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Redaktionen
Redaktionsgruppen er startet op igen efter en lang 
pause. I juli måned vil Redaktionsgruppen foregå i 
Kultur-Værkstedet. Se i aktivitetskalenderen hvornår. 
I redaktionsgruppen taler vi om kommende aktivite-
ter og dem vi har lavet. Man er også med til at præge 
hvordan månedsbladet skal se ud samt meget mere. 

Vel mødt

Nyelandsvej 87
2000 Frederiksberg
Telefon 38 87 32 16
sdr.vang@frederiksberg.dk 
www.plejehjemmet-soendervang.dk



3

Juni måneds vejr har været lidt op og ned. Det er vel 
det der bliver kaldt for en helt almindelig dansk som-
mer med skyer, regn, sol og skiftende temperaturer. 
Så haven har vi ikke fået brugt så meget endnu. Vej-
ret var vi dog heldige med da Anders Blichfeldt kom 
forbi i slutningen af juni og spillede rockmusik for os 
i haven. Månedens forsidebillede er taget fra netop 
denne dag. Her ses Anders Blichfeldt siddende i gang 
med at spille med de omkring 40 deltagende beboere 
i baggrunden. Himmel er smuk blå og uden en sky. Vi 
havde en dejlig eftermiddag sammen som endte med 
kaffe/the og småkager ude i det dejlige sommervejr.

Billedet her over er taget fra et andet arrangement vi 
havde i juni. Nemlig fra den dag hvor Mette Blomster-
berg kom forbi og holdt foredrag og måske vigtigst 
af alt havde kager med. Billedet viser en af de to slag 
kager Mette Blomsterberg havde med, en dejlig kage 
med rabarber og jordbær fra Mettes egen have.

Mange sommerhilsner fra Kultur-Værkstedet.

Månedens
forsidebillede



Kære Alle

Sommeren er nu kommet til Danmark og Sønder-
vangs have står i fuldt flor. Dejligt at se jer i haven 
igen. For, at så mange som muligt kan få glæde af ha-
ven, vil der på de fleste dage være en ung medarbej-
der (Alice eller Anna) i haven i tidsrummet 14-17. De 
vil være behjælpelige med at hente kaffe, vand, følge 
jer beboere tilbage til spisestuen eller boligen, og hol-
de orden i haven.

Efter en forsommer med rigtig mange forskellige 
arrangementer, som jeg håber, at I har nydt, vil der 
komme en lidt mere stille periode. Rigtig mange med-
arbejdere holder en velfortjent sommerferie i juli og 
august, så der vil kun være få arrangementer i Kul-
turværkstedet. I slutningen af august starter under-
holdningen op igen med sommerfest på Søndervang. 
Se opslag længere inde i bladet. Jeg håber, at rigtig 
mange beboere og pårørende har mulighed for at 
deltage den 25. august 2022. På grund af Corona, har 
sommerfesten været aflyst i 2 år, men nu er det en-
deligt muligt igen.

I slutningen af august starter vi månedlige kostmøder. 
Det er møder, hvor Jean og Jacob vil være til stede, og 
der er mulighed for at drøfte menuerne og komme 
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med opskrifter på forskellige retter. Der var kostmø-
de den 21. juni og her blev det besluttet at etablere 
en gruppe, der skal sikre medbestemmelse i forhold 
til kosten. Overordnet er der et ønske om ”traditionel 
dansk mad”. Alle er velkomne. Datoen meldes ud i 
næste beboerblad.

Der holdes beboer-pårørende møder for team 1 og 
team 2, 3 og 4 i september måned.

Corona er desværre fortsat en del af sygdomsbilledet 
i Danmark. Heldigvis har ingen på Søndervang været 
smittet inden for de sidste måneder og der er ikke 
længere krav til regelmæssige PCR-test. Men har man 
symptomer, skal man selvfølgelig lade sig teste hur-
tigst muligt. Søndervang kan fortsat være behjælpelig 
med kviktest. Sundhedsmyndighederne har meldt ud, 
at alle over 50 år anbefales at blive vaccineret mod 
Corona igen til efteråret (4. vaccine). Der er ingen ud-
melding om hvornår og hvor.

Alle ønskes en dejlig sommer

De bedste hilsner
Lene Wichmann
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Sæt allerede nu kryds i kalenderen til
Søndervangs sommerfest

torsdag den 25. august kl. 17.00-21.00. 
Her vil være god mad, musik og underholdning. 

Mere information kommer i august-bladet.

Mærkedage i juli måned:

Slaget i Køge Bugt 1. juli 1677, var et af slagene  
i de skånske krige mod Sverige, og dette slag 
vandt danskerne.

Hans Egede-dagen 3. juli, til minde om missi-
onæren og teologen Hans Egede, der ankom til 
Grønland 3. juli 1721.

Sankt Knud den Hellige – helgendag 10. juli. 
Dansk konge 1080-1086.

Prins Felix fødselsdag falder den 22. juli.  
Prins Felix er født 2002 og næstældste søn af 
Prins Joakim og prinsesse Alexandra og dermed 
sønnesøn af Dronning Margrethe 2.
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Meddelelser fra Kultur-Værkstedet

Så blev det juli, højsommer og også ferietid. Men 
sådan har det ikke altid været. Den første danske 
ferielov er fra 13. april 1928 og fra da af blev det ef-
terhånden almindeligt for alle klasser i samfundet 
at holde ferie. Før den tid kendes fra 1700-tallet dog 
også organiseret ferie, men kun for den velhavende 
del af befolkningen. Fra 1800-tallet begyndte også det 
bedrestillede borgerskab at holde fridage om somme-
ren. Om jeg er fra det bedrestillede borgerskab skal 
jeg lade stå udsagt, men i hvert fald holder jeg ferie 
fra slutningen af juli til midten af august. Derfor vil 
der i den periode være lukket mere ned end normalt 
for aktiviteter i Kultur-Værkstedet. Men helt ferie får 
i ikke selvom jeg er væk. Både Wellness og Fælles-
sang fortsætter hele sommeren. Desuden vil Gitte fra 
Kiosken afholde Cafe i haven onsdage ligesom Fysio-
terapeut Sofie vil afholde Ballonbadminton mandage 
i min ferie. Kultur-Værkstedet holder således åbent 
hele sommeren dog med færre aktiviteter i mine 
ferieuger. Rigtig god sommer til jer alle sammen. 

Vi glæder os til at se jer.

Meddelelserne er lavet med forehold for ændringer
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Billardgruppe
Det er med stor glæde at jeg igen kan byde på Billard-
spil i Dagligstuen, bolig 15, efter en længere pause. Vi 
har fået et flot nyt Billardbord, hvor vi både kan spille 
Keglebillard eller Pool på. I juli måned Vi spiller bil-
lard de tre første fredage klokken 10.30 i Dagligstuen 
på 1. sal. Her har vi tidligere dystet i Keglebillard til 
stor fornøjelse for alle deltagere og tilskuere. Nu er 
muligheden også at vi kan spille Pool. Vi snakker og 
hygger os, får en kop kaffe til dem der trænger. 
Alle er velkomne.

Klaverkoncert i Kultur-Værkstedet
Mandag den 4. juli klokken 14.00 kommer Signe Ja-
cobsen forbi Kultur-Værkstedet og spiller en klaver-
koncert for os. Vi skal både høre lidt klassisk musik, 
jazz og andre genre. Efter koncerten får vi kaffe/the 
og kage.

Meddelelser fra Kultur-Værkstedet

Vi har sagt farvel til
Annie Ege .............................................................................................  Bolig 014
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Krigsfilm i Kultur-Værkstedet: Dunkirk
Christopher Nolan har instrueret denne Krigsfilm. 
Filmen er optaget i 2017. Under 2. verdenskrig er 
franske og britiske tropper blevet omringet af tyske 
tropper ved Dunkerque. Nu må 400.000 soldater 
evakueres via den engelske kanal for at komme i sik-
kerhed. Filmen følger hvordan historien udspiller sig 
fra land, til havs og i luften. Filmen bliver vist på stor-
skærmen mandag den 4. juli klokken 18.30. Vel mødt.

Redaktionsmøde
Redaktionsgruppen vil i juli måned afholdes i Kultur- 
Værkstedet tirsdag den 5. juli klokken 10.30. I redakti-
onsgruppen taler vi om kommende aktiviteter og dem 
vi har lavet. Man er også med til at præge hvordan 
månedsbladet skal se ud samt meget mere. Denne 
gang kigger vi på hvilke fremtidige aktiviteter vi skal 
lave i juli og så håber jeg vi kommer lidt i gang med 
at få indlæg fra jer beboere i bladet.

Vi spiller Petanque i haven
Petanque er et fransk kugle spil som spilles verden 
over. Det spilles på alle niveauer og af alle alders-
grupper. Det gælder om med sine kugler at komme så 
tæt på ”grisen”, en mindre kugle, og derved få point. 
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Meddelelser fra Kultur-Værkstedet

Hver deltager har tre kugler og den som er tættest får 
point. Vi spiller alle mod alle. Den deltager som først 
når 10 point vinder. Vi spiller Petanque fredag den 5. 
juli klokken 13.30 i haven. Skulle vejret være dårligt 
spiller vi i Kultur-Værkstedet. Bagefter serveres kaffe, 
the og et stykke kage.

Fællessang
Fællessang foregår hver tirsdag og fredag, med un-
derviser Henriette. Begge dage klokken 13.30 i daglig-
stuen, bolig 15. For at være med på holdet skal man 
være tilmeldt. Der er få pladser tilbage til interessere-
de. Giv lyd til personale eller undertegnede hvis dette 
skulle være noget for dig/jer.

Wellness
Wellness foregår hver onsdag klokken 10.00 i den sto-
re træningssal, af underviser Søs. Her laves der gym-
nastik/Yoga hvor alle kan være med. Skulle dette have 
interesse så giv besked da der er få pladser tilbage.

Cykelture på Frederiksberg og omegn
Hvis vejret i juli er til det vil Jacob cykle ture. Skulle  
du være interesseret i dette så kom forbi Kultur- 
Værkstedet og hør hvornår det kan lade sig gøre. På 
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hver tur kan der komme to beboere med som sidder 
foran og nyder turen mens Jacob er hestekræfterne. 
Cykelturene er tit i nærmiljøet. Vi har blandt andet 
været forbi den gamle Porcelænsfabrik og set hvor-
dan området nu ser ud. Vi har også været forbi Smal-
legade, bag om rådhuset, forbi Frederiksberg Runddel 
og ned af Frederiksberg Alle. Det er altid nogle rigtig 
dejlige ture. Tilmelding er nødvendigt. I tilfælde af 
dårligt vejr aflyses cykelturene.

Kirke i Kultur-Værkstedet
Den 7. juli klokken 13.30 er der gudstjeneste på Søn-
dervang Plejehjem. Nu kalder vi vores gudstjenester 
for Kirke i Kultur-Værkstedet. Formen er stadig med 
de kirkelige ritualer, men med cafe og sange efter de 
kirkelige ritualer.
Opslag vil blive sat op rundt om i huset når tiden 
nærmer sig. Her vil også stå hvilken præst som vil stå 
for gudstjenesten. Skulle vejret være helt fantastisk 
rykker vi ud i haven.

Quiztid i Kultur-Værkstedet: Vi spiller Jeopardy
Fredag den 8. juli klokken 13.30 spiller vi Jeopardy i 
Kultur-Værkstedet. I kender det måske fra Tv hvor 
Søren Kaster i mange år styrede løjerne. Jeopardy er 
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Meddelelser fra Kultur-Værkstedet

et quizspil. Her gælder det om at svare rigtigt på så 
mange spørgsmål/svar så muligt og dermed vinde 
over sine modstandere. Enten spiller vi i to hold eller 
hjælpes ad som et. Efter spillet serveres kaffe, the og 
kage samt hyggelig snak.

Cafe i Haven eller Kultur-Værkstedet
Flere gange i juli afholdes der cafe i Kultur-Værkstedet 
eller ude i haven klokken 13.30. Her vil det enten være 
Gitte fra Kiosken eller Jacob som vil være tilstede alt 
efter hvem af os der holder ferie. Her vil der være mu-
lighed for at møde andre beboere til en hyggelig snak, 
få en kop kaffe eller the samt et stykke kage. Se på ak-
tivitetskalenderen hvornår de afholdes. Vel mødt.

Musik på Storskærmen: Blues for Montmartre
Cafe Montmartre i København var i 1960’erne et af 
verdens betydeligste jazzcentre. Her spillede blandt 
andet Ben Webster, Stan Getz, Dexter Gordon og 
mange flere. Dokumentarfilmen fortæller morsomme 
og bevægende anekdoter om musikerne og musikken 
og endelig medvirker også danske musikere, for hvem 
det var uvurderligt at spille med nogen af jazzens 
betydeligste solister. Undervejs serveres kaffe/the og 
kage til at skylle det hele ned med. 
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Fr. 01. Paneret krebinet med variation af ærter, 
  samt løvstikkekartofler 
  Kirsebær med mandelcreme og mandler 

Lø. 02. Laksemousse på sprød salat, samt dressing 
  og dild
  Risdolmer med gris og ris, samt bagte grøntsager

Sø. 03. Mørbradgryde med svampe og bacon, samt ris
  Pandekager med syltetøj og flødeskum

Ma. 04.  Hakkebøf med bløde løg, brasede kartofler og 
  hjemmesyltet agurk og ærter
  Jordbærgrød med flødeskum

Ti. 05. Lille fiskedelle med remoulade og agurkesalat 
  Kyllingelår med Tzatziki
  Melonsalat og mynte
 
On. 06. Glaseret skinkesteg med kartoffelgratin og råkost
  Bagt æbletærte med creme fraiche 
  
To. 07. Tartelet med svampe og kylling, samt estragon  
  Æggekage med bagt tomat og purløg
  Blommer på mandelmakron   

Menuplan for 1.-31. juli 2022
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Fr. 08. Gratineret fiskefad med porrer, ost og kartofler, 
  samt salat 
  Koldskål med jordbær og kammerjunker 

Lø. 09. Minestronesuppe med pesto
  Rullesteg med spidskål, kartofler og hvid sovs

Sø. 10. Paneret kyllingebryst med ovnbagte kartofler 
  og urtedressing
  Pandekager med syltetøj

Ma. 11. Grøntsagsbolognese med pasta og tomatsalat
  Chokoladekage  

Ti. 12. Kyllingesalat på asiatisk    
  Cevapcici med couscous
  Bagt æble med crumble

On. 13. Aspargessuppe med brød 
  Karbonader med dampet broccoli vendt med 
  pesto. Hertil nye danske kartofler og dild 

To. 14. Pizzabrød med timian og oliven
  Deller med kartoffelsalat og surt 
  Citronfromage med flødeskum

Fr. 15. Tynde skiver af spidsbryst med peberrodssovs 
  og Kartoffel èn Surprise 
  Syltet frugt med råcreme
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Lø. 16. Klar suppe med urter 
  Skinke med flødekartofler og sennepssovs  

Sø. 17. Rio Bravo-gryde med gris, bacon og svampe i 
  flødesovs og med mos til 
  Is med vafler

Ma. 18. Græske kødboller, rosmarin kartofler og 
  tomatsalat med creme af friskost
  Vaniljeis med honning og ristede hasselnødder

Ti. 19. Snitte med laks, rygeost og urter  
  Rullepølse med sky og rå løg 
  Scone med jordbærsirup og flødeskum  

On. 20. Ribbensteg med kartofler, brun sovs og surt
  Risalamande med kirsebærsovs  

To. 21. Mørbradbøf med bløde løg 
  Fiskefrikadelle med remoulade og citron
  Koldskåls-panna cotta med knas 

Fr. 22. Rullesteg med salvie. Hertil kogt broccoli og 
  gulerødder vendt i persille og hvid sovs
  Kold sveskegrød med kanelflødeskum 
  og hvid chokolade

Lø. 23. Stegt kylling med kartofler, sovs, 
  rabarberkompot og agurkesalat  
  Rødgrød med fløde og lidt sprødt  
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Sø. 24. Kalvefrikassé med nye danske kartofler 
  og sommerløg
  Hyldeblomst-is med citronsirup

Ma. 25. Hakkebøf med bløde løg, kartofler og surt  
  Rabarber-crumble. Hertil Semifreddo 

Ti. 26. Thailandsk fiskedelle med agurkesalat (thai)    
  Makrelsalat med radiser og purløg 
  Mangomousse med syrligt knas   

On. 27. Frikadeller med kartofler. Hertil grøn salat med 
  mormordessing og kerner 
  Appelsin-is med chokoladestykker   

To. 28. Lille tærte med bacon og løg  
  Rejecocktail à la Søndervang
  Danske jordbær med fløde  

Fr. 29. Stegte nudler med oksekød, grøntsager og sesam 
  Ymerfromage med dejlig olivenolie

Lø. 30. Sommer-tarteletter med høns, asparges og ærter   
  Kold bærsuppe med lavendelfløde   

Sø. 31. Skinke med flødekartofler og dampet grønt 
  Vaniljeis med sprøde vafler og tivolikrymmel  
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Tour De France 10. etape på storskærmen
Tirsdag den 12. juli klokken 13.30 ser vi en af de sto-
re bjergetaper fra årets Tour De France. Her vil vi få 
set hvem som kan være den kommende vinder af 
Touren. Vi får lidt koldt at drikke til at køle sveden 
på panden af at følge rytterne op i bjergene. Måske vi 
også får lidt chips til at klare hele turen. Alle er vel-
komne.

Kandis-koncert på Storskærmen
Onsdag den 13. juli klokken 13.30 spiller danskpop 
bandet Kandis op til dans på storskærmen i Kultur- 
Værkstedet. Her spiller de deres største hits gennem 
60 minutters festlig underholdning fra et af Danmarks  
mest populære partybands.

12. etape af Tour De France på Storskærmen
12. etape i Tour De France er en bjergrig rute som 
slutter med en kort 3 km stigning men som kan være 
med til at afgøre årets Tour. Flere bjerge og bakker 
skal passeres på den 195 km lange etape inden vi se 
hvilke ryttere som byder sig til på podiet. Vi ser 12. 
etape torsdag den 14. juli klokken 13.30.

Meddelelser fra Kultur-Værkstedet
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Meddelelser fra Kultur-Værkstedet

Vi spiller Ballonbadminton
Mandag den 18. juli og mandag den 25. juli klokken 
13.30 spiller vi Ballonbadminton i Kultur-Værkste-
det. Det er et spil der giver smil på læben og sved på 
panden. Vi spiller mod/med hinanden med ballon og 
”ketcher”. Der bliver holdt vandpause undervejs og vi 
slutter selvfølgelig af med kaffe, the og kage.

Dansk film på Storskærmen:
Den Store Badedag
Den Store Badedag er en dansk film som foregår i 
1930’ernes København hos en lille arbejderfamilie. 
Familiefaderen i form af Erik Clausen beordrer alle 

Foto lånt fra Google
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ejendommens beboere ud til ”det havfriske vand og 
den sunde sol” hvilket giver en masse stærke oplevel-
ser for familien og ejendommens beboere. Vi ser Den 
Store Badedag mandag den 18. juli klokken 18.30.

Avisoplæsning
Den 19. og 27. juli klokken 10.30 er der avisoplæsning 
i Kultur-Værkstedet. Vi har både Berlingske Tidende 
eller Politikken som bliver læst højt og debatteret. Vi 
taler også lidt om vejr og vind og der serveres kaffe, 
the eller andet undervejs. Vel mødt i Kultur-Værkste-
det.

Krolf i haven
Tirsdag den 19. juli klokken 13.30 spiller vi Krolf på 
græsplænen. Krolf er en mellemting mellem Kroket 
og Golf og er et rigtig sjovt spil. Vi har en 12 hullers 
konkurrence godkendt bane på vores græsplæne i 
midten af vores park. Har man lyst til at spille eller 
blot kigge på så vel mødt til en hyggelig og aktiv ef-
termiddag på plænen. Efter spillet serveres kaffe, the 
og kage.



20

Vores dejlige besøgshund Lulu besøger os nu mandage  
i lige uger klokken 16.00-17.30. Skulle du have lyst til 
at få besøg så giv besked til personalet eller Jacob. 
Dem som gerne vil have besøg får sat et klistermærke  
op så vi kan se hvem der vil have besøg af os. Da der 
allerede nu er rigtig mange der vil have besøg kan 
vi ikke garantere vi når at komme rundt til alle hver 
gang.

Hundehilser fra Lull, Mille og Jacob

Besøgshunden Lulu

Bogreolen i Kultur-Værkstedet:
I Kultur-Værkstedet har vi en bogreol som er til fri 
afbenyttelse. Her kan man låne en bog eller man kan 
tage en bog med ned som andre kan læse. Mangler 
I læsestof er I også velkomne til at henvende jer til 
Jacob som måske kan hjælpe jer med nyt læsestof. Vi 
har nemlig en biblioteksordning med Frederiksberg 
kommune hvor man kan få bragt bøger ud til sig. 
Skulle dette have interesse så kontakt Jacob i 
Kultur-Værkstedet.
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Kiosken er åben alle ugens dagen. 
Det er rart at se jer alle sammen 
i og omkring kiosken. 

I Kiosken tilstræbes det at have et varieret og sæson-
bestemt udvalg. For at sikre at der er de varer i Kio-
sken I har brug for, er det vigtigt I efterspørger dem 
hos mig, Gitte, eller hos det personale som I kommer 
i kontakt med. Så vil jeg gøre mit for at jeres ønsker 
bliver opfyldt. Så kig endelig forbi Kiosken efter nyhe-
der, frisk frugt, kage/brød fra bageren, blomster eller 
hvad jeg finder på.

Udvalgte torsdage klokken 14.00 vil der være mulig
hed for hygge i Cafeen ved Kiosken, en gåtur i haven 
og omegn eller andet som kunne have jeres interesse. 
Når jeg er rundt i huset vil jeg forhøre mig om jeres 
interesse til dette, ellers må I også meget gerne kon-
takte mig.

I juli måned holder jeg ferie i uge 27 og uge 28. Denne 
gang går turen til Jylland, nærmere bestemt Skander-
borg og Skanderborg søerne. I disse uger vil der være 
åbent udvalgte dage.

Sommerhilsner fra Gitte fra Kiosken

Nyt fra Kiosken
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Berømte danskere:
Under denne rubrik vil der blive taget kendte dan-
skere op. Skulle du have et forslag til en spændende 
dansk berømthed som du godt kunne tænke dig at 
vide mere, om så kontakt Kultur-Værkstedet.

Denne gang kigger vi på Arne Jacobsen, verdens 
berømt visionær arkitekt og skaberen af blandt andet 
Ægget, Svanen og Myren.

Arne Emil Jacobsen blev født den 11. februar 1902 i 
København. Faderen, Johan Jacobsen, var grosserer i 
sikkerhedsnåle og tryklåse. Moderen, Pouline Jacob-
sen, var bankuddannet og malede ofte blomstermoti-
ver i sin fritid. Familien boede i Classens gade i et ud-
præget klunkehjem. Måske derfor malede Arne som 
barn de kulørte tapeter på sit værelse hvide, en kon-
trast til forældrenes overlæssede og pyntede smag.

Arne Jacobsen gik på Nærum Kostskole. Arne Jacob-
sen beskrives som urolig i skolen, altid med på klov-
nerier og gerne med selvudleverende humor. Allerede 
fra barnsben var han dog usædvanlig god til at tegne 
og skildre naturen gennem minutiøse studier. Jacob-
sen ville oprindelig have været maler, men faderen men-
te, at arkitekt var mere fornuftigt, og sådan blev det.
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Foto lånt fra Google

Efter endt realeksamen blev Arne Jacobsen uddannet 
murer og gik siden på teknisk skole i København. Han 
blev færdig som murer i 1924 og fortsatte sin uddan-
nelse på Kunstakademiets Arkitektskole. Her mødte 
han inspirerende undervisere og førende designere 
som Kaare Klint og Kay Fisker, der var kendte for de-
res stringente tilgang til design. Efter den afsluttende 
eksamen i 1927 blev han ansat i Stadsarkitektens kon-
tor i København, hvorefter han blot to år senere åb-
nede sit eget firma.

Jacobsen så først og fremmest sig selv som arkitekt. 
Hans funktionalistiske bygninger spænder fra som-
merhuse til store totalprojekter, hvor alt – helt ned 
til bestik og dørhåndtag – blev designet af Jacobsen 
selv. Et af de mest kendte projekter er SAS Royal Ho-
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Kan du gætte fra hvilken sang denne linje er taget:

”skønt du så ofte har sveget mig.”
(Dette er en sommersang skrevet af Thøger Larsen i 1923 

med melodi af Otto Mortensen) 

Titlen på sangen skrives på kuponen nederst på siden, 
og afleveres i den sorte postkasse, der hænger 

ved siden af døren til Kultur-Værkstedet 
inden den 14. juli 2022.  

Hver måned bliver der udtrukket en vinder blandt 
alle rigtige løsninger med en præmie som

belønning til den heldige.
Juni måneds quizvinder blev: Inge Sørensen, bolig 48

Juni måneds quizsvar: ”Vi elsker vort land”

Du vælger selv: chokolade, vin eller en blomst

tel i København, som Arne Jacobsen ikke blot tegne-
de, men også skabte alt interiør til. En anden kendt 
bebyggelse er Bella Vista som blev opført fra 1931 til 
1934. Navnet Bella vista stammede fra den villa, som 
tidligere havde ligget på grunden.

Arkitektur var Jacobsens primære fokus, men han 
arbejdede også som nævnt med belysning, tekstiler, 
møbler og industrielt design – altid med den samme 
kompromisløse perfektionisme. Han arbejdede med 
de mindste detaljer for at opnå den ultimative balan-
ce mellem organisk enkelhed og funktionalisme. 

Jacobsen fandt inspiration til flere af sine møbler 
i naturens former, og hans store forkærlighed for 
blomster og havearkitektur ses også i hans akvarel-
malerier, tapeter og tekstiler. 

Gennem hele sit liv modtog han adskillige prestige-
fyldte priser, både i Danmark og i udlandet. Han var 
professor ved Kunstakademiets Arkitektskole i 11 år 
og gennem disse år influerede han en hel generation 
af danske arkitekter. Hver arkitekt udviklede senere 
hen deres egen arkitektoniske sprog, der byggede på 
samme rationale og minimalistiske udtryk.

Arne Jacobsen gik bort 24. marts 1971. 
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Kan du gætte fra hvilken sang denne linje er taget:

”skønt du så ofte har sveget mig.”
(Dette er en sommersang skrevet af Thøger Larsen i 1923 

med melodi af Otto Mortensen) 

Titlen på sangen skrives på kuponen nederst på siden, 
og afleveres i den sorte postkasse, der hænger 

ved siden af døren til Kultur-Værkstedet 
inden den 14. juli 2022.  

Hver måned bliver der udtrukket en vinder blandt 
alle rigtige løsninger med en præmie som

belønning til den heldige.
Juni måneds quizvinder blev: Inge Sørensen, bolig 48

Juni måneds quizsvar: ”Vi elsker vort land”

Gæt en sang 
     – og vind en præmie!

Juli måneds sang er: 

Indsendt af: Bolig:

Du vælger selv: chokolade, vin eller en blomst
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Spisestuens åbningstider
• Morgen kl. 7.45-9.30
• Middag kl. 12.00-13.30
• Eftermiddagskaffe fra 14.00 
 – sættes frem i dagligstuen (bolig 15)
• Aftensmad kl. 17.30-19.00
Der vil være personale til stede.

Kiosk og Café
Mandag kl. 10.00-14.00 
Tirsdag kl. 10.00-14.00
Onsdag kl. 10.00-14.00 
Torsdag kl. 10.00-14.00
Fredag kl. 10.00-14.00
Lørdag samt søn- og helligdage kl. 11.00-15.00

Der er også mulighed for at købe øl og vand samt  
”en lille én til halsen”.  
Tlf. 38 87 32 16 – følg guiden

Salg af madbilletter i Kiosken
I Kioskens åbningstider
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Fødselsdage Bolig

03.  juli Ruth Ingeborg Olsen  ................................................    309

11. juli Hanne Stener Fuchs  ................................................    003

18. juli Lieselotte Larsen ...........................................................    004

31. juli  Egon Tage Hansen  .......................................................    006

Månedens navne i juli 2022

Nye beboere Bolig
Jan Lehmann Møller  .........................................................................................   316
Hanne Vibeke Pedersen  ............................................................................  205
Jytte Soltauw Pedersen  ...............................................................................  023
Jørgen Christian Rasmussen  ..............................................................   014

Beboere som er flyttet Bolig
Bente Giandrup Fabian  ...............................................................................  203
John Elling   .......................................................................................................................  205


