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Velkommen til Ordruplund 

Nye beboere 

Lizzie Lempert bolig A 07 

Bent Sjøgreen bolig A 11 

Kirsten Boe Presterud bolig A 13 

Helge Jacob Jensen bolig A 14 

Jane Hagn-Meincke Poulsen bolig A 16 

Kirsten Sørensen bolig C 36 

Navn  Stilling  

John Alexander Kjær Sosu-assistent  

Grith Havmand Sosu-hjælper 

Ann Birgitte Mørksted Socialpædagog 

Miralva Dos Santos Cruz Sosu-hjælper 

Lone Hansen Sygeplejeske/gruppeleder 

Nye medarbejdere 
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Birthe Bang Hjort  11. oktober 

Kirsten Julsø 26. oktober 

Kjeld Mosebo Christensen 11. november 

Kirsten Boe Presterud 25. november 

Helge Jacob Jensen 18. december 

Mette Kryger 21. december 

Børge Danielsen  24. december 

 

Beboernyt 

Tillykke med fødselsdagen til 

Indlæg til HUSAVISEN efterlyses 

Redaktionen siger mange tak til dem som har afleveret tekster, bille-

der m.v. Det gør indholdet af Ordruplund HUSAVISEN mere interes-

sant at læse. 

 Vi opfordrer fortsat alle til at bidrage med indlæg. Er der brug for 

hjælp til at skrive, finde et passende billede til teksten eller lign., er 

man velkommen til at kontakte redaktionen, vi hjælper meget gerne. 

 Sidste frist for indlæg til næste udgave af HUSAVISEN er  

07. december 2021. 

 Indlæg og billeder kan afleveres til administrationskontoret på 1. 

sal eller sendes til ordruplund@gentofte.dk 
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Nyttige telefonnumre 

Ordruplund Plejeboliger 

Hyldegårds Tværvej 12 

 2920 Charlottenlund 

Telefon 39 98 79 89 

E-post ordruplund@gentofte.dk 

Hjemmeside www.ordruplund.gentofte.dk 

Telefoner direkte 

Forstander Ulla Rytved, mobil 40 35 44 14 

Afdelingssygeplejerske Pernille Sandholm, mobil 21 56 96 51 

Afdelingssygeplejerske Suzanne Trolle, mobil  40 31 65 20 

Administrationen, telefon 39 98 79 89 

mailto:Ordruplund@gentofte.dk
http://www.gentoftekommune.dk/ordruplund
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Leder 

Vi passer godt på hinanden. 

I slutningen af september blev be-

boerne tilbudt 3 vaccine stik mod 

Corona. 

Sundhedsstyrelsen har desuden 

udgivet en ny anbefaling, som 

skal vær med til at holde Coronas-

mitte væk fra plejehjemmene. I 

den kan man bl.a. læse at Sund-

hedsstyrelsen anbefaler at perso-

nalet bliver testet 1-2 gange om 

ugen. Derfor tilbydes nu test til 

personalet i alle plejeboligerne. 

Alle besøgende til beboere på 

plejehjem uanset vaccinationssta-

tus, opfordres ligeledes til at tage 

en test inden de kommer på be-

søg. Besøgende på plejehjem kan 

benytte det landsdækkende net af 

faste teststeder. Testen kan med 

fordel være en PCR-test, men har 

man som pårørende behov for et 

hurtigt svar, vil der på udvalgte 

teststeder fra den 1. oktober 

2021, også være mulighed for 

kviktest. Derudover indgår vacci-

nationsindsatsen mod influenza 

også som et vigtigt element i ef-

terårets indsats, for at beskytte 

plejehjemsbeboerne mod alvorlig 

sygdom.  

Her henover efterår og vinter, vil 

jeg også opfordre alle besøgende 

til at huske, at benytte håndsprit, 

som både står ved hovedindgan-

gen, og er at finde på afdelinger-

ne. 

Med venlig hilsen 

Forstander Ulla Rytved 
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Beboer– og pårørenderådet 

 

Beboere 

Alice Helm, bolig B 22 

Grethe Østergaard, bolig B 23 

 

Pårørende 

Torben Østergaard  

Kidhøj 16, 2880 Bagsværd,  

mobil 44 44 39 90 

torbeno@mail.dk 

 

Seniorrådet 

Else Ørsted 

Baunegårdsvej 40      

2820 Gentofte,  

mobil 21 64 41 91, 

elseorsted@gmail.com 

 

Medarbejdere 

Forstander  

Ulla Rytved,  

Hyldegårds Tværvej 12 

2920 Charlottenlund,  

telefon, 39 98 79 80,  

ullr@gentofte.dk 

 

Afdelingssygeplejerske  

Pernille Sandholm 

Hyldegårds Tværvej 12,                 

2920 Charlottenlund,  

mobil 21 56 96 51,  

psan@gentofte.dk 

 

Afdelingssygeplejerske  

Suzanne Trolle  

Hyldegårds Tværvej 12,                   

2920 Charlottenlund,  

mobil 40 31 65 20  

utr@gentofte.dk 

 

Socialpædagog  

Marianne Petersen 

Hyldegårds Tværvej 12,                    

2920 Charlottenlund,  

telefon 39 98 79 62,  

rbp@gentofte.dk 

 

Sekretær for rådet 

Administrationen,  

Hyldegårds Tværvej 12 

2920 Charlottenlund,  

telefon 39 98 79 89,  

ordruplund@gentofte.dk 
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Beboer– og pårørenderådet 

Ref.: Pernille Sandholm. 

Deltagere: Ulla Rytved, Merete 

Stephens, Alice Helm, Marianne 

B. Petersen, Grethe Østergaard, 

Torben Østergaard, Suzanne Trol-

le, Pernille Sandholm. 

Afbud: Seniorrådsformand Else 

Ørsted. 

Frivilligforeningen (nedlagt i for-

bindelse med at tidligere forstan-

der Marianne Løvdahl stoppede.) 

 

Dagsorden: 

1.Velkomst & præsentation v. 
Forstander Ulla Rytved. 

2.Orientering omkring fremtidigt 
fælles beboer pårørende råd 
m. Jægersborghave. 

3.Orientering om Jægersborg-
haves nybyggeri og den 
kommende sammenlægning 
af Ordruplund og Jægers-
borghave.  

4.Personalesituationen – orien-
tering 

5.Kompetenceudviklingsprojekt 
i Pleje og Sundhed 

6.Det sociale liv og aktivitetstil-
bud 

7.Orientering fra beboere og 
pårørende 

8.Orientering fra seniorrådet 
9.Eventuelt 

 

Referat. 

AD 1) Præsentationsrunde af-

holdt. 

 

Ad 2) Fælles beboerpårørende-

råd: I efteråret flytter Ordruplunds 

beboere til Jægersborghave. 1 

kvartal af 2022 skal der være valg 

til beboerpårørenderåd.  

Der kan være 4-10 beboere og 

pårørende repræsentanter. Lokal 

leder samt 1-2 medarbejder, ger-

ne med repræsentanter fra begge 

huse. Målet er en fælles god kul-

tur. Standardvedtægterne sendes 

ud med referatet. Der vil fortsat 

være repræsentant fra Seniorrå-

det. Ønsket er repræsentation fra 

alle 6 afdelinger på det nye fælles 

Jægersborghave. 

 

Ad 3) Nybyggeri: Indretningsarki-

tekt prøver at skabe sammen-

hæng mellem Jægersborghave og 

Ordruplund. Møbler fra OL gen-

bruges og ombetrækkes, og der 

laves billedvægge med malerier 

fra Ordruplund. Efterfølgende dia-

log om Informationsønsker: ”den 

fysiske flytning”. Ønske om at 

Referat beboerpårørenderåd 22.06.2021 
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Beboer– og pårørenderådet 

nogle pårørende selv pakker en-

kelte ting ned. Mange spørgsmål 

omkring lejekontrakter, økonomi 

etc. Spørgsmål omkring indskud, 

istandsættelse af fraflytter bolig. 

Hvilke boliger bliver tilbudt til 

hvem. Ønske om at se boligerne 

inden indflytning. Der bliver invite-

ret til informationsmøde i tæt for-

bindelse med flytningen, og når 

det er muligt vil der blive arrange-

ret besøg i prøvebolig.  

Fællesarealerne bliver forsynet 

med døgnrytmebelysning. Skaber 

ro eller energi. Erstatter ikke al-

mindelig belysning. Den store 

bygning i forgrunden af byggeriet 

er en stor festsal. (Orangeriet) 

 

Ad 4) Plejesektoren har generelt 

rekrutterings udfordringer. Der 

mangler personale og det er 

svært at ansætte kvalificeret per-

sonale.  Denne sommer vil man 

derfor kunne møde flere ufaglærte 

end ellers. Afløserne introducere-

res af faglært personale. 

Ad 5) Gentofte uddanner i øjeblik-

ket deres plejepersonale samt de-

res afd. sygeplejesker, bl.a. via di-

plommoduler i ledelse. Alle med-

arbejdere skal tilegne sig ny faglig 

viden. Derudover bliver der tilbudt 

sprogscreening om sprogunder-

visning til alle medarbejdere der 

ikke har gået i dansk skole, eller 

som har et andet modersmål end 

dansk. 

 

Ad 6) Aktivitetstilbud: Aktiviteter/

hverdagsliv. Vi forsøger at benytte 

haven når det er muligt, derud-

over arrangeres sommeren over 

små busture- f.eks. ud at spise. Vi 

vil gerne at hverdagslivet bliver 

meningsfyldt for den enkelte- det 

kan nogen gange være en samta-

le eller en beroligende hånd. Når 

vi flytter på Jægersborghave vil 

der være 2 busser til rådighed, 

samt Rickshaw cykler. 

 

Ad 7) Pårørende deler en oplevel-

se af at skulle vente længe på 

personalet, specielt i aftentimerne

- og fortæller at dette kan opleves 

utrygt. På det nye Jægersborgha-

ve er der helt nyt telefon og alarm-

system, dette kan være med til at 

øge trygheden. 

Ad 8) Udgik. 

Ad 9) Inden punkter her. 
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Fokus på en beboer 

derefter kom han i militæret, hvor 

han senere var officer i England. 

Det var han i 2 år.  

 

Han rejste derefter tilbage til Dan-

mark, hvor han tog uddannelsen 

som skibsreder ligesom sin far.  

Efter sin uddannelse sejlede Ole, 

verden rundt. Han besøgte bl.a. 

Grønland, USA, England og Ca-

nada.  

I 1956 stiftede Ole rederiet Olau 

line.  

 

Ole Lauritzen blev født den 23. 

August 1933 på Gentofte hospi-

tal . Han voksede op med sin Mor 

som arbejdede med pige spejde-

re, og sin far som var uddannet 

skibsreder. Og Ole er den yngste 

ud af 5 søskende.  

 

Ole gik på Gentofte statsskole, og 
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Fokus på en beboer 

Da Ole var 33 år, blev han gift 

med sin hustru i Gentofte kirke. 

De fik sammen 2 børn. En datter 

og en søn.  

Ole har i dag 4 børnebørn.  

 

Ole, har gennem sit liv, mødt 

mange forskellige mennesker, og 

været meget i front lyset. Bl.a. ved 

at lave Radio, samt tv, hvor han 

har været foredragsholder og 

han har været meget glad for 

debatter.  

Dette gjorde han i 40 år. 

Gennem sit liv, har Ole også 

været forfatter han har skrevet 

4 bøger. 
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Fokus på en medarbejder 

synes det er sjovt.  

Jeg er KST behandler (Kranio sa-

kral terapi) og hestemassør, der-

for tager jeg til tider ud i andre 

stalde og behandler deres heste. 

Jeg har et par katte jeg også bru-

ger en del tid med, skulle der væ-

re lidt tid til overs så bruges det på 

familie og venner. 

 

 

 

 

 

 

 

Hvad hedder du, og hvad er din 

funktion på Ordruplund? 

Mit navn er Grith og jeg er ansat 

som social- og sundhedshjælper. 

 

Hvor bor du henne? 

Jeg bor i Gl. Emdrup. (Nu Nord-

vest) 

 

Hvad laver du i din fritid?  

Min fritid bruger jeg på mine he-

ste. Jeg arbejder med dem og ri-

der dem, med fokus på at de skal 
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Og så til de mere sensitive 

spørgsmål: 

 

Hvad ønsker du mest i dit liv? 

Det er et svært spørgsmål, men 

tror jeg har fået det meste, af det 

jeg har ønsket mig indtil nu, men 

hvis jeg skal ønske noget, ville det 

være at vinde stort i lotto. 

 

Hvem har betydet mest for dig? 

Henholdsvis min mormor, mor, far 

og onkler, det er dem der har lært 

mig at være tro mod mig selv, væ-

re nysgerrig, og tage de chancer 

der byder sig.  

 

Hvilken bog har du læst for ny-

ligt? 

Ha ha, åh gud, hvis jeg ser bort 

fra de bøger jeg skulle læse for at 

blive sosu-hjælper, er de eneste 

bøger jeg i de sidste 20 år har åb-

net, nogle der omhandler forskelli-

ge behandlingsmetoder. 

 

 

Fokus på en medarbejder 

Bøgerne omhandler behandlinger 

både til dyr og mennesker 

(massør, kst (kranio sakral terapi) 

og tapping).  

 

Hvilken parfume bruger du?  

Jean Poul Gaultier og YSL Rive 

Gauche, og en der er speciel lavet 

i Dubai, den er i olieform, de hol-

der supergodt, fik dem lavet i 

2008, og duften er stadig perfekt 

 

Hvad er din livret? 

Flæskesteg med brune kartofler 

og surt. 
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Fokus på en medarbejder 

Hvad er din yndlingsmusik?  

Jeg kan lide det meste –alt lige fra 

dansemusik til sækkepibe, selvføl-

gelig alt med måde. 

 

Hvad kan gøre dig rigtig glad?  

Positive mennesker, mine heste  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

og smide mig ned i græsset i sko-

ven og se op på himlen, har du 

prøvet? Det er de mest fantasti-

ske figurer du kan få øje på. Det 

gør mig rigtig glad i låget. 

 

Hvad er det værste, du ved? 

Falskhed og løgn.  

 

 

 

Hvad sætter du mest pris på 

her i livet?   

Den er svær… jeg sætter stor pris 

på alt hvad jeg ser og oplever 

hver dag. 
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Planlagte arrangementer bliver stadig afviklet på måder,  

så vi lever op til sundhedsmyndighedernes retningslinjer. 

 

 

Præstens fortælletime  

Aktiviteter på Ordruplund 

Præstens fortælletime er som altid  

den sidste onsdag i måneden klokken 14.00. 

 

Vi hører præstens ord og nyder at synge sammen. 

Præstens fortælletime vil i dette kvartal være: 

Onsdag 03. november 

Onsdag 24. november 

Onsdag 22. december 
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Reglerne for Sudoku: 
 

Målet er at få udfyldt felterne med tallene fra 1 til 9 og samtidig overholde 

tre simple regler: 
 

Tallene fra 1 til 9 skal placeres én - og kun én - gang i hver:  

1. Lodrette kolonne 

2. Vandrette række 

3. Boks. 

Sudoku 
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Hvad sker der i oktober? 

Oktober kommer af 

octo, der betyder otte 

på latin. Oktober var 

den ottende måned ef-

ter den gamle romerske 

kalender. Det gamle 

danske (nordiske) navn 

for måneden var sæde-

måned, fordi man nu 

Hvad sker der i naturen? 

Allehelgensaften eller Halloween fej-

res hvert år på 31. oktober, og den 

første søndag i november er allehel-

gensdag. På allehelgensdag tændes 

der typisk lys, og man fejrer troens 

forbilleder og mindes de døde.  

Nu falder kastanjerne til jor-

den, så børn og barnlige sjæle 

kan hygge med at lave små 

figurer og dekorationer.  

Hasselmusen er en lille gnaver. Selv om 

dens form kunne minde om en mus, er den 

ikke en rigtig mus, da den ikke er med i 

musefamilien, men i stedet syvsoverefami-

lien, fordi den går i dvale om vinteren. 
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Hvad sker der i november? 

 

November kommer af novem, der 

betyder ni på latin. November var 

den niende måned i den gamle ro-

merske kalender, der startede i 

marts. I den gamle danske kalender 

hed den slagtemåned, fordi man 

slagtede nogle af husdyrene, så der 

var plads når de skulle på stald. 

Stor og lille frostmåler sværmer 

omkring lyset. 

Haren kan stadig her i november få 

unger. 

 

Der er tradition for at spise gås eller 

and på mortensaften d. 10. novem-

ber. Det er til minde om biskoppen 

Martin af Tours, som gemte sig 

blandt gæs for at undgå at blive bi-

skop. Han blev begravet d. 11. no-

vember. 
 

Denne almindelige Østershat    

(spiselig svamp) topper her i novem-

ber og december. 

Hvad sker der i naturen? 
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Hvad sker der i december? 

1. advent ligger i år d. 29 no-

vember. Så starter julehyg-

gen. 

Flagermusen går i dvale på dette 

tidspunkt af året. Vi har 17 arter 

her i Danmark, hvor 5 af dem er 

truet. Flagermusen er en fredet dy-

reart. 

På dette tidspunkt af året, forlader 

marsvinet Østersøen og svømmer 

ind i Lillebælt. Marsvinet er den 

mest sete hval i de danske farvan-

de og kan ofte ses fra kyster og i 

lave havområder. 

December - første vintermåned. 

Kold december med megen sne vars-

ler ganske hyppigt en god og meget 

frugtbar sommer. Giver decem-

ber megen kulde, af korn bliver lofter 

og lader fulde. Hvis vejret er smukt i 

den første adventsuge, vil det gode 

Hvad sker der i naturen? 
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De 5 vitser 

1. 

- Hallo, er det teaterdirektøren. 

Jeg kan desværre ikke komme til prøven i 

dag. Jeg er dårlig! 

- Ja, det ved jeg sgu godt, hr. skuespiller. 

Men er de syg?  

2. 

- "Ved du hvorfor der er ligge-sæder i en Sko-

da?" 

- "Fordi så kan man slappe af mens man venter 

på Falck!"  

3. 

Peter fortæller sin kollegaer at han lige har 

bestilt familiens ferie. 

- Vi skal til Florida 

- Du ved drinks til mig, sol til lillemor, sand 

til børnene og hajer til svigermor.  

4. 

Dommeren til den anklagede.. 

- "Sagde jeg ikke sidste gang at jeg ikke ville 

se dig igen?" 

- "Jo...Og det sagde jeg også til betjentene 

men de ville altså absolut have mig med 

5. 

- Hvordan gik din ferie? 

- Guddommeligt 

- Hvad vil det sige? 

- Fuldstændig som der står i bibelen. Det regne-

de i fyrretyve dage og fyrretyve nætter.  
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En tur på Skovlyst 

Set & sket  

 

Denne dag nyder bebo-

erne en skøn frokost på 

Skovlyst kro. 
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Set & sket  
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Hygge i solen på Sophieholm 

Set & sket  

 

Her bliver der nydt en 

dejlig frokost, med et 

køligt glas vin, i det 

skønne solskinsvejr. 
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Set & sket  
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Set & sket  

 
 

Jane og Arvid 

er på tur, i det 

dejlige efter-

årsvejr og ny-

der solen. 
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Set & sket  

 

Denne dag har beboerne fået læk-

ker mad med kartofler.  

Retten kunne byde på kartoffelsa-

lat, kartoffelpandekage, salat og 

frikadelle. 

 

Kartoffeldag d. 19. oktober 
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Set & sket  
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Set & sket  
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Set & sket  
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Her i dyrehaven nyder beboerne det dejli-

ge efterårsvejr og synet af de søde rådyr. 

 

Set & sket  
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Set & sket  
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Set & sket  
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Denne skønne gråvejrs-

dag i oktober, nyder bebo-

erne en lækker frokost ved 

Furesøbad, med skøn ud-

sigt. 

Set & sket  
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Set & sket  
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Her bliver der gjort klar til 

eftermiddagshygge med 

kaffe/kage og sang. 

Først på dagen blev der 

skåret græskarlygter. 

Græskarhygge 

Set & sket  
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Set & sket  
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Set & sket  
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Set & sket  
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Set & sket  
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Set & sket  
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Set & sket  
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Nyt fra Jægersborghave   

 

Her ser du billede af vores kommende Oran-

geri, som vil komme til at rumme mange hyg-

gelige stunder. 
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. 

Nyt fra Jægersborghave   
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Nyt fra Jægersborghave  

 

Billedet til højre er af opholdsstue og 

en lange gang. 

Billedet nedenunder er af et værelse 

og badeværelse. 
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Nyt fra Jægersborghave  
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Kryds & tværs 

Skriv løsningen herunder og aflever slippen til kontoret senest 7. decem-

ber 2021 og vær med i konkurrencen om chokolade.  

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

Navn: _______________________  Bolig: _______ 

Løsning: _______________________________ 

 

 

 

Sidste måneds løsning var: Troldmand 
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Her er vores juli 2020-quiz med 10 forskellige spørgsmål. Løsningen skal afle-

veres senest 9. marts til administrationen, så kan du deltage i lodtræknin-

gen om en dejlig æske chokolade. 

  
Spørgsmål Svar 

 
I hvilket år fik Aarhus sit navn med dobbelt A?  

2004 ,2011, 2018 

  

 
Hvor mange ansigtsmuskler bliver aktiveret under 

et kys? 8, 15, 30  

  

 
Hvad betyder det gamle, danske ord ”støvt”?    

 
Hvad er det største organ i menneskekroppen?  

Lunge, leveren, Hjertet 

  

 
Fra hvilken land stammer Amarone vine fra?  

Frankrig, Tyskland, Italien  

  

 
Hvor mange øer består Færøerne af?  

10, 18, 25 

  

 
Hvad hedder den planet, som befinder sig tættest 

på solen?  

  

 
Hvilket dyr slår flest mennesker ihjel?  

Myggen, løven, edderkoppen 

  

 
Hvad er det farligste dyr i Afrika?  

Slange, flodhest, tigeren 

  

10 
Hvilken ost bruges til at lave desserten ”Tiramisu”?  

Brie, Myse ost, Mascarpone ost 

  

Svar på forrige Quiz: (1) Coco Chanel (2) Skriget (3) 1912 (4) Jamie Oliver 

(5) Tom Hanks (6) Beach boys (7) Michael Jackson (8) Andy Warhol     

(9) Louvre, Paris, Frankrig (10) 1564 
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Hvordan var vejret i Danmark året før: 

Oktober 2020 

Lun, våd og solfattig. 

I Danmark var oktober 2020 en varm måned, men også med en hel del 

nedbør. Af og til var det som om det regnede konstant, og det mindede 

lidt om forsommeren.  

Oktober endte med en middeltemperatur på 10,4°C  på landsplan, det 

er 1°C over normalen, som er målt fra år 1991-2020. 

November 2020 

Næst varmeste november siden 1874, tør og relativt solrig. Mange ned-

børsdøgn, ingen skybrud og få frostdøgn.  

November endte med en middeltemperatur på 7,7°C på landsplan, hvil-

ket er 2,2°C over normalen på 5,5°C beregnet for perioden 1991-2020 

og 1,4°C over tiårs-gennemsnittet på 6,3°C beregnet for perioden 2011-

2020.  

December 2020 

December måned var meget mild og usædvanlig solfattig. Middeltem-

peraturen beregnedes til hele 5,3°C  mod normal 2,5°C. 

Månedens højeste temperaturer måltes til 10°C   den 16., 18., 20. og 

22. 

Den laveste temperatur registreredes til minus 3°C den 25.  

Bagsiden 


