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GODT

NYTÅR!
Pris: 10,00 kr.

Torstorp Pleje- og
Rehabiliteringscenter
Administrationen
Malene Smidstrup

43 35 27 00

Centerleder
Dorthe Flindt

43 35 27 00

Daglig Leder- Plejecenter
Majbrith Christiansen

43 35 27 04

Daglig Leder- Rehabiliteringscenter
Inger Marie Kolind

43 35 27 05

Aktiviteten

43 35 26 87

Køkken

43 35 27 26

Teknisk service (KAB)
Erling Jørgensen

43 35 27 19

Bladudvalget
Bladet udkommer hver anden måned:
Januar/februar
Marts/April
Maj/Juni
Juli/August
September/Oktober
November/December
Formålet med bladet er at informere om store og
små begivenheder på Torstorp Pleje- og
Rehabiliteringscenter. Bladet indeholder praktiske
oplysninger i forhold til deltagelse i plejecentrets
aktiviteter, både i forhold til
dagaktivitetstilbuddet, og i forhold til dagligdagen
for beboerne.
Bladudvalget, der er nedsat af bruger- og
pårørenderådet, har 2 medlemmer:
Leif Andersson og Majbrith Christiansen

Bruger- og Pårørenderåd 2019,
Torstorp Pleje- og
Rehabiliteringscenter
Formand og repræsentant for pårørende:
Leif Andersson
Kittenstræde 4, 4720 Præstø
Telefon: 40 75 65 48, E-mail: leif.andersson09@gmail.com
Repræsentant for brugerne af aktiviteter
Else Hall
Telefon: 43522262 / 20912267
Lone Andersen
Telefon: 29737631
Medlemmer, repræsentanter for beboerne:
Kaj Andersen, bolig 124-14
Repræsentant for Seniorrådet:
Flemming Djurnø
Telefon: 61621651 E-mail: djurnoe@hotmail.com
Tilsynsførende politikere:
Peter Faarbæk peterfa@htk.dk
Toke Elling tokeel@htk.dk
Sekretær for Bruger- og pårørenderådet:
Centerleder Dorthe Flindt

Kære læser
December måned stod i ”Julehyggens tegn.” Mange af husets aktivitetstilbud
havde selvfølgelig med jul at gøre. Huset stod fint pyntet, og børnene gik
Lucia. Der blev pyntet juletræ og sunget julesange til glæde for beboerne. Jo,
december er en dejlig måned. Men der er også noget befriende ved nytåret!
Lige så dejligt det er at forberede julen og have travlt hele december måned,
lige så herligt er det at begynde på et nyt år d.1. januar! Hvor er det godt at få
en ny kalender, for der er ikke flere sider i den gamle.
Vi har været gennem den mørkeste tid på året. Fra d.21. december begyndte
dagene langsomt at blive længere, og vi går mod foråret, selvom det endnu
varer et par måneder. Det varer ikke længe, før vi kan glæde os over de første
små erantis og vintergækker.
I 2019 vil ledere og medarbejdere på Torstorp holde fokus på alt det gode, der
er her på stedet. Vi arbejder hele tiden på at have et godt arbejdsmiljø, fordi vi
tror på, at når medarbejderne har det godt indbyrdes, gør de også deres
allerbedste for beboerne. Arbejdstilsynet var på heldagsbesøg i efteråret og vi
fik en 😊 som tegn på at vi har orden i vores arbejdsmiljø.
Torstorp er en stor arbejdsplads med 75 ansatte, som alle kommer med
forskellig baggrund, værdier og kultur. Det kræver derfor at ledere og
medarbejdere arbejder godt sammen og er enige om hvad der skal
kendetegne Torstorp. Det betyder vi alle arbejder ud fra samme grundlag og
ind imellem tilsidesætter egne meninger og holdninger, så der skabes en
hverdag, som giver værdi og livskvalitet for beboerne.
Uanset hvilken uddannelse vi har, og hvilke opgaver vi er ansat til at udføre,
om vi er gamle eller unge, nydanske eller gammeldanske, mand eller kvinde,
mørk eller lys, ja, så skal vi lytte og inddrage. Sætte beboeren i centrum. Den
opgave giver mening for mig som leder. Den er vigtig, og den er skabt til at
sige:

Velkommen, Nytår! –Og velkommen her!

Rigtig godt nytår
Dorthe Flindt
Centerleder

Helligdage og Traditioner i Danmark
Hellig tre Konger d. 6. januar:

Helligtrekongersdag er en kirkelig festdag, som fejres 6. Januar.
Helligtrekongersaften er aftenen før, altså den 5. januar. Helligtrekonger
markerer afslutningen af de traditionelle tolv juledage.
Baggrunden for dagen er beretningen i Matt. 2, 1-2, hvor det lyder:
”Da Jesus var født i Betlehem i Judæa i Kong Herodes' dage, se, da kom
der nogle vise mænd fra Østerland til Jerusalem og spurgte: »Hvor er
jødernes nyfødte konge? For vi har set hans stjerne gå op og er kommet
for at tilbede ham”
Bibelen fortæller ikke noget om antallet 3 eller om navnene, ikke engang om
det var konger. Caspar, Melchior og Balthazar kom altså først til senere.
Måske i forbindelse med, at Konstantin I's mor, Helena, fandt de vise mænds
påstående jordiske rester i Jerusalem, hvor hun var på korstog i tiden omkring
325. Helena tog relikvierne med sig til Konstantinopel, hvor hendes søn var
kejser.
I den danske tradition var aftenen før Hellig tre Konger den sidste dag i julen.
I "Peters Jul" fra 1866 handler de næstsidste vers netop om
Helligtrekongersaften, hvor familien har tre lys tændt:
"Her sidder vi ved vort lille bord og ser, hvordan lysene brænde når de er slukkede, siger Mor, at så er julen til ende".
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Dag rehabiliteringstilbud i Aktiviteten januar-februar 2019
Kl.

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Kl. 10.00-11.00
Cykelpiloterne
Ældresagen

Kl. 10.30-11.30
Bevægelseshold:

9
10

Kl. 10.30-11.30
Bevægelseshold:
Ulige uger: Aerobic

11

Lige uger: Venepumpeøvelser

Kl. 10.30-11.30
Bevægelseshold:

Ulige uger: Floorball

Kl. 10.00-11.30
Bevægelseshold:
wellness

Ulige uger: Dansesnor
Lige uger: Aerobic

Lige uger:
Stolegymnastik

kl. 10.30-11.30
Bevægelseshold:

12

Ulige uger:

Stolegymnastik

Hvad har du lyst til?
Kom med dit ønske til
en aktivitet

Lige uger: Floorball

13
14

Kl. 13.00-15.00
Bevægelseshold:
Duo cykler

Kl. 13.00-15.00
Bevægelseshold:
Nintendo Wii

Kl. 13.00-14.00
Bevægelseshold:
Combi cykler
Kl. 14.00-15.00
Aktivitet
i bo-enhederne

Kl. 13.00-14.00
Kognitiv træning:
”Kom og styrk dine
hjerneceller”

15
16

Ret til ændringer forbeholdes!

Kl. 13.00-15.00
Film
i Aktiviteten
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Aktiviteten på Torstorp Pleje- og Rehabiliteringscenter
Alle kan noget.
Torstorp Pleje- og Rehabiliteringscenter går til opgaven med en anderledes måde at
tænke kommunens aktivitetstilbud for pensionister. Politikerne i HTK besluttede i
slutningen af 2014 at der skulle være et særligt tilbud til borgerne på Centret
Torstorp. Det har vi etableret nu: et rehabiliteringsophold.
I den forbindelse er centrets øvrige aktiviteter etableret så de støtter op om dette
tilbud.
Alle pensionister kan være med.
Aktivitetstilbuddet på centret er tidssvarende og tilpasset de ønsker der evt. måtte
være fra borgere i Høje-Taastrup kommune, men med den rehabiliterende tankegang
værende det styrkende. Der er én plan som gælder hele måneden og som uge for uge
gentager sig selv. Denne plan kan ses på forrige side. Vi har med udspring i den
rehabiliterende tankegang (vi hjælper dig til at kunne selv), sammensat en foreløbig
plan, med forskellige fysiske og mentale aktivitetstilbud. Vores ønske med denne plan
er at give et forhåbentligt styrkende tilbud til husets borgere, men også til brugere fra
nærområdet.
Sådan læser du aktivitetsplanen.
Aktivitetsplanen skal forstås på den måde at vi tilbyder forskellige bevægelses- og
mentale hold, man som pensionist kan benytte sig af. De forskellige hold er markeret
med deres egen farve, og er eksempelvis:
• Venepumpe øvelser, der styrker muskulaturen og kredsløbet i benene.
• Stolegymnastik, der bevæger hele kroppen igennem, og styrker muskulaturen.
• Combi-cykler, der kan styrke vores kondition og muskulaturen i benene.
Der er ikke nogen form for tilmelding, du skal bare møde frisk op.
Aktiviteten arbejder ud fra at borgerne har et tilvalg og ikke et fravalg, derfor vil der
samtidig med de planlagte bevægelses hold være et andet tilbud sideløbende med.
Dette kunne eksempelvis være:
• Cykeltur med vores duo-cykel eller combi cykler.
• Bowling el. petanque.
• Spille nintendo wii
• Socialt samvær
• Højtlæsning
• Banko
Fester og banko skal der til.
Udover de enkelte aktiviteter beskrevet ovenfor, vil vi fortsat afholde fester, spille
banko, have salg af forskelligt tøj og sko fra forskellige firmaer og lign. Disse
arrangementer kan ses i Morellen ved de enkelte opslag eller den nye arrangement
oversigt der også er i bladet.
Torstorp Pleje- og Rehabiliteringscenter er et levende og brugbart hus i lokalområdet
Torstorp og Høje Taastrup kommune.
Vi glæder os til at samarbejde med jer alle.

Arrangementer
Januar
Torsdag den 3.januar
Cykeltur med cykelpiloterne fra Ældresagen kl. 10:00
Mandag den 7.januar
Højtlæsning af Ældresagen kl. 13:30-14:30
Tirsdag den 8.januar
Spillebule 10.00-14.00 med vores huspianist Ole Esbensen
Tøj salg ”Damernes butik” 10:00-12:00
Onsdag den 16.januar
Dyrebesøg af Grennessminde kl. 10:30
Torsdag den 17.januar
Cykeltur med cykelpiloterne fra Ældresagen kl. 10:00
Fredag den 18.januar
Kreativ undervisning ”fastelavns tema” kl. 10.00
Aktiviteten udlånt hele dagen
Mandag den 21.januar
Højtlæsning af Ældresagen kl. 13:30-14:30
Tirsdag den 22.januar
Skosalg ”Trim sko” kl. 10:00-12:00
Banko kl. 13:15
Torsdag den 24.januar
Cykeltur med cykelpiloterne fra Ældresagen kl. 10:00
Torsdag den 21.januar
Cykeltur med cykelpiloterne fra Ældresagen kl. 10:00
Torsdag den 31.januar
Lysgudstjeneste kl. 16.00

Arrangementer
Februar

Fredag den 1. februar
Tøj salg ”Abrahamsen tøj og sko” kl. 10:00-12:00
Mandag den 4. februar
Højtlæsning af Ældresagen Kl. 13:30-14:30
Tirsdag den 5. februar
Banko 13:15
Onsdag den 6. februar
Dyrebesøg fra Grennessminde kl. 10:30
Torsdag 7. februar
Cykeltur med cykelpiloterne fra Ældresagen kl. 10:00
Fredag den 8.februar
Kreativ undervisning ”fastelavns tema” kl.10.00
Onsdag den 13. februar
Gudstjeneste med præst Jesper Knudsen kl. 10.30
Torsdag den 14. februar
Cykeltur med cykelpiloterne fra Ældresagen kl. 10:00
Mandag den 18. februar
Højtlæsning af ældresagen kl. 13:30-14:30
Torsdag den 21. februar
Cykeltur med cykelpiloterne fra Ældresagen kl. 10:00
Torsdag den 28. februar
Cykeltur med cykelpiloterne fra Ældresagen kl. 10:00

Aften
Arrangementer
for husets beboere
Januar
søndag den 13.januar
Vi hygger med boller og varm kakao
fredag den 18.januar
Wellness

Februar
søndag den 10.februar
Morten Korch film
lørdag den 16.februar
Vi hygger med vafler og kakao

Torstorp Pleje- og
Rehabiliteringscenter ønsker
Godt Nytår!

Vi vil gerne udnytte chancen for at ønske alle med tilknytning til
Torstorp Pleje- og Rehabiliteringscenter et rigtig godt og
lykkebringende nytår!
Vi takker såvel beboere på centret som I, der kommer udefra, for
nogle rigtig fornøjelige timer i 2018, og glæder os meget til endnu
flere gode stunder med jer i året, der kommer.
Ligeledes vil vi gerne takke vores samarbejdspartnere og frivillige
for samarbejdet: Vi er glade for både hjælp og samarbejde, og ser
frem mod fortsat samarbejde i 2019!
Godt nytår fra alle os på Torstorp Pleje- og Rehabiliteringscenter!

Tirsdag den 8.januar

(U)hyggelige småkager i
Aktiviteten!

I ugen op til
Allehelgensaften –
nærmere bestemt d.
31/10 – var det blevet
tid til Halloweenbagedag i Aktiviteten!
På Allehelgensaften
går der jo mangen en
vise om fremkomster
af uhyggelige
væsener, hekse,
spøgelser og andet
godtfolk – det ville vi
ikke lade gå usagt
forbi i Aktiviteten, og
derfor blev der altså afholdt bagedag på denne dag!

Med en række forskellige kageforme blev der formet småkager med
diverse uhyggelige motiver – herunder hekse,
græskarhoveder flagermus og skeletter!
Der blev lagt mange kræfter i såvel udrulning
som udstikning af småkagerne, og snart derefter
var det tid til at få kagerne sat i ovnen!
Vi takker for opbakningen til bagedagen og
håber, at alle nød det (u)hyggelige resultat 😊

”Spillebule”
Tirsdag den 8. januar
kl. 10.00-14.00
Kom og vær med til den store spilledag,
hvor vi vil spille bordbowling,
bordcurling, samt mange andre spil.
Kom og dyst mod personalet!
Ole vil komme og spille på dagen.
Øl, vin, sodavand, til rimelige priser

OBS!
Der vil ikke være træning denne dag.

Spillebule med drinks i
aktiviteten
Den 17. november
havde aftenvagten
sørget for en
festlig aften i
Aktivitetens
lokaler;
Der blev således
indbudt til en
hyggeligt
spillebule-aften
med brætspil,
drinks, kulørte
paraplyer, sugerør,
snacks, ternet dug
på bordet og musik i højttalerne.
Som det ses på
billederne blev
arrangementet
hurtigt et
tilløbsstykke –
der blev taget
godt imod
muligheden for
en aften i
festligt lag i
godt selskab.

Alle der deltog hyggede sig, fik en god snak med sidemanden, lidt
vådt til ganen og alt i alt en god afslutning på dagen 😊

Banko
Januar
Tirsdag den 22.januar
Februar
Tirsdag den 5.februar
Kl.13.15

Kom og vær med til en
hyggelig eftermiddag!

FLOT OG FUNKTIONELT FODTØJ
- til alle slags fødder

749,-

749,-

Alt
a id
sk f Ske 100o p ch vi
å t er s
ilb s
ud

749,-

749,-

Tirsdag 22-01-2019
10.00 - 14.00
699,-

699,-

699,-

699,-

899,-

199,-

849,-

799,-

699,-

899,-

Jeg har Danmarks største mobile skobutik.
Når du køber for 700,- hos mig og betaler med det samme får du en flot
Aerowalk klipklap sandal gratis med i handlen eller 50kr. i rabat.
Daniel Kokholm
Mobil 29824391
daniel@trimmail.dk

Julebagedag i Aktiviteten
Jul og
julesmåkager er to
uadskillelige
størrelser – derfor
havde vi i
Aktiviteten
besluttet at tilbyde
julebagning en
formiddag i
november måned.
Til bagningen har
vi tidligere fået
doneret 5
silikonemåtter af
Inger-Merete, der er datter af Gerda Hansen, som er beboer her på
Torstorp Pleje- og Rehabiliteringscenter. Måtterne bliver flittigt
brugt – vi er meget taknemmelige! 😊
På denne dag var det pebernødder, der blev bagt – omkring bordet
blev der derfor trillet pebernødder til den helt store guldmedalje.
Efter bagning var alle godt tilfredse med resultatet af dagens
anstrengelser!

Nyt tiltag i Aktiviteten!
Så er vi klar med et nyt tiltag i Aktiviteten!
Vi vil således tilbyde aerobic som en ny, fast del af vores program.
Til de, som ikke kender aerobic i forvejen, kan vi kort fortælle om
tankerne bag det nye tiltag:
Aerobic er, som navnet antyder, en rigtig god motionsform til at
arbejde med vores kredsløb – dvs. hjerte/lunger og blodomløb.
Motionsformen i sig selv går ud på, at man udfører en række
bevægelser i koordination, så rent kognitivt er det også en rigtig
god aktivitet.
Vi vil have aerobic på programmet på følgende tidspunkter:
• Ulige uger om mandagen
• Lige uger om fredagen
Vi kan tilpasse vores aerobic til alle, så tøv ikke igen med at møde
op og deltage – vi vil glæde os til at se dig! 😊

Da julen kom til Torstorp
Torsdag den 6. december var der julefest på
Torstorp Pleje- og Rehabiliteringscenter – og det blev et større
tilløbsstykke!
I år var
julefesten for
alle beboere her
på centret og
deres
pårørende, og
ligeledes også
for de borgere
med tilknytning
til centret, som
kommer hertil
fra egen bolig
rundt omkring i
kommunen.
Herudover deltog også en række af de frivillige, der har deres
daglige gang her på centret – det takker vi mange gange for!
Alt i alt nåede vi op på hele 90 tilmeldte, så da maden blev serveret
var det for en stor skare af forventningsfulde og glade deltagere!
Centret tog sig ud fra sin bedste side
med juletræ, julestjerner og flotte
røde duge på bordene – og på hver
enkel plads var der bordkort og flot
opdækning, så alle kunne komme i
den helt rette julestemning!
Menuen stod på flæskesteg med alt,
hvad der dertil hører;
Såvel brune som hvide kartofler,
rødkål og sovs var således, hvad
gæsterne kunne stille sulten med.
Til dessert var der sørget for ris al’a
mande med kirsebærsovs – det var
som altid en populær afrunding på en
dejlig frokost.

Ingen ris al’a mande uden mandelgave, så det var der naturligvis
også sørget for, her kunne der deles 2 gaver ud til de heldige
vindere.
Underholdningen stod den tidligere vinder af Melodi Grand Prix
Malene Mortensen for – vi havde længe set frem til hendes
optræden, og det var en ganske særlig oplevelse.
På dagen indviede
vi således også
vores nye
lydanlæg, og med
Malenes optræden
viste såvel anlæg
som sangerinde sig
fra sin absolut
bedste side – en
stor fornøjelse for
alle tilhørende!

Vi afsluttede dagen med at dele de mange flotte gaver ud fra vores
amerikanske lotteri. Tillykke til de mange heldige vindere.

Der skal lyde en stor tak til støtteforeningen for
støtte til afholdelsen af årets julefest – vi glæder
os allerede til næste års arrangement!

Doner dine gamle støvede
LP plader til Aktiviteten!
Som et nyt tiltag i 2019, vil vi forsøge at få noget mere musik ind i
hverdagen. Vi har investeret i en ny pladespiller, da vi ønsker at få
lyden af de gamle LP tilbage.

Ideen er, at vi gennem lyden fra den gamle pladespiller og
musikken fra LP’erne, skal tale om ”kan du huske den gang”.
Vi har som sagt købt en pladespiller og mangler nu kun LP
pladerne til vores nye musikalske tilbud i Aktiviteten.
Vores håb med dette opslag er, at du
eller nogen du kender, skulle ligge inde
med en gammel pladesamling eller
enkelte plader, der ikke bliver brugt,
som du eventuelt ville donere til os. Vi
søger LP’er, med musik fra 50’erne og
frem.
Har du lyst til at hjælpe os, kan du kontakte Anders eller Diana i
Aktiviteten i hverdagene og på telefon 43352687 eller tale med
personalet i de enkelte afdelinger.
På forhånd tak

Månedens udstiller
Tupperware
Susanne Bundgaard
Månedens udstiller i januar og februar er Susanne BundgaardSusanne er en af vores samarbejdspartnere og sælger Tupperware. Der vil være alt fra
flasker, skåle, smarte køkkenredskaber og andet, alt dette til rimelige priser.
Hvis du ønsker at købe Tupperware, kontaktes personalet i Aktiviteten.
Kom gerne ned i cafeen og se den flotte udstilling.

Julegudstjeneste med
babybesøg
Mandag den 10. december var det
blevet tid til en ganske særlig
gudstjeneste i Høje Taastrup Kirke –
det var nemlig tid til den årlige
julegudstjeneste med babysalmesang.
Det er første gang at vi har været til
gudstjeneste i selve kirken. Der var
sørget for kirkebiler og en bus, så
borgere i kørestol også kunne deltage.
Det krævede en del tålmodighed fra
både borgerne, personalet og kirkens
personale. Bussen måtte køre 3 gange
frem og tilbage til kirken, der kun 3
kørestole kunne være med ad gangen.
Men det lykkedes ved fælles hjælp at
have alle mand på plads i kirken
kl. 10.30.

Det blev en gudstjeneste, som vi
sent vil glemme – Inden
gudstjenesten gik i gang, sørgede
organist Gulli for at
julegudstjenesten blev skudt i gang.
Gulli spillede den første salme, ved
hjælp af en masse, meget fint
pudsede klokker i forskellige
størrelser, og kordegnen sang til. Det
var meget imponerende at se og
lytte til.
Vores to præster Charlotte og Jesper
var sammen om at afholde
julegudstjenesten.

Da den officielle gudstjeneste
var færdig, var det babyernes
tur til at deltage. Det blev en
helt anden oplevelse.
Babyerne og deres mødre
opførte nemlig et lille ”show”
ved alteret, hvor de dansede
til forskellige børnesange med
juletemaer. Det var dejligt at
se de små optræde.

Efter deres optræden, kom de
små babyer ned og hilste på os
alle sammen. De små børn tog
det med oprejst pande at hilse
på os alle sammen og der blev
uddelt dejlige børne smil til os
alle sammen. En enkel baby var
endda faldet i søvn i armene på
sin mor, selvom der havde være
en masse sang og dans.
Det var nogle fantastisk skønne
unger

Der var således fuld knald på,
med sang og dans med de
tilstedeværende babyer – det var
i sandhed en ganske særlig
gudstjeneste, som virkelig fik alle
i julestemning

😊

Luciaoptog på Torstorp Plejeog Rehabiliteringscenter

Den 13. december fik vi atter fint besøg til Luciaoptog på Torstorp Pleje- og
Rehabiliteringscenter! Traditionen tro kom en masse flot udklædte børn fra
Torstorp Skole på besøg på centret og gik Luciaoptog efter alle kunstens
regler.
Klar i caféen sad både en stor flok spændte beboere her fra centret samt en
række af de, der kommer udefra – alle var de klar, forventningsfulde og
spændte på årets Luciaoptog, som straks viste sig at være ganske særligt!
Optoget tog sin begyndelse, og straks herefter fyldte såvel smukke pige- som
drengestemmer lokalet; Dette års Luciaoptog blev som nævnt et ganske
særligt et af slagsen – der blev således budt på ikke blot den traditionelle
Luciasang, men også en afsluttende minikoncert, bestående af både danske og
engelske julesange, og sågar en hjemmelavet julerap!
Alle tilhørende i caféen nød de flotte toner i fulde drag – men det var ikke blot
ørene, der blev kræset for; Alle børnene bar således et lille levende lys i
hånden, Luciagommen bar en flot lysekrone på hovedet, og alle de deltagende
børn var smukt klædt i hvide Luciafarver. Som det ses på billedet var det på
alle måder en stemningsfyldt oplevelse at overvære dette års Luciaoptog.
Vi siger tusinde tak for det flotte optog!

Kommunens julefest 2018

Igen i år kom vi af sted til kommunens julefest, der hvert år afholdes i
Taastrup Idrætshaller. Arrangementet løb af staben den 12. december, og det
var en dag som vi havde glædet os til! Traditionen tro bød vores borgmester
Michael Ziegler velkommen, og efterfølgende fik vi serveret dejligt kringle og
kaffe/te.
Birkums orkester spillede op til sang og dans, og snart herefter blev der danset
lystigt til de glade toner fra det veloplagte orkester. Herefter var det tid til den
årlige lodtrækning om store flotte julekurve.
Dette års underholdning bød på to forskellige akter – første akt var en ganske
særlig musikalsk oplevelse – der blev budt på en optræden fra Gry, som er
kendt fra TV Charlie’s Grand Prix Show.
Hun kom og sang for os – og det var en sand perlerække af kendte klassikere,
der blev budt på. Vi fik således mulighed for både at genhøre ”Danse i
Måneskin”, ”Kloden Drejer”, ”Vi Maler Byen Rød” og mange andre klassikere,
alle afsunget på flotteste vis.
Anden akt var med forfatter, skuespiller og instruktør Flemming Jensen (kendt
fra bl.a. Nissebanden). Flemming underholdt med anekdoter fra sit virke som
skuespiller, og der blev også fortalt om hans tid som bosat på Grønland!
Da underholdningen var slut var der, vanen tro, et fint hæfte med julesange,
som vi alle sang med på efter bedste evne.
Efter en hyggelig eftermiddag/aften med dejlig musik og underholdning, var
det blevet tid til smørrebrød; Vi fik fade med højt belagt smørrebrød, samt øl
og vand til.
En stor tak skal lyde til de frivillige samt pårørende for deltagelse i
arrangementet.
Vi siger tak for en rigtig hyggelig julefest og glæder os til næste år.

SMIL
- Hvordan trives du med dit
nye høreapparat?

Alder spiller ingen
rolle, medmindre
man er en ost.
Billie Burke

- Jo, tak. Jeg har allerede
ændret mit testamente fire
gange...

- Det varede længe, inden du og
Birthe giftede jer?
- Ja, vi syntes, at vi skulle have
faste indtægter først.
- Og det har I så fået nu?
- Ja, vi får begge
folkepension.

- Hvordan er det så at
være pensioneret,
Willy?
- Hyggeligt. Men man
savner jo fridage og
ferier.

Bedstemødre har
store numser, fordi
de har haft så
mange børn
siddende på skødet,
at underkroppen er
blevet mast
udad. (Henrik 8 år)

Vi cykler stadig!
”I regn og slud skal cyklen ud”
Uanset hvordan vinteren
kommer til at tage sig ud er
der en ting, som er sikker: Vi
bliver ved med at cykle ture på
vores DUO-cykler!
Vi har masser af varmt tøj klar,
så alle har mulighed for at
kunne holde varmen på
cykelturene.
Kom frisk ned i Aktiviteten – vi
cykler ofte, så hold dig ikke
tilbage! 😊

Fastelavnsfest
Tirsdag den 5.marts kl.13.00

Torstorp Pleje- og Rehabiliteringscenter inviterer til fastelavnsfest i cafeen,
hvor vi har inviteret børn fra Taastrup Realskole.
Taastrup Realskole er en af vores samarbejdspartnere, som vi i en del år har
fået besøg af til vores fastelavnsfester her i huset.
Igen i år er arrangementet en
smule anderledes, efter ønske fra
beboer og borgere udefra her på
centeret, er det kun er børnene der
slår katten af tønden. I stedet vil
der være mulighed for at se
catwalk med de flotte
fastelavnskostumer samt
tøndeslagning.
Der vil være fastelavnsboller og
varm kakao til alle denne dag. Vi
håber at så mange som muligt vil
komme og støtte op om
arrangementet.
Dette arrangement er gratis for
beboere på centret.

Abrahamsen Sko og Tøj
Smart tøj til gode priser
Telefon: 70 75 94 98

Fredag den 1.februar
KL. 10.00 til 12.00

-

Tunikaer
Bukser
T-Shirts
Nederdele
Strik
Undertøj
Overtøj
Sko
Tasker

Lysgudstjeneste med
konfirmander
Torsdag den 31. januar 2019
Kl. 16.00
Med Præst Charlotte Slot
Kyndelmisse er en gammel Kristen helligdag. Det
betyder lysgudstjeneste eller lysmesse.
Fra gammel tid siger man, at kyndelmisse er årets
aller koldeste dag.
Kom og vær med til en spændende og anderledes
gudstjeneste med konfirmander

Quiz om Sport
”At hoppe over, hvor gærdet er lavest”, hvilken sportsgren kender vi Sara Slott
fra?
1. Hækkeløb
2. 3-spring
3. Marathon
”Tab og vind med samme sind”, hvilket år vandt Danmark EM i fodbold for
herrer?
1. 1992
2. 1996
3. 2000
”Man skal ikke kaste med sten, hvis man selv bor i glashus”, hvilken
sportsgren kender vi politikeren Joachim B. Olsen fra?
1. Hammerkast
2. Kuglestød
3. Spydkast
”At tage benene på nakken”, hvem har 3 gange vundet guld i 800 m udendørs
atletik?
1. Henrik Jørgensen
2. Wilson Kipketer
3. Carl Lewis
”Det er op ad bakke”, hvem vandt i 1996 Tour de France?
1. Rolf Sørensen
2. Bjarne Riis
3. Brian Holm
”Ikke alt der glimter, er guld”, hvem blev i 2016 OL-guldvinder i håndbold for
herrer?
1. Frankrig
2. Danmark
3. Kroatien
Malene, kontoret

Menuplan for Januar
For beboere på Torstorp Pleje– og Rehabiliteringscenter
Januar

Hovedret 1

Hovedret 2

Biret

Tirsdag
1/1

Braiseret svinebryst al’ a
Aamand

Islagkage

Onsdag
2/1
Torsdag
3/1
Fredag
4/1
Lørdag
5/1
Søndag
6/1
Mandag
7/1
Tirsdag
8/1
Onsdag
9/1
Torsdag
10/1

Farsbrød med porrer, sovs,
kartofler, majs
Dampet fisk,
svampestuvning, rissalat
Kylling (marokkansk) m.
mandler/abrikoser, brød
Wienerkarbonade, dreng,
kartofler, ærter, sovs
Kalkungryde m/kokosmælk,
mangochutney, ris, broccoli
Lammefrikassé, kartofler,
drys, persille
Brændende kærlighed, mos
med rodfrugter
Stegt kalvelever med løg,
kartofler, sovs, ærter
Grønkålssuppe, sprængt
kam, sennep

Jordskoksuppe med
friskbagt brød
Rabarbergrød,
mælk/fløde
Skinkeruller med flûte

Fredag
11/1
Lørdag
12/1
Søndag
13/1
Mandag
14/1
Tirsdag
15/1
Onsdag
16/1
Torsdag
17/1
Fredag
18/1
Lørdag
19/1
Søndag
20/1
Mandag
21/1
Tirsdag
22/1

Æblekage med skum
Appelsinfromage
Kyletter, rismix, orientalsk
sauce
Stegt fisk, kartofler,
remouladesauce, rosenkål
Pølser, varm kartoffelsalat,
grønt
Laksetærte med pastaflødesovs, broccoli

Hyldebærsuppe med
æbler
Broccolisuppe

Spaghetti, kalkunsovs,
parmesanost
Pikante koteletter i fad m.
chorizo
Flødegullasch, sellerimos

Bønnegullasch

Ymerfromage med
saftsovs
Moccafromage

Kyllingepaté, kartofler,
rosenkål, bacon, løg, sovs
Gratineret fisk i fad med
spinat, vilde ris
Lasagne, flûte med rosmarin

Pandekager med fiskefyld, salat

Brunkål, kartofler,
gulerødder, bacon, medister
Tortellini med kylling,
tomatsauce, broccolisalat
Tusindbøf m/peberfrugt,
tomat, løg, squash, kartoffel
Marineret kalkunschnitzel,
hvidkål, urter, ost, kartofler
Frikadeller, kartofler,
stuvede ærter / gulerødder
Hakkebøf, rødløgskompot,
kartofler, sovs

Bøfsandwich, agurk, tomat,
salat
Ovn-æggekage med
kartofler/broccoli
Fiskefrikadelle med kartofler,
dildsauce, majs

Forlorent spejlæg
Pandekage,
jordbærsyltetøj

Henkogt fersken,
flødeskum
Trekornsgrød,
abrikoskompot
Chokoladebudding med
flødeskum
Gulerodssuppe med
croutoner
Vaffel med syltetøj og
sukker

Æblecrumble med
creme fraiche
Sveskedessert
Gratin m. grøntsager,
tomatsmør
Fiskeret fra Skagen, pasta

Spidskål i kokoskarry
(suppe), groft brød
Hindbærgrød,
mælk/fløde

Menuplan for Januar
For beboere på Torstorp Pleje– og Rehabiliteringscenter

Januar
Onsdag
23/1
Torsdag
24/1
Fredag
25/1
Lørdag
26/1
Søndag
27/1
Mandag
28/1
Tirsdag
29/1
Onsdag
30/1
Torsdag
31/1

Hovedret 1
Vildtpaté m. tranebær,
figner, kastanjer, kart., sovs
Høns i aspargessauce,
kartofler, grønt
Stegt sild, kartofler,
persillesauce, råkost
Farseret ribbensteg,
kartofler, jordskokker, sovs
Oksegryde med rodfrugter,
nybagt brød
Boller i urtehaven,
smørdampede kartofler
Kogt torsk, kartofler,
sennepssauce, rødbeder, æg
Kalkun, blomme/æble, ½
stegt kartoffel, rødvinssauce
Gule ærter med flæsk, pølse,
sennep

Hovedret 2
Kødboller med urter i
tomatsovs, spaghetti
Mørksej i fad med karry
Burger med pulled pork,
coleslaw

Biret
Æble i yoghurtcreme
Hønsekødsuppe med
urter, kød- og melboller
Tiramisu dessertkage
Solbærgele, råcreme
Kvarkdessert m. kirsebær

Kyllingespyd på risbund, sød
chilisauce
Stegt fars, kartofler, sauce,
grønt
Vegetarfyldte squash med
flûtes og tzatziki
Grøntsagskrebinetter,
kartofler, flødestuvet spinat

Borsjtj (russisk
rødbedesuppe)
Blandet frugtgrød,
mælk/fløde
Fløjelsdessert,
jordbærsauce
Æbleskiver,
brombærsyltetøj

Ret til ændringer forbeholdes.
Der kan vælges mellem hovedret 1 og 2.
Der gives besked til personalet på afdelingerne, hvilken ret man ønsker,
Den valgte ret skal bestilles ca. 14 dage før.

Åbningstider
Aktiviteten:
Aktiviteten er åben mandag – fredag kl. 9 – 15.30. Medarbejderne vil dels
lave aktiviteter i det særlige aktivitetslokale, dels lave aktiviteter rundt om i
huset.

Caféen:
Caféen har åbent alle ugens dage. Beboere, pårørende og borgere udefra er
velkomne til at benytte caféområdet til almindeligt socialt samvær og små
aktiviteter.
Det kan forekomme, at caféen er optaget af et større arrangement, idet
blandt andet husets fester afholdes her.
Der er åbent for salg i caféen i følgende tidsrum:
Hverdage:
•

Kl. 11:30 - 13:00

Weekend og helligdage:
•

Kl. 11:30 – 12:30

