
SjælsøNyt 
Juli - August 2020 



SjælsøNyt 

2 

Fødselsdage på Sjælsø 

1.  Bodil Lily Grønbæk  Gr. 4 

5.  Erling E. Andersen  Hus C 

6.  Stig A. B. Andersen  Gr. 2 

9.  Mogens Dolleris  Gr. 3 

12.  Erling H. Nielsen  Hus B 

14.  Torben Klug Gr. 1 

15.  Tove Anna Wolf/hechel  Gr. 4 

31.  Thorunn H. Mikkelsen Hus 41 

August 

August 

August 

August 

August 

August 

August 

August 

Juli - August 

1.  Juli Erik Jacobsen Hus 41 

5.  Juli Ellen Jensen Gr. 4 

6.  Juli Inge Marie Andersen Gr. 2 

8.  Juli Tage Erling Stryhner Gr. 3 

11.  Juli Jens Rasmussen Hus D 

12.  Juli Benthe Bang Hus C 

16.  Juli Jørgen Vendelbo Gr. 4 

20.  Juli Jørgen Kristiansen Hus 43 

25.  Juli Arne Nielsen Hus C 

25.  Juli Karen Konow Hus C 

28.  Juli Erik Bøckel Hus 43 

30.  Juli Inge Kirstine Rasmussen Gr. 2 
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Sommerfuglebusk 

Sommerfuglebuskens oprindelse 
Sommerfuglebuskens latinske 
navn, Buddleja	 davidii, skyldes to 
forskellige personer. Den ene var en 
engelsk amatørbotaniker, Adam Buddle, 
som sommerfuglebuske-arten oprindelig 
blev navngivet efter. Den busk, som vi 
kender og dyrker under navnet 
sommerfuglebusk, blev dog først opdaget i 
det sydvestlige Kina i 1869 af den 
franske  missionær Armand David. 

Sommerfuglebusken gror vildt i Kina, i 
provinserne Sichuan og Hubei i det 
centrale Kina, og tæt på grænserne til 
Mongoliet og Tibet. Planten gror også vildt 
i Japan. 
 

Sommerfuglebuskens navn 
• Dansk navn: Sommerfuglebusk 
• Latinsk navn: Buddleja davidii  
• Engelsk navn: Summer Lillac eller 

Butter/ly Bush 
 

Sommerfuglebuskens udseende 
Sommerfuglebusken er kendt og elsket for 
sine lange blomsterklaser, der bliver 
mellem 20 centimeter og en halv meter 
lange. De enkelte blomster er små med 4 
og nogle gange op til 5 kronblade. 
Sommerfuglebusken er en løvfældende 
busk. 
Den har en hvælvet eksplosiv vækst og 
kan blive op til 5 meter høj. 
Sommerfuglebusken /indes dog også i 
dværg-størrelser i ned til 60 centimers 
højde fuld udgroet. 
Sommerfuglebuskens rødder er tykke, og 
de be/inder sig lige under jordover/laden. 
Bladene er mørkegrønne på oversiden og 
grå på undersiden. 
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Besøg Af Præsten 

Præsten, Christian, fra Birkerød Kirke var 

i Hus B og holde en lille andagt. Han læste 

en historie, som handlede om pinsen. 

Derefter var der kaffe, kage og hyggesnak. 

Dejlig dag for Nina, Annette, Helga og 

Krista 

HUS B 
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Morgensang med Phillip Faber 

Tiden med fælles morgensang med Phillip 

Faber har været skøn. Mange sange er 

blevet sunget hver morgen i denne tid. En 

dejlig måde at nyde morgenkaffen på. 

Morgenstund har guld i mund 

Tekst:	N.	F.	S.	Grundtvig,	1853	

Melodi:	Thomas	Laub,	1916		

 

3. Morgenstund 

har guld i mund, 

og guld betyder glæde, 

og glædelig er hver en dag, 

som leves til Guds velbehag, 

om end vi måtte græde. 

 

5. Sol opstår, 

og sol nedgår, 

når den har gjort sin gerning; 

Gud give os at skinne så, 

som himmellys, skønt af de små! 

Da randt for os guldterning. 
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Sommerklar Terrasse 

Lørdag den 6. juni gjorde Hus B 
Terrassen sommerklar i det 

lækre solskinsvejr. 

FØR 
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Ved Hus B   

Terrassen blev rigtig /in, 
syntes Helga og Krista 

EFTER 
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Sommer I Haverne 

Sommeren er rigtig over os, og vejret 

har i Juni måned været skønt, så vi 

håber de kommende måneder bliver 

lige så dejlige. 

 

Haver 

Alting gror hastigt i denne tid. 

De private haver er en del af boligen og 

vedligeholdelse er derfor beboernes 

ansvar. 

Hækken bliver klippet af plejecentrets 

medarbejdere 1 gang årligt. 

Plejecentret stiller græsslåmaskiner til 

rådighed, som pårørende kan låne, hvis de 

er behjælpelige med at slå græsset. 

Maskinerne står på terrasserne ved 

spisestuerne i gruppe 1 og 2 samt i gruppe 

4. Maskinerne bedes gjort rene efter brug 

og sættes på plads. 

Vi vil gerne være behjælpelige med at 

/jerne haveaffald, hvis man ikke har 

mulighed for selv at komme af med det. 

Sækken skal blot stilles ved gangstierne 

foran haven. 

Mange venlige sommerhilsner  

Charlotte Buchwald 

Der blev indkøbt planter og 
blomster til huset, så sommeren 

bliver fyldt med farver. 

Planteskolen havde et dejligt 
udvalg af sommerblomster. 

Indkøbstur Til Planteskolen 
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Tur til Rododendronparken 

Rododendronparken ved Nivågårds 

Malerisamling stod i fuldt /lor 

En /lot solskinsdag i 

begyndelsen af juni. 

Personalet havde 

sørget for en dejlig 

tur for /lere beboere 

fra gruppe 3 og 4, 

og de var taget til 

den  meget smukke 

rododendronpark 

ved Nivågård. 
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Vedbæk Garden 

Vedbæk Garden blev stiftet den 6. marts 1958 
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Det var en /lot oplevelse, da garden gik 

rundt på hele Sjælsø. En /lok dygtige 

unge piger, og et imponerende syn at se 

dem i deres /lotte uniformer, og høre 

musikken. Vedbæk Garden har igennem 

årene haft en tæt tilknytning til 

Dyrehavsbakken. Først under ledelse af 

Professor Tribini og Pjerrot. Senere som 

et fast indslag hver onsdag til Bakkens 

feriefester. Vedbæk Garden er stadig et 

fast indslag ved Bakkens åbning hvert år 

i marts måned samt til Cirkusrevyens 

premiere og en række arrangementer 

sommeren igennem, selvom 2020 nok 

har været lidt anderledes. 

Pigerne tager sig et velfortjent hvil 
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Kære pårørende 

Ring eller sms gerne for at  

aftale en tid med mig og betaling  

af MobilePay. 

 

Salon: 46 11 16 15 

Man kan kontakte mig på stedet 

hver mandag og torsdag: 

 

Mobil: 30 70 01 69 

Mandag til fredag 

 

Kontant eller MobilePay: 33 02 23 

til abcklip.dk 

 

Venlig hilsen og på gensyn  

Anne-Dorthe 

Frisøren På Sjælsø 

Vask/Dameklip/Føn 450 kr. 

Vask/Wo 350 kr. 

Vask/Føn 350 kr. 

Herreklip 350 kr. 

  

Permanent alt inkl.  

(kort hår) 

950 kr. 

Farve (kort hår solo) 550 kr. 

Farve/Dameklip/Føn  

(kort hår) 

975 kr. 

Farve/føn (kort hår) 800 kr. 

Striber (kort hår solo) 750 kr. 

Striber/føn (kort hår) 1100 kr. 

Tillæg for længere hår ved 

kemisk behandling 

 

  

Luksus hårkur (solo) 150 kr. 

Luksus hårkur/sæt 500 kr. 

Farvning af bryn 150 kr. 

Farvning af vipper  150 kr. 

Priser 2020 

www.abcklip.dk 

Frisøren holder sommerferie i uge 29-30-31 
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Nyt Fra Køkkenet 

I juli og august er det blandt andet jordbær, hindbær, kirsebær, tomater, ærter, spinat, 
broccoli, blomkål, karto/ler og squash der i sæson. 

Karto/lens dag plejer at være d.15/6, men den er blevet rykket til d.16/10. 

Ferieperioden starter for alvor nu, og derfor skal vi på en gastronomisk rejse 
gennem /lere lande.  

Vi skal besøge Spanien, Frankrig, Tyskland, Italien, Sverige, Danmark, Østen og 
USA. Køkkenet har været i arkivet, for at /inde opskrifter fra alle landene. 

Måske kan I genkende nogle af retterne og fortælle nogle gode historier om hvad i 
har smagt eller oplevet fra de forskellige lande. 

Rigtig god fornøjelse og HUSK, at drikke nok her i sommervarmen. 

 

Med venlig hilsen 

Køkkenleder 

Diana Nielsen 
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Spanien 

La Tomatina er verdens største madkamp, 

der fejres hvert år den sidste onsdag i 

august. Denne sjove og forfriskende fest 

/inder sted i byen Buñol i nærheden af 

Valencia. Den lille by Buñol på blot 9000 

indbyggere fordobler sin størrelse under 

denne berømte begivenhed, hvor mere 

end 140 tons overmodne tomater kastes 

på alt, der bevæger sig. 

Hvert andet år i begyndelsen af oktober 

a/holder byen Tarragona verdens største 

konkurrence for menneskelige tårn over 

to dage. Disse tårne kaldes Castell og 

består af mennesker, som kravler op på 

hinanden helt op til 10 meters højde og 

danner et tårn udelukkende ved at stå 

ovenpå hinanden. Tårnene bygges uden 

nogen form for støtte men med masser af 

styrke, koordination, teamwork og 

overleveret viden i generationer. 

Traditionen med at bygge disse 

hypnotiserende tårne har en lang historie 

i Catalonien, som daterer sig tilbage til det 

18. århundrede. 

Spaniens Regioner 

Spanien kan bedst de/ineres som et land 

der er meget splittet. Landet består af 17 

autonome regioner, som alle har en høj 

grad af selvstyre, de har forhandlet sig til 

med staten. Faktisk er det fastlagt ved lov, 

hvilke lovgivende og udøvende rettigheder 

de forskellige regioner har. I alt er der 50 

provinser der hver er en del af de 17 

autonome regioner som  Spanien består af. 

Desuden har de hver en hovedstad som 

ofte er den største by i regionen.  
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Frankrig 

på den lette og krydrede vinkel. Til alt den 

lækre mad skal vinen endelig ikke 

glemmes. Frankrig har mere end 2000 års 

erfaring med vinavl og har titlen som 

verdens førende vinland. Vin var ligeledes 

en naturlig drik på landet i Frankrig, hvor 

børnene også skulle smage vinen, men 

heldigvis blandet med vand. Siden 2. 

Verdenskrig er franskmændenes vinbrug 

dog faldet betydeligt, blandt andet grundet 

et fald i produktionen. Men når de 

fornemme gourmetmiddage serveres, 

bliver de lokale vine stadig sat på bordet, 

idet vin er en betydelig del af den franske 

kultur. 

Det Franske Køkken 

Franskmændene er ufatteligt stolte over 

det franske køkken, der er lige så varieret 

som det kinesiske og tyrkiske. Hvis man 

går tilbage i tiden og besøger de franske 

fyrster, ja, så var en af deres missioner at 

fremvise overdådige måltider for gæsterne, 

hvilket var med til at styrke det franske 

køkken. Den franske kok Georges Auguste 

Escof/ier var desuden en central /igur 

under moderniseringen af køkkenet. Det 

var denne mand, der gjorde serveringen af 

individuelle måltider på tallerkner udbredt, 

så fyrsternes banketter og buffeter ikke 

fortsatte med at være den almindelige stil. 

Den franske mad er desuden ikke ens i alle 

regionerne. Hvis man tager til 

Nordfrankrig, bliver smagsløgene 

tilfredsstillet med kraftige og cremede 

retter, mens maden i Sydfrankrig har fokus 
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Tyskland 

Tyske Traditioner 

Tyskerne er meget glade for deres 

traditioner og højtider. I Bayern plejer 

man at fejre Oktoberfest i Lederhosen med 

en stor fadøl i hånden (eine Maß). 

Derimod fejrer man karneval i Köln, klædt 

i ekstravagante og farverige kostumer. Og i 

Nordtyskland er det havet, som har 

påvirket menneskernes festkultur. I 

Hamborg a/holder man hvert år en stor 

havnefest (Hamburger Hafenfest), og i Kiel 

foregår der traditionelt en international 

kapsejlads samt folkefest i rammerne af 

Kielerugen (Kieler Woche). 

En tradition til jul er et besøg på et 

Weihnachtsmarkt/Christkindlmarkt, som 

går helt tilbage til middelalderen. 

Julemarkedets formål var dengang at 

indkøbe forråd til vinteren. I dag består et 

typisk julemarked af talrige salgsstande og 

er ofte placeret foran en historisk bygning. 

Et besøg på et julemarked er blevet en 

højtelsket tradition, hvor der typisk 

drikkes Glühwein, den tyske variant af 

gløgg, med eller uden Schuss (snaps). 
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Italien 

Der er ingen steder i verden, hvor så 

mange kunstskatte er samlet som Italien. 

Her er kunst, kultur og historiske 

monumenter, som de færreste vil kunne 

nå at opleve i et langt liv. Landet er et 

enestående monument over den 

europæiske kulturs udvikling: De græske 

koloniers storslåede templer i det sydlige 

Italien og Sicilien, Romerrigets mageløse 

bygningsværker i Rom som Colosseum, 

Pantheon og Forum Romanum og ikke 

mindst, den katolske kirkes overdådige 

religiøse monumenter som Peterskirken 

og domkirkerne i Milano og Firenze. 

Store Klassiske Musikoplevelser 

Musikken lever stadig i Vivaldis værker, 

og de største italienske byer har deres 

egen opera, hvor værker af mestrene 

Puccini, Verdi og Rossini stadig spilles: 

Mest kendt er La Scala operaen i Milano 

for det ypperste og Arenaen i Verona for 

en helt speciel oplevelse, men byer som 

Rom, Napoli, Venedig og Firenze har en 

opera eller en musikfestival, hvor 

man har chancen for at se de store 

kunstnere optræde. Et besøg i Italien 

giver som regel en enestående mulighed 

for at få en kulturel oplevelse, som man 

ellers ikke ville få. 
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Asien 

Thailands kultur er stærkt præget af 

buddhismen. Der er pragtfulde templer i 

alle større byer. De ældste bevarede rester 

af den thailandske arkitektur stammer fra 

Dvaravati-perioden cirka fra år 500 til år 

1000. I den gamle hovedstad Ayutthaya 

kan man se rester af imponerende 

bygningsværker i sten. Kunst og arkitektur 

fra denne periode var påvirket af rigerne i 

Cambodja, Burma og på Sumatra. Det var 

først med Chiang Mai-stilen fra år 1000 og 

frem, at landet udviklede sit eget 

kunstneriske udtryk. 

Den Kinesiske Mur 

Arbejdet med Den store kinesiske mur 

begyndte i 400-tallet f.v.t., da en række 

kinesiske stater kæmpede imod hinanden 

og imod de nordlige mongoler. For at 

beskytte sig mod hinanden og mod 

mongolerne nordfra blev der opført /lere 

små mure eller nærmere jordvolde. Kinas 

grænser har igennem tiderne ofte /lyttet 

sig, og behovet for at bygge mure /lyttede i 

takt hermed. Den kinesiske mur er således 

i virkeligheden /lere, usammenhængende 

mursektioner, som blev bygget, hvor der 

var behov for dem. 

Da kineserne i år 221 f.v.t. blev forenet 

under Qin-dynastiet, blev mere end 

300.000 mand sat til at sammenkæde de 

mange mure til en lang mur vendt imod 

mongolerne. Arbejdet tog 10 år, og 

resultatet var en jordmur i en skal af sten. 

Hvert af de følgende dynastier byggede 

mere på muren. Både i længde, højde og 

tykkelse. 
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USA 

Grand Canyon 

Grand Canyon National Park er én af de 

ældste nationalparker i USA. Parken 

ligger i det nordlige Arizona, og har 

of/icielt været en nationalpark siden 

1919. Grand Canyon National Park har 

årligt 6 millioner besøgende, og er 

dermed den næstmest besøgte 

nationalpark i USA. Parken har et areal på 

omkring 4.900 km², hvilket i dansk 

målestok svarer til Fyn, Lolland og Falster 

tilsammen. Kløften er lavet over 2 

milliarder år, og er skabt af Colorado 

Rivers massive vandmasser. Floden 

udspringer i Rocky Mountains og løber 

2700 km til den Californiske Golf i Mexico. 

Med tiden har Colorado River gravet sig 

længere og længere ned i klipperne, så 

man i dag kan se klippelag på klippelag. 

Grand Canyon regnes for at være et af 

verdens største naturlige underværker. 

Kløften er 1,6 km dyb, 30 km bred og 446 

km lang. 

Verdens Første Nationalpark 

Yellowstone National Park blev oprettet i 

1872, og er verdens første nationalpark. 

Parken har fået sit navn efter /loden 

Yellowstone River, der løber gennem 

parken. Med sine 8980 km² er 

Yellowstone på størrelse med Sjælland, 

Lolland og Falster. Langt størstedelen af 

parken ligger i det nordvestlige hjørne af 

staten Wyoming, mens resten ligger i 

Idaho og Montana. 

Yellowstones særprægede landskab 

skyldes et enormt vulkanudbrud for over 

640.000 år siden. En stor del af parken er 

stadig, den dag i dag, domineret af 

vulkanske aktiviteter, og 2/3 af verdens 

gejsere /indes i Yellowstone National Park. 

I alt er der omkring 250 aktive gejsere og 

10.000 varme kilder i Yellowstone. 
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Vi har været forskellige deltagere, alt efter 

lyst og tid. Denne dag var det Gerda, Inge, 

Hanne, Flemming,  Ditte og Tanja der 

deltog. 

 

Repertoiret har spændt vidt, lige fra Kim 

Larsen, henover Birthe Kjær,  gode gamle 

sømandsviser og meget mere. 

Vi har nydt, at vi har kunnet være i haven 

og nyde det gode vejr undervejs. 

 Dejlig Fællessang 

Tirsdage i Hus 41 med ”Musik Mette” 
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 Også med Sjælsøs Venner 

Sjælsøs Venner havde sørget 

for Portvin og Chokolade til 

hele huset. Det var skønt 

at kunne mødes med 

fællessang i det fri, når vi 

ikke kan lave de 

arrangementer, vi ellers har 

været vante til. 

Der var godt gang i den! 

Stor tak til Sjælsøs Venner for det 
dejlige arrangement! 
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Hilsen fra Rollingerne 

Hermed en lille hilsen fra os. Vi håber i har 

det godt, trods omstændighederne. 

Vi har det godt i Gøngehesten, men vi 

savner meget at have besøg af jer. 

Derfor har vi lavet et par tegninger til jer. 

 

Her i børnehaven har vi lavet lidt om, så vi 

kan være her, og stadig passe på os selv og 

hinanden. Vi er kun udenfor—også når det 

regner. Heldigvis har vi nu to /ine 

pavilloner med sort tag. Her kan vi være 

hvis det regner for meget, eller solen er for 

stærk. Haven er delt op i tre mindre haver, 

og her er børnene hver dag i den samme 

gruppe, med de børn de kender og faste 

voksne. 

 

Vi har godt af at være udenfor og oplever 

en god periode hvor vi /inder på nye ting at 

lege, og hvor vi for første gang har haft et 

forår, uden forkølelser og lignende. 

 

Vi tænker på jer og sender jer de 

allerbedste hilsner, i håbet om snart at 

kunne genoptage kontakten, 

 

Knus	og	kærlig	hilsen	

Alle børn og voksne  

i børnehaven Gøngehesten  

Kære alle vore dejlige venner på Sjælsø Plejecenter! 



S
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De /lotte tegninger hænger nu ved hovedindgangen—Kom forbi og tag et kig! 
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Den Kongelige Livgarde 

Musikkorpset 

Den Kongelige Livgardes Musikkorps 

blev oprettet sammen med Livgarden af 

Frederik III i 1658. Musikkorpset består 

af 36 højtuddannede, professionelle 

musikere. Der er både kvinder og mænd i 

orkestret. 

Musikerne er ansat i Forsvaret på fuld 

tid, og ansættelse sker efter konkurrence. 

Livgardens Musikkorps er Danmarks 

eneste professionelle harmoniorkester 

og består af træblæsere, messingblæsere 

og slagtøj. 

Beboere og daggæster sad klar 
til at høre koncerten, og se de 

/lotte uniformer 
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Tre medlemmer af Den Kongelige 

Livgarde lagde vejen forbi Sjælsø på en 

af de mange, /lotte solskinsdage i juni 

måned. Mange var mødt op for både at 

se og høre de dygtige musikere. Det var 

en skøn oplevelse! 

Det var en varm dag, så musikerne 
nød at kunne spille i skyggen 
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1. Onsdag Persille kylling / sauce / karto/ler / gulerødder / råsyltet agurk  
Rygeostesalat / rugbrød  

2. Torsdag Fiske/ilet / kold remouladesauce /karto/ler / råkost  
Jordbær ? / piske/løde  

3. Fredag Hakkebøf / løg-bacon / pebersauce / stegte karto/ler / asie  
Ymerkoldskål / kammerjunker  

4. Lørdag Husets gryde / kartoffelmos / bønner  
Tunmousse / brød  

5. Søndag Kalvetykkam / sauce / karto/ler / blomkål  
Is / henkogt frugt  

6. Mandag Rollo de Carne / spansk kartoffelsalat  
Frisk frugt  

7. Tirsdag Spansk kylling / sauce / karto/ler / hvidløgs gulerødder  
Huevos á la Marbella (æg) / brød  

8. Onsdag Rosmarinsteg / sauce / karto/ler /  tomatsalat  
Crema Catalana (Budding m. kanel)  / appelsinsaftsauce  

9. Torsdag Albahaca (basilikum) /isk  / limesauce / bagte karto/ler / grønt  
Skovbærgrød / piske/løde  

10. Fredag Spansk tortilla / salat  
Paté / syltet rød peber / rugbrød  

11. Lørdag Kotelet  / sauce / karto/ler / karotter  
Is / karamelsauce  

12. Søndag Oksesteg / sauce / karto/ler / franske ærter  
Hindbærfromage  

13. Mandag Bagt torsk m. brunoise / hollandaisesauce / karto/ler / salat  
Fransk løgsuppe / ostebrød  

14. Tirsdag Boeuf Borguignon / kartoffelmos / marinerede agurker  
Frisk frugt  

15. Onsdag Fransk skinkefars / skysauce / karto/ler / ratatouille  
Kærnemælkskoldskål / kammerjunker  

16. Torsdag Coq au vin / ris / haricots verts  
Fiskepaté / dressing / franskbrød  

Menuplan  
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17. Fredag Quiche m. porre / råkost 
Rabarbergrød / piske/løde  

18. Lørdag Stegt røget medister / stuvet spinat / karto/ler / rødbede  
Chokolade budding  / /lødeskum  

19. Søndag Mørbradbøf / champignonsauce/ karto/ler / bløde løg / agurkesalat  
Islagkage / va/ler  

20. Mandag Bratwurst / stegt kohl / Zwiebelsauce /karto/ler / sennep / rødbede  
Grønsagssuppe  

21. Tirsdag Pfann/isch / karrysauce / karto/ler / grønsagsmix  
Apfelkuchen mit Schlagsahne  

22. Onsdag Skinkeschnitzel / wiener dreng / brasede karto/ler / sauce / ærter  
Frisk frugt  

23. Torsdag Rind/leisch in bier (øl sauce) / kartoffelmos  / blumenkohl  
Ost / pumpernikkel / syltet mandarin  

24. Fredag Æggekage / /leisch / purløg / tomat / rugbrød  
Koldskål / kammerjunker  

25. Lørdag Crispy Chicken wings / kold bearnaisesauce / pommesduches / salat  
Rejesalat   / brød  

26. Søndag Svine/ilet / /lødesauce / karto/ler / grøn blanding  
Citronfromage  

27. Mandag Kold Prosciutto (skinke) / pastasalat  
Mini pizza  

28. Tirsdag Pesce Ripiene (fyldte /iskeruller) / sauce mousseline / karto/ler /broccoli  
Saftsuppe (kold) / /lødeskum  

29. Onsdag Lasagna / salat  
Blommegrød / Piske/løde  

30. Torsdag Italiensk farsbrød / tomatsauce (klar) / karto/ler / ærter  
Pannacotta / saftsauce  

31. Fredag Kylling Milanese / sauce / ris / salat   
Bruschetta  

Juli 2020 

Informationer om allergener fås i køkkenet 
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1. Lørdag Millionbøf / kartoffelmos / broccoli-gulerod  
Fiskeanretning / brød 

2. Søndag Flæskesteg / sauce / karto/ler / rødkål  
Tri/li (jordbær?) 

3. Mandag Korvar / potatismos / rejesalat? / ketchup / remolade / løg 
Blåbærsoppa  

4. Tirsdag Svenska köttbullar / potatis / gräddsås / lingonsylt 
Knäckebröd / ost 

5. Onsdag Dampet /isk / kall dill –och äggsås / potatis / ärtor 
Flødestuvede svampe / brød 

6. Torsdag Bøf Lindstrøm / löksäs / potatis / råkost 
Skogsbärsgröt / vispgrädde 

7. Fredag Forloren elg-kastrull/ sauce / potatis / tyttebær 
Svensk sildesalat / brød 

8. Lørdag Kotelet / sauce / karto/ler / grønt 
Is / va/ler 

9. Søndag Timian kylling / sauce / karto/ler / broccoli / syltede rødløg 
Æbletærte / /lødeskum 

10. Mandag Medisterpølse / sauce / karto/ler / lynstegt kål (+rød peber) 
Tarteletter  / stuv. ærter - asparges og skinke 

11. Tirsdag Stegt /isk / remoulade / dildkarto/ler / råkost 
Hindbær koldskål / kammerjunker  

12. Onsdag Stegt /læsk / persillesauce / karto/ler / rødbeder 
Frisk frugt (vandmelon) 

13. Torsdag Stegt kylling m. persille / sauce / karto/ler / grønt/ agurkesalat 
Røget sild / radisser / purløg / brød 

14. Fredag Frikadeller / sauce / karto/ler /  sommergrønt 
Hybensuppe / æbletern / /lødeskum 

15. Lørdag Revlsben (hel) / sauce / karto/ler / råkost (rødkål) 
Rejesalat / brød 

16. Søndag Marineret oksebov / sauce / karto/ler / blomkål / syltet agurk  
Bailey fromage  

Menuplan  
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17. Mandag Boller i karry / ris / salat 
Forårsruller  

18. Tirsdag Thaisuppe m.kylling / brød 
Dybtstegte bananer / is 

19. Onsdag Penang  m.svinekød / stegte ris / grønt 
Nougatruller   

20. Torsdag Chow-chow / nudler / lynstegt broccoli 
Kinesisk suppe  

21. Fredag Fisk i orientalsk sur-sød sauce / karto/ler 
Frisk frugt 

22. Lørdag Kødsauce / kartoffelmos / gulerødder 
Islagkage  

23. Søndag Hamburgerryg / aspargessauce / karto/ler / dinner bønner 
Chokoladebudding  

24. Mandag Taco/isk / hollandaisesauce / fried potato / amerikansk kålsalat 
Corn chowder (majssuppe) 

25. Tirsdag Burger / pommesfrites / salat mayonnaise 
Solbærgrød / piske/løde  

26. Onsdag Cola kylling / sauce / karto/ler / majssalat 
Jellied fruits / råcreme 

27. Torsdag Barbecue spareribs / bagte karto/ler / persillesmør/ coleslaw 
Skaldyrssalat / corn bread 

28. Fredag American meat loaf / sauce / fried sweet potatoes / grønt 
Cheesecake  

29. Lørdag Kold skinke / kartoffelsalat (m.karry) / tomat / purløg 
Jordbærfromage  

30. Søndag Gammeldags oksesteg / skysauce/ karto/ler / ærter / asie  
Hønsesalat / brød   

31. Mandag Ovnbagt /isk / lemonesauce / karto/ler / strimlede gulerødder 
Baconbønner / dressing  

August 2020 
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Markus er lige startet som ny vikar/ 

a/løser. Han og Carl Otto fandt hurtigt ud 

af, at de har en fælles interesse.  

De  havde en rigtig god samtale om dette, 

som var  håndbold, hvilket senere 

animerede til lidt ballonspil, som en 

kollega tilfældigt havde en i lommen. 

Inge nød at lytte til samtalen og kigge på. 

Ballonspil i Hus 41 



SjælsøNyt 

31 

Praktisk Information 

Vaskeri og Kiosk 

Annie og Irene fra Vaskeriet sørger som altid for, at tøjet er rent,  

og at kiosken har de rette varer til alle jer beboere. 

Ring til gerne dem på telefon 46 11 16 07  

Kontoret 

Fra den 3. juli til og med 7. august: 

Kontoret lukker kl. 14 om fredagen  

I perioden 20. juli  til og med 7. august: 

 Kontoret lukker kl. 15 Mandag– Torsdag 
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Vind en 

sommerpræmie! 

Sæt ring om det rigtige svar nederst på siden, klip af 

og aflevér sedlen i postkassen ved kontoret. Vi trækker vinderen i uge 33. 

1 2 

4 3 

1) Blomster 

a) Erantis 

b) Valmue 

c) Floks 

2) Dessert 

a) Æbletærte 

b) Risengrød 

c) Jordbærtærte 

3) Sang 

a)  

b)  

c)  

4) Valutakurs 

a)  

b)  

c)  

a) ”den mørke nat.” 

b) ”blomsterne på marken.” 

c) ”den lyse nat.” 

a) Navnet på mønten i Frankrig  

b) Hvor meget et lands møntfod er værd i 

forhold til andre landes møntfod 

c) Et særligt kursus for økonomer 

Vind en 

sommerpræmie! SommerQuiz 


