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Dronningens 80 års fødselsdag 

Der var ba de lagkage og likør 

til eftermiddagskaffen 
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blev fejret på hele Sjælsø 

Dronningens Fødselsdag blev fejret i stor 

stil pa  Sjælsø. Ba de den lækre mad, de 

mange flag og de fantastisk flotte blomster 

var med til at gøre det til en ganske særlig 

dag. 

Og sa  var ba de personale og beboere med 

til at sørge for den gode stemning af fest og 

farver, selvom hverdagen er anderledes, 

end den plejer. 

Kokkehuer, diademer, kroner og flag 

blev luftet pa  den store dag 
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Blomster på Sjælsø 

Det var et fantastisk syn, da vi fik 

leveret de 140 smukke buketter til 

hver eneste beboer pa  hele Sjælsø  pa  

Dronningens fødselsdag! 

Karna fik sin smukke 

buket  i lyserøde toner 
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Lonni og Birthe sendte en videohilsen til Borgmester Jens Ive, som skrev tilbage: 

”Tusind tak for en rigtig skøn video, fantastisk initiativ. 

Man bliver jo helt varm om hjertet når to så seje kvinder sætter ord på. TAK” 

Der var mange smukke farver 

at vælge imellem 

Else med sin buket i flotte, 

cremede nuancer 

Henning hjalp med fordelingen 
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Dronningens 80 års Fødselsdag 

Solen skinnede, flaget vajede i flagstangen 

og humøret var i top.  

Vi var flere der deltog, Thorun, Hanne, 

Gerda, Inge og Carl Otto. 

Nogle sang med, andre nynnede, og andre 

tog en lille power nap til hyggestunden. 

Fællessang - hver for sig i hus 41 
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01. maj Kristian Foged Kiil Hus D 

     

03. maj Peter Philip Heimbürger Gr 2 

     

06. maj Elly Andrea Nielsen Hus 43 

     

11. maj Agnete Bjørk Arnfast Gr 3 

     

13. maj Inger Strandberg Gr. 1 

     

13. maj Birthe Lillian Madsen Gr. 2 

     

13. maj Ulla Herand Jensen Hus A 

     

23. maj Helga Zimmermann Hus B 

     

25. maj Nina Brøndum Hus B 

     

25. maj Johnny Brøns Dejgaard Hus 43 

     

26. maj Mary Hedegaard Gr. 2 

     

26. maj Lau Jensen Gr. 4 

     

29. maj Vinna Rødtness Hus 41 

     

30. maj Claus Theil Norlander Hus D 

Fødselsdage på Sjælsø 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjh7J3twfDZAhXHIpoKHQzjAGoQjRx6BAgAEAU&url=http://www.christinaskoereskole.dk/?attachment_id=176&psig=AOvVaw0-zexUrzapaOg8BifYT-rw&ust=1521278291044407
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Flying Moments i Solen 

Mandag 2. pa skedag, kom gruppen Flying 

Moments ud til hus D og spillede 1 time 

gratis.  

Alle var meget glade for det og flere sad 

ude i vejret og nød musikken. 

Her i træet ude ved Sjælsø Plejecenters 

flagstang sidder vores allesammens 

trofaste sangfugl  - solsorten, som altid 

synger de mest varierede toner. 

Fru solsort flyver uafbrudt 
med mad til redekanten; 

og skønt det er et fuldtidsjob, 
nyder hun det - minsandten. 

Solsorten 
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Vi kommer jo desværre ikke ud til jer her op til pa ske og holder gudstjeneste, 

men vi vil gerne gøre opmærksom pa  vores hjemmeside (hvis der er nogle af de ældre, der 

ikke kender til den) 

www.birkeroedsogn.dk  

Her er der flere ting at læse og følge med i, bl.a. under ”Nyheder fra Birkerød sogn” 

Vi præster lægger indimellem ogsa  refleksioner og prædikener ud. Morgenandagten kan 

man ogsa  altid høre pa  P2, ligesom den radiotransmitterede højmesse om søndagen.  

Har man noget, man gerne vil vende med os præster, er man, ligesom før, meget 

velkommen til at ringe til os præster. 

Vi ønsker jer alle en lys, smuk og vedkommende pa ske 

 

Mange venlige hilsener 

fra os alle tre præster 

Christian Rubech Hartmeyer-Dinesen, Rikke Bjerregaard Bertelsen og Inger Merete Hansen 

Kære Sjælsø Plejecenter 

http://www.birkeroedsogn.dk
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Den gør ikke meget stads af sig. I 

farvepragt kan den ikke hamle op med 

tulipanernes og rhododendronernes 

blomsterflor i maj og juni ma ned. Men 

løjtnantshjerte er en plante, der vinder ved 

nærmere bekendtskab. Giver man sig tid til 

at studere dens sma  hjerteformede 

blomster nærmere, glemmer man den 

aldrig.  

Sammen med dagliljer er løjtnantshjerte en 

af de tidligste fora rsbebudere blandt 

stauderne. Allerede i marts ma ned, mens 

vintergækkerne stadig blomstrer, skyder 

de sprøde saftfyldte stængler op ad jorden, 

og over en længere periode i maj og juni 

kan man glæde sig over det kønne fligede 

løv og de smukke særprægede blomster, 

der sidder pa  elegant buede stilke.  

Pa  hver blomsterstængel hænger der op til 

10 sma  rød-hvide hjerteformede blomster 

hver et par centimeter store. De hænger 

her pa  række med omtrent lige stor afstand 

mellem sig og ser i deres finhed næsten 

skrøbelige ud.  

Det er en plante, der kræver sin plads. I en 

potte pa  planteskolen ser den ikke ud af 

meget, men efter et par a r kan den nemt 

blive over en meter høj og 60 cm bred. Den 

hører derfor heller ikke til aller forrest i 

bedet og især ikke, da den sidst pa  

sommeren visner ned.  

 

Løjtnantshjerte eller Hjerteblomst 

Forårsblomsten 
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Kært barn mange navne 

Løjtnantshjerte er en gammel populær 

bondehaveplante, eller hvad englænderne 

ville kalde en typisk 'cottage garden'-

plante. Som andre kære børn har den i 

folkemunde fa et mange navne. Vi kalder 

den hjerteblomst efter blomstens form 

eller løjtnantshjerte - efter sigende fordi 

det hvide i blomsten, hvis man vender den 

pa  hovedet, ba de ligner en kvinde og en 

champagneflaske, dvs. netop det en 

løjtnant tænker mest pa !  

Selv om planten egner sig fint til afskæring 

og er smuk i en vase, bør man ifølge 

folketroen modsta  fristelsen, fordi den 

indendørs kan give negative vibrationer. 

Har man den indendørs i en potte, kan man 

undga  de negative vibrationer, hvis man 

lægger en mønt i jorden. 

Familie, hjemstavn og historie 

Løjtnantshjerte tilhører jordrøgfamilien, 

fumariaceae, men kan ogsa  indordnes 

under valmuefamilien, papaveraceae. Den 

er nært beslægtet med lærkespore, 

corydalis, hvilket er særlig tydeligt, na r 

man kigger pa  andre dicentra-arter som 

f.eks. sma hjerte, dicentra formosa, lille 

hjerteblomst, dicentra eximia, og deres 

hybrider. Sla r man op i plantebøger, finder 

man løjtnantshjerte under 'dicentra 

spectabilis', men det bliver ma ske blot et 

spørgsma l om tid, da botanikere har 

omdøbt den til 'lamprocapnos spectabilis' - 

ikke lige et navn, der falder let i munden, sa  

det varer nok længe, inden det vinder 

genklang blandt ikke-fagfolk.  

Løjtnantshjerte stammer fra Asien - fra bl.a. 

Kina, Korea og Himalaya, hvor den længe 

har været dyrket og ogsa  vokser vildt i den 

fugtige jord i lyse skovomra der. Pudsigt 

nok stammer dicentra formosa og eximia 

ikke fra Asien, men fra Nordamerika. 
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CoronaFitness med Udsigt 

I gruppe 3 & 4 havde vi alle brug for at 

glemme Coronatiderne for en stund. 

Vejret var fantastisk, humøret var højt 

og musikken blev nydt pa  græsset mens 

vi satte gang i CoronaFitness.  

Flere af beboerne havde set frem til 

arrangementet, da vi impulsivt meldte 

det ud fra morgenstunden. 

Vi fik rørt hele kroppen - ogsa  

lattermusklerne. 

CoronaFitness er nu allerede blevet afholdt flere gange! 
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Øvelser fra Fysioterapeuterne 

 Sid pa  en almindelig stol 

 Rejs dig op til sta ende stilling med vægten lige 

fordelt pa  begge ben  

 Sæt dig langsomt ned igen  

 Udfør øvelsen 3 x 15 gange 

Rejse og Sætte Sig 
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Sudoku 

Gymnastik for 

Hjernen 
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Koncert med Ruder4 

I ga r fik Plejecenter Sjælsø besøg af 4 

musikere fra Rudersdal Musikskole, som 

kom og spillede dejlig musik i det fri.  

Der var ba de fællessang og lyttenumre, og 

flere var rørt til ta rer over den smukke 

musik.  

Der var stor opbakning til arrangementet, 

hvor hele 78 beboere deltog pa  de 2 steder, 

hvor koncerterne blev afholdt.  

Stor tak til de dygtige musikere og til alle 

der var med til at gøre det til en ekstra 

dejlig fora rsdag pa  Sjælsø. 
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Mange var mødt op for at høre den dejlige musik 

De havde ikke spillet sammen før, men kaldte sig i dagens anledning for Ruder4 
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Vinderen af  

Kryds & Tværs 

Stort Tillykke til 

Teresa som fik løst 

Kryds og Tværsen og er 

den heldige vinder af et 

lækkert pa skeæg 

Skal det være dig 

næste gang? 

Sa  løs kryds & tværsen pa  sidste 

side og afleve r din løsning i 

postkassen ved kontoret 

Tak for alle jeres besvarelser på vores kryds & tværs! 
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Jeg har en stor hilsen til holdet 

bag Rollinger på Plejehjem og 

alle I andre beboere. 

Denne hilsen kommer fra Pernille - leder af 

Børnehaven Gøngehesten. 

Hun sta r for nødpasningen i børnehaven 

lige nu og sender jer alle en kærlig tanke i 

denne tid. 

Børnene taler om, at de savner 

stolegymnastikken og jer. 

Jeg sagde sa , at vi glæder os til, at det hele 

bliver normalt igen, sa  vi kan besøge 

børnehaven Gøngehesten fredage i ulige 

uger og at de kan deltage i 

stolegymnastikken tirsdag i lige uger. 

Jeg har ogsa  en meget stor og kærlig hilsen 

fra Snowman Production, som stod bag TV 

udsendelserne. 

Henrik og Mette som var castere til 

programmet brugte mange timer i vores 

selskab her pa  Sjælsø sommeren 2019.  

Jeg kan se dem for mig og tænker mange af 

jer ogsa  har et dejligt billede af dem pa  

nethinden. 

De sender os alle en meget stor hilsen og et 

kæmpe stort kram. 

 

Mange hilsner fra  

Dorthe Liljengren 

Rollinger på Plejehjem 
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>>Det var engang for længe siden, sådan cirka forrige fredag,<< står der i en Peter Plys-bog. 

Det viser, hvor elastisk begrebet >>tid<< er. For børn rækker >>gamle dage<< fra 

dinosaurernes tid over >>før krigen<< og frem til farvefjernsynets ankomst. Men meget ofte 

er >>gamle dage<< identisk med den tid, da bedstemor og bedstefar var unge. 

Uddrag fra bogen 

Gamle Damer Lægger Ikke Æg 

Frit efter Darwin 

- Menneskene stammer fra aberne. Gamle mennesker 

stammer endnu mere fra aberne. Desuden kender jeg 

en dreng, der stammer. 

 Morten, 5 år 

Ensidig kost 

- I gamle dage spiste de dinosaurer og aber. 

 Alexander, 5 år 

Miljøvenlig I 

- Før i tiden havde bilerne ikke nogen motor. De blev 

trukket af hest og vogn. 

 Tiril, 6 år 

Miljøvenlig II 

- I gamle dage var de ikke sa  forkælede. De havde 

hverken legetøj eller sofapuder eller mariekiks. Det, de havde, var mere gra  ting, som ikke 

var farlige for naturen. 

 Haakon, 6 år 

Usmagelig 

- Thermoflasken blev opfundet, da farfar var lille. Inden da brugte de skindposer som 

flasker, og sa  smagte kaffen af ged. 

 Tord, 5 år 

GAMLE DAMER LÆGGER IKKE ÆG er en samling guldkorn og visdomsord 

om gamle dage og gamle mennesker, sagt af børn fra 5 til 10 år. 
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Digt af Benny Andersen 

Vi har tolv ure i huset 

alligevel sla r tiden ikke til. 

Man ga r ud i sit køkken 

henter kakaomælk til sin spinkle søn 

men na r man vender tilbage 

er han blevet for gammel til kakaomælk 

kræver øl, piger og revolution 

Man ma  udnytte tiden, mens man har den 

Ens datter kommer hjem fra skole 

ga r ud for at hinke 

kommer ind lidt efter 

og spør om man vil passe den lille 

mens hun og manden ga r i teatret 

og mens de er i teatret 

rykker den lille med noget besvær 

op i 3. G. 

Man ma  udnytte tiden, mens man har den 

Man fotograferer sin hidtil unge hustru 

med blodrigt sigøjnertørklæde, 

men næppe er billedet fremkaldt 

før hun forkynder at det sa  sma t 

er hendes tur til at fa  folkepension 

sa  sagte va gner enken i hende 

Man vil gerne udnytte tiden, 

men den blir væk hele tiden 

hvor blir den af 

har den nogensinde været der 

har man brugt for megen tid 

pa  at trække tiden ud 

Man ma  benytte tiden i tide 

flakke om en tid uden tid og sted 

og na r tiden er inde 

ringe hjem og høre 

»De har kaldt 95949392? 

Der er ingen abonnent pa  det nummer« 

Klik 

 

- Benny Andersen, 1971 

Tiden 

Inge og Verner Wagner 

er ude og nyde 

forårssolen i april. 

Dejlige minder 

dukkede op og sød 

musik opstod igen♡ 
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Forårsblomsterquiz 

Om foråret blomstrer de hvide blomster i 

skovbunden. Men hvad hedder de? 

a) Skovstjerner 

b) Anemoner 

c) Hyacinter 

Om foråret kan du finde Vorterod i skoven på fugtige steder. 

Den er gul og meget fin. Hvorfor hedder den Vorterod? 

a) Fordi dens rødder ligner vorter 

b) Fordi saften fra rødderne kan fjerne vorter 

c) Fordi man fa r vorter, hvis man rører dens rødder 

I marts og april blomstrer denne lille blå blomst. Den dufter 

dejligt—og kan spises på kage. Med hvad er dens navn? 

a) Forglem-mig-ej 

b) Lille Frøken Himmelbla  

c) Skov-viol 

Har du nogensinde smagt på Skovsyre? Hvordan smager 

bladene? 

a) Sødt 

b) Surt 

c) Bittert 

Hvad hedder de fine hvide blomster, som du kan finde i 

skoven i april og maj? 

a) Stor Fladstjerne 

b) Hvid Anemone 

c) Skovstjerne 

Her ser du Skovstjerne. Det er en ganske særlig lille blomst, 

som vokser på sur jord i skoven. Men hvorfor er den særlig? 

a) Den blomstrer om vinteren 

b) Den bruges i øl 

c) Den er Danmarks eneste syvtakkede blomst 

Find svarene 

på side 27 
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Kreative ideer fra 

Hendes Verden og Alt for Damerne 

Mål: Ca. 29 x 29 cm. 
Garn: Original Nr. 4, 1 ngl himmelbla  (fv 
451) fra MyBoshi. 
Kvalitet: 85 % bomuld/15 % hør, 50 g = 
100 meter. 
Pinde: Nr. 4. 
Strikkefasthed: 20 m i mønsterstrik pa  p 
nr. 4 = 10 cm. 
Perlestrik: 1. p: *1 r, 1 vr, 1 r*, gent fra * 
til * p ud. 2. p: r over vr, vr over r. Gent 
disse 2 p. 
Mønster: 1. p: 3 vr, *3 m perlestrik 
(se Perlestrik), 3 r, 3 m perlestrik, 3 vr*, 
gent fra * til * p ud. 2. p: 3 r, *3 m 
perlestrik, 3 vr, 3 m perlestrik, 3 r*, gent 
fra * til * p ud. Gent disse 2 p. 

Lyseblå karklud med perlestriber 
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Fælles Forårssang  

- på Terrassen 

I denne tid hvor solen har skinnet sa  

smukt, men hvor vi ikke ma  samles for tæt 

inden døre, ma tte det være tid til en god 

omgang fællessang. 

Her har en gruppe damer fra 1 og 2 samlet 

sig pa  terrassen, med sangbogen i ha nden, 

og fora ret blev sunget frem i højt humør. 
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Maj ma neds sæson ra varer er agurk, radisser, rabarber, løg, porrer, asparges, 

champignon, gulerødder. 

I sidste ma ned fik vi fejret Hendes Majestæt Dronningens fødselsdag. 

Køkkenet havde i dagens anledning taget kokkehuer pa . 

Der blev lavet brunch til morgenmad. En 3-retters menu til middag med vin, øl og vand. 

Lagkage og Baileys til eftermiddag og pariserbøf til aften med øl og vand. 

Vi ha ber at alle havde en dejlig dag.                

I maj ma ned skal vi fejre store Bededag med hveder, Kristi himmelfartsdag og pinse. 

 

Med venlig hilsen 

Køkkenleder  

Diana Nielsen 

Nyt fra køkkenet Maj 
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SÅ ER DET NU ! 

Konceptet er: Spontanitet, hygge og stemningsøjeblikke. Lad os se hvad der sker, na r 

mennesker og musik mødes. 

Tirsdag og torsdag vil Lene ga  rundt pa  udendørsarealerne med sit musikanlæg. 

Lene vil med ord og toner prøve at lokke dig op af stolen, længere op i sengen, skærpe 

dine syns- og lyttesanser, vække din nysgerrighed, lokke dig hen til vinduet eller 

udenfor i haven. Hun vil tiltrække DIN opmærksomhed! 

Du vil fa  mulighed for at ønske din yndlingsmusik/-sang. Vi hygger os. 

Du kan ogsa  invitere Lene hen i din have ved at ønske musik eller sang. 

Det gør du ved at udfylde slippen længere nede pa  siden. Du kan aflevere den i postkassen 

ved kontoret eller give den til personalet i huset /afdelingen. De vil sa  sørge for at give den 

videre.  

Her kan du skrive dit musikønske:______________________________________________________________ 

 

Navn:           Bolig:     

 

Evt._________________________________________________________________________________________________ 

 

Afleveres i postkassen ved kontoret – tak.  

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Forleden dag var der KICKOFF 

Der var hurtig respons! I hus B sad Helga og Krista 

udenfor i solen. Og de blev lokket af tonerne. Her 

opstod en hyggestund, hvor flere beboere fra huset 

kom udenfor til musik og sang.  

Det fortsatte i gruppe 3 med en større forsamling. 

Om eftermiddagen lød musikken pa  græsplænen 

ved gruppe 2 omkring kaffetid. 

Der kom hurtigt kontakt til bl.a. Birthe og Rigmor. 

Rigmor Dupont udtaler: 

” Det har været fint at få besøg, skønt at få lov til 

at synge. Det er rigtig hyggeligt”. 
 

 

Musikhilsner fra 

Lene Z. (som normalt er ansat i Sjælsøvang ) Telefonnr.: 1696  

Svar på 

Forårsblomsterquiz 

på side 22 

B 

A 

C 

B 

A 

C 

Giro 3460 går i luften 

” Hvor ord svigter, taler musikken ” 
citat af H. C. Andersen 

I gruppe 4 var Elvis bl.a. 
pa  spillelisten 
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Jeg besøger Aase & Jørgen Kristiansen, der 

har boet pa  Sjælsø Plejecenter det sidste 

halve a r. Aase har læst en artikel i 

´Frederiksborg Amts Avis´, hvor der sta r, at 

der har været et tilfælde med Coronavirus 

pa  Sjælsø plejecenter, sa  vi indleder 

samtalen med at tale om den virus, der 

fylder i samfundet og mediebilledet i 

øjeblikket. Vi taler lidt om de bekymringer, 

der har fulgt med og de konsekvenser det 

har haft for dem pa  plejehjemmet. De ma  

nu kun være i deres egen bolig og alle 

aktiviteter, der plejer at være pa  

plejehjemmet er aflyst. Vi taler lidt om alle 

de mange forholdsregler som personalet 

ma  tage i denne tid og nødvendigheden af 

disse. Jørgen beskriver situationen som lidt 

trist og især fordi de ikke kan fa  besøg i 

denne periode.  Det virker dog til, at de er 

glade for at have hinanden og selvom 

tiderne er anderledes, sa  hygger de sig med 

deres morgenmad i deres nye røde 

lænestole som de fornylig har købt.  

Na r jeg træder ind i boligen opsta r en klar 

fornemmelse af, at det er nogle mennesker, 

der har været glade for at læse. Boligen 

indeholder mange bøger og endda ogsa  

nogle de selv har skrevet og udgivet. Da 

Jørgen fortæller mig, at Aase og ham mødte 

hinanden i deres studietid pa  Københavns 

Universitet for 68 a r siden bekræfter det 

mig i at de har en lang viderega ende 

uddannelse bag sig med viden og 

livserfaring bag sig. Gennem hele deres liv 

sammen har de haft en fælles interesse for 

biologi og mens Aase var Marinbiolog med 

speciale i Alger var Jørgen 

Ferskvandsbiolog. De fortæller mig om 

deres mange rejser og oplevelser over det 

meste af verden, som de har haft sammen 

gennem deres lange ægteskab, og de viser 

mig billeder af et skib de har sejlet pa , pa  

deres ekskursioner.  

Stolt viser de billeder af deres børn og 

børnebørn frem. De fortæller mig, at deres 

ene søn er Ridder af Dannebrogsordnen, 

mens den anden søn er far til deres to 

børnebørn og han har bygget det 

smukkeste musikinstrument som Aase og 

Jørgen viser mig et billede af.  

De Røde Lænestole i Coronatid 

Af Ditte Akselbo, Sygeplejestuderende på Sjælsø Plejecenter 
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Det sta r pa  en hylde i deres bolig. De ved 

ikke helt, hvor interessen for musik er 

opsta et i deres familie, men de fortæller 

mig at begge deres børnebørn synger i kor, 

sa  interessen for musikken fortsætter. Aase 

gør mig opmærksom pa , at vi lever i to 

tidsaldre og det gør vi jo ogsa , men lige nu 

lever vi i en tid sammen, hvor det er en 

uvant situation for alle og vi skal tilpasse os 

nye regler.   

Aase og Jørgen minder mig om, at vi i 

denne tid skal huske os selv pa  alle de gode 

ting vi har. Det er en midlertidig situation 

vi er i og det bliver forha bentlig godt igen.  



SjælsøNyt 

30 

1. Fredag 

  

Husets gryde / kartoffelmos / sommergrønsager 

Citronfromage 

    
  2. Lørdag Flæskesteg / sauce / kartofler / rødka l 

Maskeret grønsager / brød / dressing 

    

  3. Søndag Laks / hollandaisesauce / kartofler / broccoli 

Svesketrifli 

    

  4. Mandag Mexicansk farsbrød / pastasalat 

Pandekage / solbærskum 

    
  5. Tirsdag Stegt fisk / persillesauce / kartofler / ra kost 

Skinkesalat / rugbrød 

    
  6. Onsdag Bøf Stroganoff / kartoffelmos / marinerede agurker 

Rødgrød  / piskefløde 

    
  7. Torsdag Frikadeller / sauce / kartofler / salat 

Gartnersuppe / ostebrød 

    
  8. Fredag 

Store bededag 

Hvidløgsmarineret svinekam / flødekartofler / grønsager 

Panacotta / saftsauce 

    
 9. Lørdag 

  

Barbecue kylling / sauce  / kartofler / grøn salat 

Rabarbertærte / cremefraiche 

    

10. Søndag Rødvinsmarineret tykkam / sauce / kartofler /  glaserede perleløg 

Tartelet m. fiskesalat 

    
11. Mandag 

  

Kogt kylling / aspargessauce / kartofler / julienne blanding 

Broccolisuppe 

   
12. tirsdag Medisterpølse / sauce / kartofler / ra kost 

Koldska l / kammerjunker 

    
13. Onsdag 

  

Dampet fisk / karry-urtesauce /kartofler / karotter 

Frugtgrød / piskefløde 

    

14. Torsdag 

  

Sprængt nakke / picklessauce / kartofler / salat 

Risengrød / kanelsukker 

    
15. Fredag 

 

Kalvelever  / bløde løg / sauce / kartofler / blomka l 

Sommersalat / rugbrød 

Menuplan Maj 2020 
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Informationer om allergener fås i køkkenet 

16. Lørdag Paprikagryde / kartoffelmos / ærter 

Nougatdessert 

    
17. Søndag Honningglasret skinke / bearnaisesauce / kartofler / grønt 

Jordbærtærte / flødeskum 

    
18. Mandag Millionbøf / urte-kartoffelmos / rødbeder 

Mini fora rsrulle / blommesauce 

    
19. Tirsdag Kylling i mangosauce / kartofler / ærter 

Rejesalat / franskbrød 

    
20. Onsdag Bøf Lindstrøm / sauce / kartofler / salat 

Rabarbergrød / fløde 

    
21. Torsdag Hamburgerryg / spinatsauce / kartofler / sennep / rødbeder 

Chokolademousse 

    
22. Fredag Pølser / urtekartoffelsalat / sennep / ketchup 

Suffle   / dressing 

   
23. Lørdag Fiskefilet  / sauce tartare / ovn kartofler / grøn salat 

Hindbær fromage 

    
24. Søndag Ovnstegte svinekæber / sauce / kartofler / urter / syltet tomat 

Islagkage 

    
25. Mandag Sprængt kalvespidsbryst  / timiansauce / kartofler / ovnbagte rødbeder 

Kalvekødssuppe 

    
26. Tirsdag Bobotie  / sauce / kartofler / salat 

Rabarberdessert 

    
27. Onsdag Paneret kylling / sauce / kartofler / ærtesalat 

Koldska l / kammerjunkere 

    
28. Torsdag Ovnbagt fisk  / hollandaisesauce / kartofler / bønner 

Skovbærgrød / piskefløde 

    
29. Fredag Boller i karry / ris / broccoli 

Øllebrød / flødeskum 

    
30. Lørdag Kotelet / sauce / kartofler / gulerødder 

Caviarmousse / franskbrød 

    
31. Søndag 

Pinse 

Bankekød  / kartoffelmos / agurkesalat 

Hyldeblomst gele  / makronflødeskum 
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Vind en æske chokolade! 

Fil
ur 

Løs krydsordet og aflever den med dit navn. 

Vi trækker vinderen i uge 21 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Løsning: __ __ __ __ __ 
 

Navn : _______________________________________ 
 

Lægges i postkassen ved kontoret  

1 

2 

3 

4 

5 


