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APRIL 2022 

Fr. 1.   

Lør. 2.   

Søn. 3.   

Man. 4.   

Tirs.      5.    

Ons. 6. Sejltur med m/s ”Aurora” Helsingør-Helsingborg Kl. 10.15 – 16.30 

Tors. 7.    

Fr. 8.   

Lør. 9.   

Søn. 10. Palmesøndag          Centret lukket  

Man. 11. Mozarts Messe i C-moll  Kl. 13.30 – 16.30 

Tirs. 12. Sang og Musik med C. A. Bærentzen 
Aftenspisning og rejsenyt 

Kl. 10.00 – 11.30 
Kl. 17.30 – 20.00 

Ons. 13.   

Tors. 14. Skærtorsdag Centret lukket  

Fr. 15. Langfredag Centret lukket  

Lør. 16.   

Søn. 17. Påskedag Centret lukket  

Man. 18. 2. Påskedag Centret lukket  

Tirs. 19. Sang og Musik med Grete Hermansen Kl. 10.00 – 11.30 

Ons. 20. Debatsalon med Hannelore 
Udflugt kun for mænd 

Kl. 10.00 
Kl. 10.00 

Tors. 21. Græsk dag Kl. 12.00 – 15.30 

Fr. 22.   

Lør. 23. Beboerfrokost Kl. 12.00 – 14.00 

Søn. 24.   

Man. 25.   

Tirs. 26. Sang og Musik med Carsten Holbek 
Lad det svinge – lad det klinge 

Kl. 10.00 – 11.30 
Kl. 19.30 

Ons. 27. Guidet tur i Farum med kaffe og kager på 
Frodes Restaurant for Fruentimmere 

Kl. 13.30 – 15.30 

Tors. 28.   

Fr. 29.   

Lør. 30.   

Maj   

Tirs. 3. Sang og Musik med pianisten Allan Steen Kl. 10.00 – 11.30 
 

Der er bagning hver mandag kl. 13.00 – 15.00, 
og der er banko hver tirsdag kl. 13.00 – 15.15. 

 

 
Receptionens åbningstid er kl. 10.00 – 12.00. 
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Varm middagsret alle ugens hverdag i tidsrummet  
kl. 12.00 – 12.45 

I April ser madplanen således ud: 
 

Dato Menu 

UGE 13  

Fredag 1/4 Kold anretning 

UGE 14  

Mandag 4/4 Smørrebrød 

Tirsdag 5/4 Pølser og kold kartoffelsalat 

Onsdag 6/4 Smørrebrød el.  FROKOST TUR TIL SVERIGE   
HUSK                                           HUSK BILLET 

Torsdag 7/4 Overraskelse 

Fredag 8/4 Spisning på Skovgården, vi kører i busserne 
Tilmelding 2 dage før. 

UGE 15  

Mandag 11/4 Forl. Skildpadde m/ flute 

Tirsdag 12/4 Spr. Nakke/hamburgerryg m/ stuv. Spinat  

Onsdag 13/4 Kalvekød i salviesauce  

Skærtorsdag  LUKKET 

Langfredag  LUKKET 

UGE 16  

2. Påskedag LUKKET 

Tirsdag  19/4 Kalkunfrikadeller m/ tomatsauce, kartofler og grønt 

Onsdag  20/4 Rg. Ribbensteg m/ urteragout 

Torsdag  21/4 Græsk dag.              HUSK BILLET 

Fredag   22/4 Hk. Bøf m/ m/ bløde løg og tilbehør 

UGE 17  

Mandag 25/4 Dagens fisk 

Tirsdag  26/4 Butterdejspakker m/ oksefyld og grønt 

Onsdag  27/4 Suppe 

Torsdag 28/4 Stg. Lever m/ bløde løg og tilbehør  Dessert: 15 kr 

Fredag   29/4 Kylling m/ sennepssauce og ris  

         

OBS:  
Fra d. 1/4 til og med 8/4 vil der kun være middagsservering for de faste 
spisende pga. køkken renovering. 

    Menu pris kr. 50,- 
  Der forbeholdes ret til ændringer. 

Vore priser i cafeen stiger med cirka 5 procent per 1. maj grundet  
almene prisstigninger. 
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Og hvilket forår blev det? 
Jeg tænker tilbage på den dejlige 
forårsdag i Farum Kirke d. 16. marts, som 
vi havde arrangeret sammen med 
sognepræst Jan Asmussen. Dorit og Rita 
havde pyntet bænkerækkerne med 
spæde grønne blade ,forsytiagrene og 
påskeliljer. Jeg syntes, det løftede hele 
kirkerummet sammen med 
Gedevasevangs Pensionistkor, der 
havde hvide bluser og limegrønne 
tørklæder på. Solen skinnede ind ad 
kirkens høje vinduer.  Jeg følte, 

lyset var tilbage og kunne løfte os, trods vores bekymring og manglende forståelse 
over for Ruslands invasion i Ukraine, som sognepræst Jan Asmussen tog ind i sin 
alvorlige prædiken. Sådan måtte det være.  
Men glæden over lyset og sangene i kirken gav mig håb om, at det lyse må 
overvinde det mørke. En følelse, jeg håber, øvrige også kunne tage med fra 
kirkerummet.  
 

Vores bus, Lange Maren, må desværre gå på pension. Udgiften til en reparation 
for at bussen kan gå gennem syn, står ikke mål med bussens værdi. 
I en tid har vores team omkring kørsel af busserne arbejdet på, hvordan og hvilken 
bus, der skal erstatte Lange Maren.  
En lille gruppe har været hos en forhandler i Randers og fået forevist en Fiat 
Ducato, som ville kunne dække vores kørselsbehov. Denne bus er vi nu i 
forhandling om.  
At denne handel kan finde sted, kan vi takke vores gode gamle gartner Ejgil 
Skiffards døtre for.  
De har kontaktet mig for en måneds tid siden og de gav mig den glædelige besked; 
 ”Vi har besluttet at give Gedevasevang et beløb på 300.000 kr. til hjælp til, at I 
fortsat kan være godt kørende til glæde for pensionisterne, som kommer på 
Gedevasevang. Det var en aktivitet, vores far satte så megen pris på, så det vil vi 
gerne støtte til, at det må fortsætte.”  
Den aften blev jeg først mundlam, så rørt og så kom glæden:  
Mine ord til Ejgils piger var: 
 ”I har det samme menneskesyn og den samme generøsitet som jeres far. Det er 
så overvældende og smukt. Stor og varm tak på Gedevasevangs vegne. 
 

Yderligere har Spejderne Genbrugs bevilliget os 50.000 kr. til at understøtte købet 
af en anden bus. 
Så inden længe er vi igen godt kørende, og vi finder en forårsdag, hvor vi vil fejre 
denne unikke gave på bedste vis.  
 

I dagene fra d. 4. april til og med 8. april får vi en ny serveringdisk opsat i køkkenet, 
da kølemontrerne i den gamle er ”stået af”. 
Det vil betyde, at køkkenet delvis vil være lukket i denne periode. Køkkenpigerne 
har været kreative og fundet forskellige løsninger, så I kan få et måltid. Få en god 
snak med personalet omkring dette i ugen inden.  

 

Bedste hilsner og en dejlig påske til alle ønsker Birgit Viekær 
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Ud i foråret og på bølgen blå 
med Kronborg om styrbord og bagbord 

 

Onsdag d. 6.april fra kl. 10.15– ca. 16.30 
 

Stor liftbus med afgang fra Gedevasevang kl.10.15.           
Poul Korsholm har tilrettelagt en flot køretur og deltager som guide fra Farum 
til Helsingør, hvor vi bliver sat af ved færgelejet. Der ligger færgen Aurora, 
hvor vi har reserveret bord på Øresunds flydende restaurant Waves, med den 
flotteste havudsigt. Færgen har elevator og har fin tilgængelighed for alle. 

 

Vi bliver ombord, mens vi krydser 

Øresund 3 gange, så vi har god tid 

til at nyde maden og den fine 

udsigt. Der serveres en dejlig 

buffet med både kolde og lune 

retter - lidt for enhver smag. 

 

Når turen er slut, entrer vi vores bus 

igen og kører mod Farum. 

 

 
 

 

Prisen kr. 250 inkluderer bus, sejltur, frokost og kaffe. 

Drikkevarer for egen regning. 

 

Billetter i receptionen senest d. 4.april 
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Koncert på Gedevasevang 
Messe i c-moll af Wolfgang Amadeus Mozart 

 
Mandag den 11. april 2022 kl. 13.30 - ca. 16.30 vises på storskærm: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
For et par år siden viste jeg Mozarts ”Grosse Messe” i c-moll og hans 
Requiem i d-moll, hvad der vakte stor begejstring, - så kom forbi, når jeg 
denne mandag igen vil vise Mozarts ”Grosse Messe” i c-moll med Sir John 
Eliot Gardiner som dirigent og mezzo sopranen Anne Sofie von Otter, samt 
andre store navne fra den klassiske musikverden. 
 

Det er en optagelse fra den underskønne koncertsal Palau de la Música 
Catalana i Barcelona. Salen giver ikke kun musikalsk en uforglemmelig 
oplevelse, men også dens arkitektur inde og ude, samt dens skulpturer og 
malerier er helt enestående - en fryd for alle sanser. 
 

Messen er et gigantisk og storslået musikværk, den genspejler Mozarts dybe 
refleksion over den liturgiske tekst og regnes for et af hans hovedværker. Og 
også i dette værk er musikken så stærk og smuk, at det gør helt ondt, når 
tonernes intensitet omfavner en. 
 

En ”messe” er et større religiøst vokalværk med latinsk tekst: Kyrie (Herre, 
forbarm dig) er dog en rest fra den tid, hvor liturgiens hovedsprog ikke var 
latin, men græsk. Gloria (Ære være Gud) tager udgangspunkt i englenes 
lovsang julenat. Credo er Trosbekendelsen, og Sanctus (Hellig er Herren) er 
også englenes sang, mens Agnus Dei (Guds lam) synges i forbindelse med 
”forvandlingen”.  
 

Vi begynder koncerten med et glas perlende vin, - og i 
pausen sætter vi kaffe / te og kage på bordene. 

 
Billetter købes ved indgangen og koster 40 kr. 

– der udleveres også en rolleliste m.m. her. 
 

På festligt gensyn 
Vibeke og Hannelore 
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Sikke en dejlig eftermiddag. I gav mig.. 
 

Tak for I kom og fejrede mig i 
anledning af min 70 års 
fødselsdag. Tak for alle de fine 
hilsner i form af øreringe, fotos, 
blomster, flasker, chokolade, 
hjemmestrikkede karklude, 
håndlavet skopose, brødkurv, 
ledlampe, og creme til at holde 
rynkerne på afstand. Der foruden 
den flotte pengegave fra 
indsamlingshjertet, der beløb sig til 
mere end 2000 kr.  

 
Særlig tak for de mange flotte kort med søde og rosende ord, der varmer mig. 
Sidst men ikke mindst for de sande, kloge og indimellem drillende ord fra 
talerne fra henholdsvis, Elsa, Inger Louise 
og Birte.  
 

En eftermiddag jeg vil gemme på som et 
kært minde takket være alle jer, jeg sætter 
så megen pris på. 
 

Yesterday, when I was young, synger 
Charles Aznavour, 
 

I går ja, men hvad med i dag?  
Du er nøjagtig så ung, som du føler dig.  
 
Bedste hilsner fra Birgit Viekær 
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Aftenspisning på Gedevasevang 
 

Tirsdag d. 12.04. kl.17.30 – ca. 20.00 
 

Påsken er nært forstående, og der bliver dage til 
familien. Forinden skal vi mødes og ønske 
hinanden god påske. Da køkkenet har været 
under renovering, har vi ikke kunnet byde på stor 
påskefrokost. I stedet har vi valgt at købe en 
påskemenu i Copenhagen Catering, som 
aftenteamet vil servere til denne måneds 
aftenspisning. Det kan I glæde jer til. 
   

Påskemenu, kaffe og kage samt hyggeligt samvær 
 

Billetter til pris 150 kr 
 

 
 
Nyt fra Gedevasevangs rejseudvalg. 

skrevet af Birgit Viekær 

Vi smiler stadig over det flotte fremmøde i vore lokaler, da vi præsenterede 
årets ferieture. Jeg havde sagt: ”Hvis der kommer omkring 75 personer, er 

det flot” – i lyset af lang nedlukning”. Derfor 
var glæden og overraskelsen stor, da 
pensionisterne strømmede til d. 28. feb. 
Ekstra stole og borde blev fundet frem for at 
rumme de ca. 125 pensionister, der kom til 
Gedevasevang. 
Ferieprogrammet faldt i smag, og henved 
150 pladser blev reserveret. Flere ønskede 
nemlig at deltage i 2 eller 3 ture. Alle 
ferieturene kan gennemføres. Særlig Gotland 

turen havde stor interesse, og vi måtte ud i lodtrækning omkring 
eneværelserne. Alle står fortsat på prioriteret venteliste og kan ved ændring 
stadig få en chance for at komme med. Desværre er det ikke muligt at få flere 
eneværelser til dette rejsemål. 
 

Rejsemål Dato Antal dage Pladser 

Lolland 21.05. - 24.05. 4 dage Få ledige 

Nr. Nissum Højskole 29.06. - 05.07. 7 dage Der kan 
forespørges  

Kalmar / Gotland 15.08. - 19.08. 5 dage Udsolgt 

Andalusien 21.10. - 28.10. 8 dage Få ledige 

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

Rigtig god påske ønsker Birte, Mogens, Benny, Inger Louise og Birgit 
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Kun for mænd 
 
 

Onsdag d. 20.04.22 hvor vi mødes på Farum Station kl. 08.50 og kører 
09.02 mod Køge 

 

SÅ SKAL DER SMAGES. 

 
Denne gang går 
turen til bryggeriet 
og destilleriet 
BRAUNSTEIN I 
Køge 
 
BRAUNSTEIN 
startede i 2005 har 
og gennem 15 år 
vundet stor 
anerkendelse for 
deres produkter. 
 

 
Vi skal blandt andet smage øl, rom og snaps. 
Rundvisningen begynder kl. 10.30.  
 
Efter besøget i bryggeriet spiser vi hos på Braunstein = tapas 200 kr 
Jeg har planlagt, at vi tager toget fra Farum St. til Køge, så vi ikke skal tænke 
på kørsel i biler. 
Der er kun 500 - 600 meters gang fra 
Køge St. til Braunstein. 
 
Vi kører fra Farum kl. 09.02. 
Transport for egen regning.  
 
Besøget i bryggeriet koster 175 kr. 
kontant, som betales på udflugtsdagen 
direkte til Jens. 
 
Frokost er for egen regning. Den koster 200 kr. 
 

Jeg ser frem til en hyggelig dag sammen med jer. 
 

Husk at tilmelde jer i receptionen senest d.19.april kl.11.00 
 

Bedste hilsner fra Jens Thykjær. 
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Debat-Salon på Gedevasevang  
 

Onsdag den 20. april 2022 
 

For to år siden tog jeg initiativ til at starte en ”Debat Salon” på 
Gedevasevang, hvor mennesker med forskellig baggrund og livssituationer 
kan mødes og udveksle gode tanker, historier og synspunkter, kort sagt, 
debattere aktuelle emner, - en aktuel (avis) artikel el. lign. - emnerne kunne 
favne bredt, for man bør altid følge med i, hvad der rører sig i tiden. 
 
Så mit budskab med dette (kulturelle) forum var / er, at vi jo selv kan vælge, 
om vi vil leve et aktivt liv, eller om vi bare vil lade livet passere forbi os. 
 
For det er vigtigt, at vi hele tiden gør et forsøg på at udvide og udvikle vores 
’basisviden’ 
- derfor skal man prøve på at  
 

’leve i nutiden’, være ’bevidst om fortiden’, men altid have ’planer for 
fremtiden’. 

 
Jeg mener, at vi måske også har brug for samtalen om de ’dybe’ ting, i stedet 
for kun at tale om hverdagens problemer, konflikter og frustrationer. 
 
Oplevelsen af f.eks. ’tiden’: en tidlig morgen, hvor den ligesom står stille - 
pausen, hvor formiddagen er ved at være forbi, - hvor den lune middagssol er 
ved at blegne, og hvor aftenen endnu ligger ude i fremtiden, - ja, hvor man 
kan fornemme, at tiden i et kort øjeblik standser sit ubemærkede forløb - indtil 
den bestemmer sig til at gå mod dagens farveeksploderende slutning. 
 
Men så har der igen været pauser p.g.a. corona, hvor vi kun mødtes to - 

tre gange sidste år, - efter forespørgsel vil jeg nu prøve at genoptage 
møderne, så kom et smut forbi for at se, om det er noget for dig at 

deltage i. 
 

Onsdag den 20. april 2022 kl. 10.00 på Gedevasevang 
 
Måske på gensyn 
Hannelore Nybo Rasmussen 
E-mail: hannelore.nybo@gmail.com                       
Mobil: 25 21 19 39 

mailto:hannelore.nybo@gmail.com
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Græsk dag: 
 

Gedevasevang tager os med på en rejse 
indenfor i en smukt pyntet sal 

i blå og hvide farver 
 

torsdag d. 21. april fra kl.12.00 - ca kl. 
15.30 

 

 
Vi begynder med spisning og hyggeligt samvær, 

en dejlig græsk menu. 
 
Derefter vil Niels Erik Kaiser (kl. ca.13.15) vise billeder /film og holde et 
kortere foredrag om Grækenland. 
 

Kl. 14.00 er der danseopvisning af Gedevasevangs dansere, og derefter er 
der fælles dans. Dansen ledes af Dorthe og Tommy Havdrup En af dansene 
bliver Zorba. 
 

Dansen stammer fra filmen ”Zorba grækeren”, der kom i biograferne i 1965 
med FLOTTE Anthony Quinn i hovedrollen! Han repræsenterer den 
livskraftige/-duelige græske folkesjæl, og han får held til at vække en trist, 
udslukt, amerikansk forfatter til live igen med sin Zorba-dans (og en smuk 
pige)! 
Den uforglemmelige ørehænger er komponeret af Mikis Theodorakis. 
 

Måske var det den film, der inspirerede danskerne til 
også at vælge Grækenland som rejsemål, i hvert fald tog 
mange turen til de græske øer og lærte ouzo, tzatziki og 
græsk yoghurt at kende. 
 
Når vi derefter fortjener at sidde ned, serveres der kaffe 
og kage. 
 

Billetter i receptionen fra den 4. april frem til og med 19. april 
 

Pris kr. 125 
 

Måske går vi hjem med ønsket om at opfriske bekendtskabet med 
Grækenland? 
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VELKOMMEN TIL 
 

LØRDAGSFROKOST d. 23. 04. 22. kl. 12.00 
PÅ GEDEVASEVANG 30 A, FARUM 

 

Vi glæder os til at se dig til lørdagsfrokosten, lørdag d. 23.04. 22., tag gerne 
et familiemedlem og/eller ven med. Frokosten er for alle pensionister/førtids- 
pensionister samt beboerne på Gedevasevang 
 

  
 

Menuen er: 2 stk. lækkert smørrebrød 
  1 øl, vin eller vand og snaps    
  Kaffe med hjemmebagt kage 
 

Pris:  70 kr. alt inkl. 
 

Bestilling: Ring til OASEN senest d. torsdag d.21.04.22 
Er du vegetar eller andet bedes du venligst informere køkkenet. 
 

Hilsen fra Annegrethe og Birgitte samt Elsa 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

Problemer i BIXEN !!! 
 

Først vil vi sige mange TAK for det meget flotte tøj og alle de 
praktiske ting vi modtager, MEN: 
 

Hvis du tager tøj med hjem til prøvning, og det er du velkommen til, så læg 
venligst en seddel i kassen med dit navn, dato og evt. pris. 
 
Husk også at betale og lægge pengene i den lille kasse med hunden eller at 
betale i receptionen 

Hilsen fra Elsa og Bente 
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Nyt kvartal i Pusterummet.  
Solen har fået styrke, temperaturen bevæger sig opad, og dagene bli´r 
længere og lysere; uret viser sommertid. Nu skal vi ud for at samle 
vitaminer fra solen og fra alt det grønne og gennem aktivitet og samvær 
komme i hopla ovenpå en mørk, regnfuld februar og marts med kølig vind og 
nattefrost samt ”dansen med corona” og andre vira.   

Status i Pusterummet 
Pusterummet går ind i et nyt kvartal, og vi har gjort status. Der er plads til 
flere i Pusterummet i vores åbningstid kl. 10 - 14, hvor frivillige fortsat 
sørger for hjælp til at holde bakterier og vira fra døren, samt står bi med råd 
og dåd, så det er trygt at træne i lokalerne. Her er hyggeligt samvær, mens 
vinterens stivhed rystes af kroppen og formen gradvis genopbygges.  

De frivillige om eftermiddagen keder sig lidt og vil gerne se flere brugere 
især fra kl. 13 -14. Vær opmærksom på, at den frivillige lukker og går hjem, 
hvis der ikke står nogen på reservationslisten i ydertimerne, det er derfor 
sikrest at ringe i forvejen for dem, der ikke har reserveret tid til træning.  

Vi gør også opmærksom på, at de, der træner flere gange om ugen, 
tilbydes én formiddagstime og herudover eftermiddagstider, så længe vi har 
plads. Vi følger løbende behovet i Pusterummet og vurderer åbningstiderne 
herudfra.  

Nye medlemskort: 

De nye medlemskort ligger klar i Receptionen fra mandag den 4. april og 
koster fortsat 300 kroner for hele april kvartal og 120 kroner pr. måned, 
hvis der ønskes enkeltmåneder. Betaling sker i Receptionen, der tager kort 
og kontanter eller via banken, kontonummer oplyses i Receptionen eller i 
Pusterummet; husk at notere medl. nr. og fornavn til modtageren – det 
sparer os for megen tid. Af samme grund bedes alle betale i begyndelsen af 
kvartalet eller måneden.  

Nye interesserede bedes oplyse navn og tlf. nr. i Receptionen, så ringer vi.  

Alle ønskes et fortsat dejligt forår og et rigtig godt kvartal i Pusterummet.   

 

 

 

Med mange solskinshilsener   

Inger Louise 
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Lad det swinge - lad det klinge. 
Tirsdag d. 26. april kl. 19.30. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tag denne aften til Gedevasevang, hvor vi skal opleve: 
 

Sweet & Swing synger rytmisk og swingende musik. 
Repertoiret er flerstemmige fortolkninger af den bedste 
musik skrevet af internationale og danske 
Singer/songwritere. 
 

Koret består af 36 sangere fordelt på 4 stemmegrupper og 
ledes af vores dirigent gennem 15 år, Anja Hansen og vores faste pianist, 
Mikkel Svendsen. 
Kom og nyd dette swingende kor, og fornem deres store sangglæde. 
 
Aftenen slutter med fælles kaffebord sammen med koret Sweet & Swing. 
 

Farum Husholningsforening deltager som publikum i forlængelse af deres 
generalforsamling, så lokalerne fyldes godt op af pensionister og glade toner. 
Husholdningsforeningens medlemmer tilmelder sig direkte til deres forening. 
 

Billet til øvrige pensionister for koncert samt kaffe og kage koster 50 kr.  
Den kan købes i Gedevasevangs reception senest d. 25. april. 
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Vi kalder Fruentimmerne 
 

En tur igennem Farum Landsby. 

 
Onsdag d. 27. april kl. 13.30 mødes vi udenfor ”Vores Franske” beliggende 
på Farum Hovedgade nr. 83.  
  

Lise Rasmussen og Signe Thomsen fra Farums Lokalhistoriske Forening vil 
tage os med på en tur gennem den gamle landsby og fortælle om hvad nogle 
af de mange velbevarede bygninger har været brugt til og om dem, der har 
levet her.  
 

Vi skal bl.a. se den gamle middelalderkirke fra 1100-tallet, fattiggården, 
Rytterskolen, børneasylet og nogle af de gamle huse og gårde.  
 

Fra Landsbyforten med Majtræet vil vi gå gennem Hovedgaden og bl.a. gøre 
stop ved ”det nedlagte gadekær”, inden vi slutter af på Restaurant Frode   
med kaffe og kage.   
 

Turen er ca. 1,5 km og vil vare en times tid. 
 

Hvis dine kræfter ikke rækker til den planlagte gåtur er du velkommen til at 
møde direkte på Restaurant Frode til kl. 14.30. 
 

 

 
 

 

Tilmelding og betaling på Gedevasevang senest d. 25. april .  

Pris 70 kr som dækker kaffe og kage 
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Tirsdagssang med pianisten Allan Steen 
 

Tirsdag den 3. maj kl. 10.00 – 11.30 
 

Vi stiftede bekendtskab med Allan Steen ved 
tirsdagssangen d. 1. februar, og det var 
(også) en succes. Vi holder meget af vore 
faste akkompagnatører, men det er 
forfriskende med et nyt ansigt og andre 
musikalske vinkler. 
 
Allan Steen er en erfaren musiker, har spillet i 
38 år, og han går meget op i at musikken skal 

være perfekt til det arrangement, han nu deltager i. 
 

Vi glæder os til gensynet! 
 

Fra maj måned forhøjes prisen for 
kaffe og brød til kr. 30 og ”en lille én” vil koste kr. 10. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

”Det er da sært, at nullermænd 
ka’ blive til millioner, 

når de, såvidt jeg er bekendt 
har ingen nullerkoner.”    
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Bakketur og Cirkusrevyen 
 
Onsdag d. 8. juni fra kl. 14.45 – ca. 22.30 
 
Vi mødes på Gedevasevang og nyder en 
kop kaffe og en is, inden vi går ud til 
Adrians bus, som holder på vores 
gårdsplads. 
 
Vi sætter kursen mod Bakken i 
Klampenborg, hvor vi har reserveret 
billetter til årets Cirkusrevy. 
 
Det er sidste år, Lisbet Dahl står i 
spidsen for revyen, så nye tider er på vej, 
og derfor tror vi, at alle sejl er sat til, når 
Lisbeth Dahl, Niels Olsen, Merete 
Mærkedahl, Henrik Lykkegaard og 
Carsten Svendsen snart byder indenfor i 
TELTET på Bakken,  
 

Efter et par fornøjelige timer i Cirkusteltet vil vi gå ud og finde 
vores spisested. 

Der er bestilt bord 
til alle på 

Restaurant 
Staldknægten, som er en stor, 
åben restaurant med hyggelig 
stemning placeret i midten af 
Dyrehavsbakken ved den gamle 
rutsjebane. 

Vi har bestilt stedets buffet og har 
sat god tid af til at nyde maden.  
 
Ved 21.30 tiden mødes vi og stiger på bussen for at køre tilbage til 
Gedevasevang – forhåbentlig med smil på læben efter en god Bakkedag. 

 
Pris for Bakketur er 850 kr. 

 
 inkl. eftermiddagskaffe, revybillet, aftenbuffet og kørsel. 

 
Billetterne købes i Gedevasevangs reception i tiden fra 11. april frem til 

og med 3. maj. 
 

 



19 
 

 

TELEFONLISTE 
 

  

Aktivitetscentret Skovgården 7235 5800 

Besøgsvenner Kai Christiansen 4042 7779 

Boligbutikken – Ældreboliger 7235 4000 

Diabetesforeningen,  
lokalforening v/Erling Brix-Thomsen 

4448 2368 
5141 8138 

mail: iebrix@webspeed.dk 
Farum Bibliotek v/Lene – bibliotekar 7235 4585  

7235 4601 

Handicaporganisationerne i Furesø 
 

2426 7122 
mail: dh-furesoe@handicap.dk 

Furesø Handicapråd  
Formand Sine Holm 

2428 6043 
mail:sine.holm@biomerieux.com 

Furesø kommune 7235 4000 

Hjemmeplejen, område Farum-vest 
Alle hverdage kl. 8.00 − 14.00 
Aften/nathjælpen kl. 19.00 − 19.30 
Hjemmeplejens hovednummer 
hverdag: kl.8.00-14.00 

7235 5749 
 
 

7235 5757 

Hjemmeplejen i Værløse 7235 5710 

Kommunikationscentret i Hillerød 7232 3800 

Lillevang Plejecenter 7235 6400 

Lillevang Køkken 7235 6403 

Lillevang fodterapeut Ole Binfield 2043 7685 

  

Farum Seniorer v/ Elsa Bjerg 
 

4143 0633 
mail: elsabjerg35@gmail.com 

Ældre Sagen Farum, Nils Danielsen 4277 7056 

Ældre Sagen Farum, 
demensaflaster Leon Andersson 

 
4051 6022 

Ældre Sagen Værløse, Elin Damgaard 4447 2246 

Seniorrådet i Furesø kommune  
Formand Hans Holm 

2428 6041 
mail: hans.holm@live-dk 
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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 
 

 


