoveste side i denne 
skønne romantiske komedie hvor hun spiller den 
ambitiøse forlagsredaktør Margaret, der står foran 
at blive udvist af USA.  
 

Gode råd er derfor dyre, og den hurtigtænkende 
forretningskvinde fortæller, at hun faktisk er blevet 
forlovet med sin intetanende assistent Andrew 
(Ryan Reynolds). Han spiller med på ideen, men 
med et par af sine egne betingelser.  
 

Det usædvanlige par tager til Alaska for at møde 
hans ejendommelige familie og bypigen, der altid 
har styr på alt, befinder sig pludselig i den ene 
komiske situation efter den anden. Med et 

improviseret bryllup på trapperne og immigrationsmedarbejder lige i hælene, 
holder Margaret og Andrew sig til planen.  
 

The Proposal er en uimodståelig komedie, du vil sige ja til igen og igen. 
 

Mød op og køb billet ved indgangen der incl. kaffe og kage.    Pris 30 kr. 
 
 
 
Ungdom på Gedevasevang på fineste vis. 
 
I uge 43 (24. – 28. oktober) var Naya, som går i 9. klasse på Marie Kruse 
Skole, i praktik her på Gedevasevang. Efterfølgende har Naya sendt følgende 
hilsen til os: 
 

”Kære Helle, Karin, Karina og jer andre på Gedevasevang, 
 
Tak for at have gjort min praktikuge 
spændende og fyldt med en masse ting at lave. 
 

Det har været super sjovt at være i køkkenet og 
hjælpe til, se hvordan en uge hos jer fungerer 
og få lov til at prøve en masse forskellige ting 
af. 
 

Tak for jeres tid og venlighed. Jeg har følt mig 
velkommen og er taget godt imod. 
 
De bedste hilsner fra Naya” 
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Nordisk ”Skumringstime” på Gedevasevang 
 
Det var igen et af de festlige tiltag, som 
’Gedevasevang’ er så god til at lægge hus til. Af og 
til kan jeg så ikke lade være med at ’causere’ lidt 
over oplevelserne her, men denne gang kunne man 
læse en hel sides beskrivelse i månedens 
nyhedsbrev, så det ville snarere blive en gentagelse 
af ’programmet’, derfor vil jeg nøjes med at give en 
stor ros til arrangørerne, - og jeg ved, at mange 
deltagere er ganske enige med mig. 
  
Men jeg vil uddybe lidt mere om ’skumringstimen’.  
 

 
Det grundlæggende koncept for ’Nordisk Litteraturuge’ fra 4. - 20. november 
er, at der hvert år i november tændes levende lys i tusmørket og læses højt 
på de forskellige nordiske sprog på tusindvis af biblioteker, skoler og andre 
institutioner og organisationer i hele Norden og Baltikum. 
 

Dette arrangement startede Foreningen Norden i 1997 og ’skumringstimen’ er 
et fast arrangement i denne uge, hvor der præcis mandag kl.19.00 læses højt 
af et par udvalgte kapitler af en nordisk forfatters værk. I år var temaet ’Natur i 
Norden’.  
 

Bagefter suppleres der oftest andre indslag, f.eks. debat om bogens tema 
eller musikalske indslag. 
I år blev der læst af ’Åleevangeliet’ af den svenske forfatter Patrik Svensson, - 
historien om verdens mest gådefulde fisk. 
 

Og p.g.a. forskellige omstændigheder, 
forgik arrangementet i år her på 
Gedevasevang, som startede med at 
servere en let kold anretning, hvorefter vi 
var rystet og rusket godt sammen, så vi 
efter en fælles sang var parate til at lytte til 
Birger Thomsens fine og tydelige 
oplæsning. 
 

Herefter optrådte et par medlemmer af 
Visens Venner med en broget buket af sange med tilknytning til naturen, 
krydret med udvalgte fællessange. 
 

 
Ved vort bord var vi enige om, at det var en god og berigende oplevelse. 
 

Hannelore Nybo Rasmussen 
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Julesange og julebrunch, 
hvor Visens Venner underholder. 
 
Tirsdag den 20. december kl. 10.30 – 13.00 
 

Denne tirsdagssang er den 
sidste før jul, og også den  
sidste i dette år.  
 
Dette vil vi markere ved fortrinsvis at synge 
julesange, så vi kan komme lidt i træning, til vi 
skal gå rundt om juletræet.  
 

 
Grete Hermansen er ved flyglet og formiddagen begynder med I kan vælge 
sange ved bordet. Kl. 11.15 bydes på brunchbuffet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Midtvejs holdes pause hvor 
repræsentanter fra Visens Venner vil 
underholde 
Hans Aagaard læser julehistorie og 
synger for på julesange fra sit medbragte 
sanghæfte.    
 
 

 
 

Johnnie Pedersen har også lovet at komme med 
sin harmonika.  

 
Et kan vi love, at disse mennesker vil gøre deres 
til, at vi kommer i dejligt julehumør. 
 
Prisen for denne dag er kr. 100  
Der kan købes billetter i receptionen senest 
torsdag den 15. december! 
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Julefrokost med Harmonikabanden fra Helsinge 

Torsdag d. 15.12. kl. 12.15 – 15.00  

Glæd jer til en lækker frokost på Gedevasevang. 
Aktivitetsudvalget har igen lagt sig i selen for at dække flotte borde.  

I køkkenet vil Karina med sin hjælpere anrette retter til frokostbordet. I skal 
blot møde op og nyde det hele... 

Musikken forestås af Harmonikabanden fra Gribskov 
Seniorcenter, som skal gæste os for først gang. De 
har lovet at spille julemelodier, som vi kan nynne og 
synge med på. Hvis der bliver stemning for det, kan vi 
også tage en tur rundt om vores flotte juletræ. 
Eftermiddagen sluttes af med kaffe og lidt sødt. 
 

Pris for dette arrangement er 125 kr excl drikkevarer 
Billetsalg i receptionen til og med mandag d. 12.dec. 

 
 
 

Vi siger farvel til 2022 med middag samt 

jazztoner ved Jacob Artved Trio. 

Torsdag den 29. december kl. 12.00 – 14.30 

Inden længe synger julen på sidste vers, og et 
nyt år banker på.  

Her på Gedevasevang 
vil vi benytte dette skift til 
at samles over en god 
middag.  

 
Midtvejs vil vi nyde en koncert ved vores beboer Mette 
Konow barnebarn Jacob. 
 

Til dagligt bor Jacob i New York, men lige nu er han 
hjemme på juleferie og vil gerne glæde sin mormor og 
os ved at komme her med sine venner og spille dejlige 
jazzstandards.  
 

Glæd jer til at opleve: 'Jacob Artved Trio 
 

 Eftermiddagen slutter med kaffe, chokolade samt et lille glas  
 

Køb billet i receptionen til 150 kr., senest d. 20.12 
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Barndomserindringer - Det lille hjerte og kærligheden 
Hannelore Nybo Rasmussen 

 

Børnene i vores lille by hjalp altid med at pynte kirkens juletræ. Krigen var lige 
forbi, derfor skulle træet smykkes på en ganske særlig måde, der skulle 
hænge mange hjerter mellem kugler, stjerner og englene, for julen er jo 
kærlighedens fest, var vi børn enige om. 
 

Under træet lå et lille hjerte, så det havde jo hørt alt det, vi børn havde talt 
om. ”Hvad er kærlighed for noget? Og hvordan kan jeg få kærlighed”, - 
spurgte det lille hjerte sig selv og ville bestemt finde svar på disse spørgsmål, 
og bare sådan at hænge på træet uden at få et svar? nej, - det gik slet ikke! 
 

Så det lille hjerte gik ud for at finde kærligheden.   
 

Næste aften var det lille hjerte meget træt, det havde været undervejs hele 
dagen og havde spurgt mange efter kærligheden, men ingen kunne sådan 
rigtigt svare på, hvordan det er med kærligheden. 
 

Da det dagen efter igen gik ud traf det lille hjerte en gammel mand, han sad 
på en bænk i parken. ”Kan du sige mig, hvordan det er med kærligheden?”, 
spurgte det lille hjerte ham. Først svarede den gamle mand ikke, men sagde 
så med træt stemme:  
 

”Ja, jeg kender kærligheden:  
Kærligheden er som dyrene på savannen, sårbar som en elefant, men også 
stærk som en løve. Den kan krible ligesom hundrede myrer. Kærlighed kan 
være vild som en ørkenstorm, men også blid som en let sommerbrise. 
Kærlighed er varm som solen, der varmer os, og som regnen, der lader alting 
gro. Kærlig er som Gud, han er altid hos mig og sørger for mig, og han sørger 
også for dig, lille hjerte” 
 

Den gamle mand så nu slet ikke mere så træt ud, mens han fortalte, havde 
han fået helt røde kinder, han strålede over hele ansigtet, ganske sådan som 
om han lige havde fundet kærligheden igen. 
 

Det lille hjerte kunne godt lide den gamle mands svar. ”Kan du så også sige 
mig, hvor jeg kan få denne kærlighed?” spurgte det lille hjerte, og den gamle 
mand svarede smilende: ”Kærlighed kan man ikke købe, kærlighed er en 
gave! Se med åbenhed på menneskene - så skal du nok se!” 
 

Da det lille hjerte senere hang højt oppe på juletræet, åbnede det sig og 
kunne helt tydeligt føle, at kærligheden allerede var der. 
 

Det lille hjerte var heller ikke noget lille hjerte mere - det 
syntes, som om kærligheden havde fået det til at vokse.  
 

Og den, der så nøje efter, kunne også se,  
hvordan det strålede. 
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Rejsedagbog Andalusien med Gedevasevang oktober 2022 
 
Fredag 21. oktober  rejse til Fuengirola/ Torreblanca 
Afrejse fra Gedevasevang med bus til lufthavnen. Vi 
mødte kl. 7.00 til kaffe, te og ostemad. Det var stadig 
mørkt, men dejligt at vi ikke skulle lave morgenmad 
hjemmefra. 
Flyveturen til Malaga tog godt 3 timer, men vejret var fint 
og ind imellem kunne man se på landskaber undervejs.  
Vel fremme i Malaga, Blev vi hentet af en lokal turistbus 
og kørt ca. 40 minutter til hotellet. Køreturen foregik langs 
havet – en smuk tur, hvor vi fik det første kig på den 

sydspanske natur. 
Mogens førte an den korte tur ned til stranden, 
hvor vi soppede. Vandet var ligesom dansk 
sommer; koldt at stikke tæerne i, men dejligt efter 
en kort stund. Efter soppeturen gik vi langs 
stranden ad promenaden. 
Svend vendte om for at 
finde en købmand og 
købe drikkevand. Det 
vand, der er i vandhanen, 
kan drikkes, men er tilsat 
meget klor. En lille flok 

fortsatte for at finde en strandbar. Det var imidlertid 
sent på eftermiddagen og strandbarene var ved at 
lukke. Efter ca 1 kilometers vandren, vendte vi om og 
fandt et hyggeligt sted på tilbagevejen. Her fik vi en 
flaske rosé, som vi delte (6 personer). Pris 20 kr i alt. 
Det var da til at overkomme. 
Om aftenen var der underholdning af 3 flamenco dansere på hotellet. Det var 
højt, dygtigt og meget turistagtigt. 

 
Lørdag 22. oktober – fridag 
Vi tog toget ind til Malaga Centrum. 
Rejselederen førte an, så vi fandt det 
rigtige tog og vejen til Picasso-
museet. Ved museet var der lang kø, 
så nogle af os benyttede lejligheden 
til at spise frokost på en restaurant, 
som køen kom forbi. Dejlig mad og 
bagefter var køen til museet ikke så 
lang. 
Efter museum, fandt vi en kaffebar, hvor Mogens og 
Ulla havde slået sig ned – og senere sluttede IngeLise 

og Kaj sig til os. Nu stod valget mellem kirken og botanisk have.  
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Vi valgte haven, der var en hel park, hvor vi så mange eksotiske planter og 
flere af de grønne papegøjer, der er så mange af her 
nede. Nu var det tid at vende næsen hjemad mod 
hotellet, for at mødes til aftensmad kl 19.  
 
Vi gik langs havnepromenaden, så et par 
krydstogtskibe og en svensk skonnert, der fungerede 
som skoleskib. Turen tilbage med toget gik lettere, 
måske fordi vi havde købt returbillet, måske fordi der 
ikke var så mange passagerer som på udturen. 
Tilbage på stationen i Torreblanca gik Ingelise og 
Karin på jagt efter det supermarked, der ligger tæt på 
hotellet. Vi fandt det, efter en lille omvej, men til 

gengæld fik vi set et særdeles velassorteret supermarked, hvor vi kunne få alt 
i specielt drikkevarer, som vi kom efter.  
 
Om aftenen fik vi et overdådigt måltid med flere retter af fisk, kød, salater, 
grønt og andet tilbehør. Vi hyggede os vældigt og fortsatte på hotellets 
terrasse, hvor det meste af selskabet efterhånden var samlet til kaffe og 
drinks. Vejret er behageligt, vi kan sidde udendørs om aftenen i sommertøj og 
uden overtøj.  

Søndag 23. oktober – Almunecar og Frigiliana 
Morgenen bød på et overdådigt morgenmåltid i 
restaurantens buffet. Hver dag kan vi få flere slags 
æg, pandekager, brød, lidt ost, stegte pølser, 
skinke og grøntsager af forskellig slags. En 
overdådig frugtbuffet byder på flere slags melon, 
kiwi, mango, frisk annanas og de almindelige 
frugter, vi kender hjemmefra.  
 
 
 
 
 
 

KL 9.30 blev vi hentet af bussen, 
dvs lidt over tid, da hotellets 2 
langsomme elevatorer var 
overfyldte og vi alle stod og 
ventede i lang tid for at komme 
med ned. Vi begyndte en smuk 
bustur dels langs kysten, dels lidt op i bjergene mod Frigiliana. Det er en lille 
by, der ligger bygget op ad bjerget med smalle, krogede gader og meget 
smuk brolægning i fine mønstre. Vi gik lidt rundt i byen, så byens gamle kilde, 
hvor indbyggerne hentede vand for hundreder af år siden.  
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Byens stolthed er måske det faktum, at jøderne, 
muslimerne og de kristne har kunnet leve side om side. 
Dette markeres af et monument, hvor davidsstjernen, 
halvmånen og korset er bygget i samme kunstværk.  

 
Svend havde taget 
vandrestavene med. Dem fik 
han brug for at støtte sig til, når 
vi gik i de stejle gader. Her var 
smukt med flot udsigt mellem de 
hvidkalkede huse ud over bjergene. Vi kom forbi en 
farverig grønthandel med mange eksotiske frugter. 
Efter en kort køretur kom vi til restaurant ”Tropical 
Farm Venta Luciano”, hvor vi fik en helt fantastisk 
frokost med flere slagt tapas, Sangria, diverse vine, 
grilstegt kylling og 
svinekød med salat og 

stegte kartoffelbåde. Desserten blev serveret som 
en tallerken med flere slags frugt (avocado, mango, 
papaya, chirimoya) og avocadomusse. Det hele 
smagte fantastisk. Vi sad på terassen med udsigt 
over bjergene og i skyggen af et Chirimoya-træ. 
Chirimoya er en grøn frugt, som en stor avocado. 
Den har hvidt frugtkød med store, sorte kerner. 
Denne frugt fik vi naturligvis også serveret. 
Nu var det efterhånden tid til at røre benene lidt 
igen. Vi kørte et kort stykke ned til Almunecar, en af 
de hvide byer nordøst for Malaga. Vi gik en tur rundt i byen og ind i den lokale 
park, hvor mange kunstnere har opsat skulpturer. Flere af os var godt trætte 
og sov på den halvanden time lange køretur tilbage til hotellet.  
 
Hotellet havde engageret en tryllekunstner til at underholde om aftenen. Vi 

blev vidne til mange slags tryllerier, både tørklæder der 
blev til paraplyer, en mand, der savede sin arm over, 
papirlommetørklæder der blev til lange papirtråde og en 
flok børn, der lige lærte et trylleshow. Alt sammen sjovt 
og overraskende. 
 
 
Mandag 24. oktober – Mijas og Fuengirola centrum 
Efter en kort køretur med tog til centrum af Fuengirola (2 
stationer) fortsatte vi med bus op til den anden smukke 
hvide by, Mijas. Man kan komme rundt i byen med 

æseltaxi eller måske ridende på æsel, men det var der ikke stemning for. Vi 
vandrede rundt til de forskellige seværdigheder, f.eks. et kapel i en grotte, en 
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smuk gammel kirke og en masse butikker. Byen er en stor 
turistattraktion og man møder mange nationaliteter. 
 
Vi var også inde og se et værelse på det tidligere rådhus, der 
nu er en slags egnsmuseum. Værelset kommer man til 
igennem et klædeskab. Her gemte den tidligere borgmester 
sig for Franco´s diktatur i 30 år. Han var blevet henrettet hvis 
de havde fundet ham. Hans hustru havde soveværelse ved 

siden af, og hun levede som om hun var alene i alle disse år. På museet med 
landbrugsredskaber og folkekunst var der også en miniature af en omvendt 
tyrefægterarena. Tyren stod med det røde klæde foran matadoren og 
publikum var køer og kalve. 
Vi fulgtes med Jane og Bjarne fra vores andelsforening. Efter et udsigtspunkt 
og endnu en kirke kørte vi med bussen ned til Fuengirola centrum, hvor vi 
spiste frokost. Herefter var det med toget tilbage til hotellet.  
Atter har vi siddet på 
hotellets terrasse og 
drukket kaffe og drinks 
efter maden. Vi nåede 
endda lige et par danse 
jitterbug inden vi gik op 
på værelset. 
 
Tirsdag 25. oktober – 
Antequera og Torcal 
 I dag er det lidt varmere 
end i går, men til 
gengæld skal vi nu op i 

bjergene. Vi kørte til naturparken El Torcal, hvor 
landskabet rummer meget specielle 
stenformationer. Jordlagene er gennem tiderne 
forvandlet til ”plader” af sten, der ligger ovenpå 
hinanden mere eller mindre i stabler. Det ser 
forunderligt ud og meget smukt. Man skal passe 
på, når man går på og mellem stenene, for det er 
let at miste fodfæstet og glide eller falde. Stedet 
er yndet udflugtsmål for mange vandrere, men de 
bedst gående af selskabet var dog alligevel på en 
kort tur med guiden, så vi kunne nyde de 
specielle stenformationer på tæt hold. Rundt på 
stenene sprang bjerggeder, de havde ikke 

vanskeligt ved at få fodfæste. De dårligt gående gik en kort tur hen til et 
udsigtspunkt med en lige så flot udsigt. 
Herefter kørte vi ned til Antequera, en gammel smuk by med et fort på en 
bakketop. Også et smukt syn. Vi besøgte 2 gravhøje her, som langt overgik 
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de danske gravhøje i størrelse. I det tilhørende center så vi en lille video om 
hvordan de er blevet bygget. Herefter kørte vi op til en frokostrestaurant. Hele 
vejen er vi kørt rundt om en klippeformation, som ligner en liggende indianer 
(eller skal man skrive en liggende mandlig person af tidlig etnisk 
nordamerikansk herkomst). Maden hørte til den meget sødlige side, men det 
er meget spansk. 
Vi tilbragte resten af eftermiddagen med at sove, læse nyheder og skrive 
dagbog. Andre har været på shopping i Malaga eller en tur op til tyren på 

bjerget. 
Efter middagen fik vi atter 
lejlighed til at danse og en 
drink med de andre på 
terrassen. 
 
 
 
 
 
 

 

 
Onsdag 26. oktober  

 
Ronda 

 
I dag kørte bussen os  
ca 1,5 time gennem det 
smukke bjerglandskab 
Serrania de Ronda.   Vi 
passerede plantager 
med frugttræer og flere 
flokke af får og geder. I 
byen Ronda går vi fra 

busterminalen gennem parken, hvor der er en 
formidabel udsigt idet Ronda ligger på et plateau 
180 over dalens bund. Vi passerede tyrefægter-
areanen, der er verdens ældste arena hvor 
toreadoen kæmper til fods (i modsætning til hest). 
Herefter passerer vi den ny bro, der er fra 1700-tallet. Broen rejser sig 120 
meter over kløftens bund. Den er så bred, at der er plads til et fængsel med 
celler i bygningens ”ben”. Broen forbinder den nye og den gamle bydel. På 
den anden side af broen, har vi udsigt til den gamle bro. Vi kan se ned på 
fuglene, der flyver nede i kløften. Vi spadserer lidt rundt i den gamle bydel, 
der har meget flotte brolægninger i gaderne.  Vi gør holdt på den ældste 
plads i Spanien, hvor der har været tyrefægtning til hest. De fineste 
tilskuerpladser var på kirkens svalegange.  
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Tilbage ved tyrefægterarenaen spiser vi tapas i en af 
de traditionelle restauranter. Tapas bestod af mange 
små retter. De blev serveret en af gangen, så vi var 
godt mætte inden vi var gennem alle retterne. Først 
en tallerken med 2 skiver pølse og en tynd skive 
svinekød (nakkekam?) og et stykke ost, så en gratin 
med tun – meget velsmagende, så en tallerken med 
tortilla (kartoffelpandekage), så en lille stegepande 
med et par stykker meget velsmagende pølse, hvoraf 
den ene var krydret pølse, den anden en slags 
blodpølse og endelig en skål budding med en slags 
blød mariekiks ovenpå. 

 
Efter maden havde vi atter lidt tid for os selv. Vi gik 
lidt op ad strøget og fandt en sidegade, hvor vi 
kunne få kaffe. De første mange restauranter ville 
kun give plads for spisende gæster, men endelig 
lykkedes det at finde et kaffested i en behagelig, 
stille sidegade. Her fik vi en hyggelig snak med Kay. 
Herefter kunne vi nyde turen tilbage med bussen 
gennem det smukke landskab. 
 

Torsdag 27. oktober – på egen hånd i Fuengirola. 
I dag er der ikke fælles program. Mogens førte an til 
fods mod ad strandpromenaden til et lille 
madmarked. Svend fulgte med denne gruppe og fik 
gået halvanden times tid inden han var tilbage igen. 
Karin gik sammen med Jane, Bjarne og Hans op til tårnet og tyren på bjerget. 
Derefter kravlede vi ned ad bjerget og gik Svend i møde på 
strandpromenaden. Her er mange ældre turister, bl.a. en gruppe danskere, 
der løb langs promenaden. 
Sidste aften har vi aftalt at spise sammen i den store spisesal. Efter maden fik 
vi en drink alle sammen på hotellets terrasse. Tænk at vi kan sidde udendørs 
uden overtøj hele aftenen. 
 
 Fredag 28. oktober – tilbage til Farum 
Tidligt op og med bussen til lufthavnen. Her fandt vi en 
laaaang kø til check-in. Flyet har helt fyldt, men alle fik 
en plads og vel ankommet til Københavns lufthavn, 
blev vi atter hentet med bus og kørt til Gedevasevang. 
Atter en dejlig tur er nu afsluttet, tak til Gedevasevang 
og rejseudvalget!  
 
 
Mange hilsener Svend og Karin 
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I samarbejde med Gedevasevang arrangerer jeg en tur til 
 

Miss Saigon på Det Ny Teater 
    
Søndag den 12. februar 2023 kl. 15.00 

 

 
 
Det Ny Teater inviterer igen til en stor teateroplevelse med et af 
musicalhistoriens hovedværker Miss Saigon, som er en episk 
kærlighedshistorie med en gribende og dramatisk handling, - underbygget af 
bevægende og storslået musik. 
 
Handlingen begynder i Saigon i 1975, få dage før Vietnamkrigens afslutning. 
En amerikansk soldat og en vietnamesisk barpige bliver stormende 
forelskede, men forholdet bliver skæbnesvangert, i krigens kaos bliver de skilt 
fra hinanden, - men skæbnen synes at have bundet dem sammen.. 
 
Foruden en række af Danmarks bedste musicalperformere medvirker et stort 
internationalt cast af sangere og dansere. Forestillingen opføres på dansk. 

 
Jeg har reserveret et antal billetter fra række 16 på parket (496 kr.), som vi 

før har brugt. 
 

De fleste af os syntes det er hyggeligt at spise sammen i forbindelse med en 
forestilling, men herom senere til de tilmeldte. 

 
 

Al henvendelse skal ske til  
Hannelore Nybo Rasmussen 

Mobil: 2521 1939 
E-mail hannelore.nybo@gmail.com 
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