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Skovgården 1, 3500 Værløse 
Skovgaarden@furesoe.dk       
Mød os på Facebook: Skovgården Værløse      

Hjemmeside: skovgaarden.furesoe.dk 
 

 

Åbningstider:  
Centret           
Receptionen, mandag - torsdag 
Receptionen, fredag   
Caféen, mandag og torsdag          
Caféen, tirsdag og onsdag 
Caféen, fredag                           
Skovloppen, mandag - torsdag   
Gaveboden, mandag - torsdag      
 
 
 
 
 

Lille Skolen - SkovTrim og IT  
       
 

Redaktion: 
Merete Harrig – ansvarshavende 
Trine Baden - layout 
 

Tryk:  
Skovgården  
Oplag: 900 stk. 
 

Aflevering af indlæg til bladet: 
Hvis du har et indlæg, som du ønsker medtaget i næste 
nummer af ”Nyt fra Skovgården”, skal materialet afleve-
res senest den 15. marts 2023. Der kan ikke medtages 
indlæg med salg for øje. 

 
 

Forside: Nu begynder det at pible frem. 

tlf. 7235 5800 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kl.  8.30 -16.00  
kl.  8.30 -14.00 
kl.  8.30 -12.00 
kl.  8.30 -14.00  
kl.  8.30 -15.00 
kl.  8.30 -16.00 
kl. 11.00 - 13.00 
kl. 11.00 - 13.00 
 
 
 

 
 
 

tlf. 4447 1908 

Skovgårdens Venner støtter økonomisk aktiviteter og arrange-
menter, der fremmer det sociale samvær på Skovgården.  
Vil du også bidrage til fællesskabet, kan du tilmelde dig i Recepti-
onen. Du kan også vælge at indbetale 150 kr. (eller for et par  
250 kr.) på følgende kto. nr.: Reg.nr. 2310 konto 7559918134 

 
 

Anfør gerne mobil nr. i beskedfeltet.  

 

Skovgårdens Venner kan kontaktes på: 

skovgardensvenner@gmail.com 

http://www.skovgaarden.furesoe.dk/


 

Da medarbejderne mandag mor-
gen d. 13. februar mødte ind på ar-

bejde, var det til et hus med meget 
nedsat strømforsyning. Servicevagt 

og derefter elektriker blev tilkaldt, 
og kort efter stod det klart, at der 

skulle slukkes for al strøm i huset. I 
løbet af dagen blev årsagen lokali-

seret til et brud på et hovedkabel, 
som foruden strøm til Skovgården 

også forsyner Skovgårdens boliger 
med strøm i forhold til it og TV. Der 

kom i alt til at gå to og en halv dag, 
før der var strøm på Skovgården 

igen. Det var dybt beklageligt for 
alle og ude af vores hænder – men 

skønt at få liv i Skovgården igen. 
 

Med hensyn til arrangementer i 

marts/april er der ændringer i for-
hold til tidligere annonceret. Den 

30/3 kl. 14.00 er der foredrag om 
vores syn, d. 13/4 kl. 19.00 gæster 

Jazztosserne fra Furesø Musiksko-
le Skovgården, og d. 17/4 afholder 

Herreklubben et foredrag for mænd 
v/ Henning Kirk. Tirsdag d. 18. april 

har koret Sweet & Swing desværre 
måtte aflyse deres koncert. I stedet 

er der lavet aftale om sangcafé 
med Kjeld og Steen. I kan læse 

mere om arrangementerne i dette 
og i det kommende blad. 

 
Vi befinder os midt i et årstidsskift 

– fra vinter til forår – og den  

forvandling er der sagt og skrevet 
meget om. Men få har gjort det 

bedre end Piet Hein: 

”Der er årstider nok, men af alle 
der gi’s 
vil jeg tildele foråret første pris 
for i den bli’r jo sommeren til, som 
forgår 
og gi’r plads for det dejlige efterår 
der indvarsler vinterens tid, som er 
den 
hvor der ikke er længe til forår 
igen”. 
 

 
Velkommen til hyggelige timer på 
Skovgården i marts måned. 
 

Merete Harrig 
centerleder 

Siden sidst… 



 
 
 
 

Tirsdagsbanko 
v/ Værløse Pensionistforening 

 

Tirsdag d. 28. marts kl. 18.30 – 21.00  
i Café Skovgården 

Information om Skovgården 
Mandag d. 20. marts kl. 10.30  

 
 

Så er der mulighed for at høre om Skovgårdens mange aktiviteter 
og efterfølgende få en rundvisning. Vi mødes i karnappen i caféen.  
Tilmelding på tlf. 72355801 eller mail: skovgaarden@furesoe.dk.  

 
 
 

Rundvisning næste gang er mandag d. 24. april. 

IT på Skovgården 

 
 

Vi mangler endnu en vejleder til IT - hyggestuen om onsdagen. 
Hvis det er noget for dig, så kom op i IT-lokalet på Lille Skolen en 
onsdag kl. 14 -16. Her kan du kan se, hvad vi laver og tale med 
Johannes Henriksen, som er vejleder. Du er også velkommen til at 
kontakte Johannes på tlf. 21276507. Du kan læse mere om holdet 
i aktivitetsprogrammet. 

 

Tove Granau, IT på Skovgården 

 
 
 

Spis – sammen  

 
 
 

Har du lyst til at vende stort og småt over et veltilberedt måltid mad fra 
vores café, så kom og bliv en del af vores spisefællesskab. Vi mødes i 
caféen hver tirsdag og fredag kl. 12.00 ved de aflange borde ved vin-
duet. Der vil være bordværter, som spiser med. 

 
Gitte Thorsen 

Aktivitetsværkstedet 



 

Skovgårdens Venner 
Generalforsamling 

  

 

 Onsdag d. 22. marts 2023 kl. 13.30 – 15.30 
i Café Skovgården 

Der serveres kaffe og Othellolagkage 
  
 
 

KUN ADGANG FOR MEDLEMMER 
  

  Dagsorden:   

  1. Valg af dirigent 
  2. Formandens beretning 
  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 
  4. Indkomne forslag 
  5. Fastlæggelse af kontingentets størrelse for næste kalenderår 
  6. Valg i henhold til vedtægter 
  7. Eventuelt 
  
Bestyrelsesmedlemmer: Dorte Baden og Peter Nielsen, Suppleanter: Kirsten 
Dalsgaard og Lene Ovesen samt revisor Grethe Kansing er på valg og er 
villige til genvalg.  
 
 
 

Efter generalforsamlingen underholder Stine Prætorius, Signe Vaupel 
og Frederik Mellquist med ”Hits med Saksen”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

 

Gratis tilmelding i receptionen senest torsdag d. 16. marts. 



 

 

 

 
 

Efterlysning  

 

Onsdag den 22. februar havde vi et rigtig godt og interessant foredrag med 
Hanne Fabricius om borgere i middelalderens og renæssancens København. 
Hun havde forskellige bøger og spil man kunne købe. Jeg købte bogen om 
den forsvundne biskop for kr. 250, og fik den signeret af hende. 
Som frivillige sørger vi for mange forskellige opgaver i forbindelse med gen-
nemførsel af arrangementet. Mens vi ryddede op forsvandt min købte bog 
og nogle postkort, hvor jeg havde lavet notater på. Papirerne lå på det første 
bord, hvor vi sidder og sælger billetter, op mod væggen med en kuglepen 
ovenpå. Da jeg kom tilbage til min plads efter aftørring af borde, lå der kun 
et postkort og en kuglepen tilbage. 
Jeg er rigtig ærgerlig over, at det er forsvundet og havde glædet mig til kom-
me hjem og løse opgaverne, og vil være glad, hvis den person, der har taget 
min personlige bunke med sig, vil give det til receptionen så hurtigt som muligt. 
 

 

Med hilsen Birgit Kjøller, 

 

frivillig fra Arrangementsudvalget 

 

Modeopvisning 
v/ Lene Glud Mode 

 
 
 
 
 

Onsdag den 29. marts 
kl. 13.30 – 15.30 i Café Skovgården 

 
 

Lene Glud Mode viser tøj på Skovgården. Der bliver serveret 
en forfriskning alt imens vores dygtige mannequiner fremvi-
ser forårets mode. Der fremvises tøj til kvinder såvel som til 
mænd. 
Efterfølgende vil der være mulighed for et nærmere kik på 
tøjet og for måske at gøre et godt køb. Dette foregår i aktivi-
tetsværkstedet. 
 

Der kan købes kaffe og kage.  
 

Fri entré 
 

Arrangementsudvalget 



 

Koncert med Jazztosserne 
 

Torsdag d. 13. april kl. 19.00 - 20.30 
i Café Skovgården 

  

Er du til jazz – så kik her! 
 

Jazztosserne er en skøn jazzsekstet fra Furesø Musikskole, der har ka-
stet sig over instrumental og vokaljazzen med stor lyst og appetit.  
Stilistisk breder orkesteret sig fra swing over latin til funkjazz. Her bliver 
der jongleret med både improvisationer og arrangerede numre. 
Orkesterets medlemmer er dygtige unge musikere fra Furesø Kommu-
ne, der ved denne lejlighed giver smagsprøver på både dansk jazz og 
kompositioner af blandt andre Ellington, Luiz Bonfa og Herbie Hancock.  
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
            

 
 
 
 

     Line-up er: 

 
 

     Sang:    Victoria Sofie Skårup 
     Altsax:    Patrick Kampp Mathorne 
     Tenor/altsax:  Jens Schilling Bredahl 
     Klaver:   Lukas Ryel Brandi 
     Bas:   Ulrika Hammer Munch 
     Trommer:  Jacob Pihl Linkenkær 

 
 

Der kan i forbindelse med arrangementet købes  
drinks samt kaffe og kage. 

 

Fri entré 

 
 

Ønsker du at deltage, skal du tilmelde dig i receptionen  
senest mandag d. 3. april. 

 
  



  
 

Temadag om fødder 

 
 
 

Onsdag d. 26. april i Café Skovgården 
Kl. 10.00 – 15.00 

 

Du bruger dem hver eneste dag. De bringer dig derhen, hvor du vil, og alli-
gevel tænker du nærmest aldrig på dem undtagen, når de brokker sig og 
gør ondt. De kører på autopilot, og du tager dem for givet. 
Et gammelt kinesisk ordsprog siger: ”Har du ondt i dine fødder, da glem-
mer du alle andre bekymringer”. Føddernes tilstand betyder utrolig meget 
for din velvære og din sundhed. Kan du ikke gå, mister du frihed og bliver 
afhængig af andre.  
Temadagen sætter fokus på forebyggelse af fødder herunder fodtøj, træ-
ning og pleje. 
  

                        Program:  
 
 
 
 
 
 

Kl. 10.00 – 12.00 Workshop med træning af fødder. 
 Oplæg og øvelser v/ Jette Hjulmand, Gotvedinstituttet. 
 Fødderne har stor betydning for din kropsholdning, 
 og  stærke og bevægelige fødder er vigtige for et 
 godt fundament. Vi skal høre om den sunde fod  og 
 hvilke komplikationer, der kan opstå gennem livet. Vi 
 skal arbejde praktisk med træningsøvelser for ben og 
 fødder for at skabe opmærksomhed, styrke og balance.  

     Hav tøj på, som du kan bevæge dig i og de sko, som 
     du bruger til hverdag. 
  
Kl. 12.00 – 13.00 Frokostpause 
  
Kl. 13.00 – 14.00 Vær god ved dine fødder – det betaler sig. 

 Oplæg v/ Anja Nicolajsen, statsautoriseret fodterapeut. 
 Gode råd til pasning og pleje af fødderne. Anja vil for
 tælle om diabetes og dermed vigtigheden af at passe 
 på sine fødder. Afslutningsvis demonstrerer og vejle
 der hun i  de forskellige egenskaber, som fodtøj fra 
 New Feet tilbyder - en mulighed for at vælge de kor
 rekte sko til følsomme fødder. 

  
Kl. 14.00 – 15.00  Kaffe, kage samt præsentation og salg af cremer, 

 strømper og fodtøj fra New Feet. 
  
 



 

Information om ”New Feet” 
Mærket ”New Feet” er fodtøj, der er specielt egnet til mennesker med 
diabetes, gigt, følsomme fødder samt til dem, som ønsker at passe på 
deres fødder. Fodtøj fra ”New Feet” er udviklet i tæt samarbejde med 
professionelle behandlere, og giver en unik balance mellem kvalitet, 
komfort, stabilitet og tilbyder mulighed for individuel tilpasning. ”New 
Feet” sælges og lagerføres på www.omhu.dk.’ 

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBS - Ønsker du ikke at deltage i temadagen men er interesseret i sko 
fra New Feet, er du velkommen til at komme forbi caféen mellem kl. 
14.00 – 15.00.  
 

Pris 195 kr. for deltagelse i temadagen  
Skovgårdens Venner støtter temadagen med 10.000 kr., som er ubrugte § 18-
midler fra 2020. 

Prisen inkluderer en inspirerende dag med ny viden, træning og pleje af dine 
fødder, goodiebag samt forplejning bestående af formiddagsforfriskning, fro-
kost inkl. en drikkevare samt eftermiddagskaffe/the og kage.   

 

Tilmelding  
Du kan deltage, hvis du er efterlønsmodtager eller pensionist i Furesø Kommune.  

Tilmelding foregår på en af følgende måder:   

 

 Skovgårdens reception med kort eller kontanter 

 Online på Skovgårdens hjemmeside: skovgaarden.furesoe.dk  

      under arrangementer. 

 

Sidste frist for tilmelding og betaling er tirsdag d. 11. april. Herefter er til-
meldingen bindende medmindre, at der er venteliste.  

 Temadagen er planlagt af 

Marianne Alm, Gitte Thorsen,  

Annette Bækbo og Merete Harrig.  
  



 

Kik ind i Gaveboden 
 

Gaveboden bugner af varer.  
Vi har rigtig mange forskellige produkter lavet af kvalitetsmaterialer og 
til rimelige priser. 
Vores 16 leverandører er produktive og fremstiller varer til både små 
og store. Vi har også mange gaveidéer, og lige nu er påskepynten ved 
at flytte ind. 
Vi tager imod kontant betaling og MobilPay. 20% af det solgte beløb 
går til Skovgårdens Venner, som derved har mulighed for at lave ar-
rangementer til glæde for os alle. 
 

På gensyn 
Gavebodens frivillige sælgere 

 
 

Gaveboden og Skovloppen har åbent mandag – torsdag kl. 11.00 – 13.00 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Besøg Skovloppen 

 

Læg vejen forbi Skovloppen i kælderen og gør gode loppefund bl.a. inden 
for beklædning, brugsting, køkkentøj og bøger - vi har også påskepynt.  
Vi vil altid gerne modtage ting og sager – dog ikke møbler. Du kan af-
levere tingene i loppen i vores åbningsting alternativt i receptionen el-
ler aktivitetsværkstedet. 
Vi har brug en eller to frivillige til at varetage salg og praktiske opgaver 
i loppen. Kunne det være noget for dig, kan du henvende dig direkte i 
loppen eller i receptionen. 
 

Vi glæder os til at se dig 
Skovlopperne 



 
 

Royal Side Run på Skovgården 

– vil du være med? 
 

Fredag d. 26. maj kl. 10.00 – 
12.00 afholder vi Royal Side Run 
på Skovgården. Lige nu er vi i 
planlægningsfasen, men vi vil 
hermed løfte sløret for program-
met i korte træk samt hvilke moti-
onsaktiviteter, du kan tilmelde dig.  
 

 

Program 
Vi begynder med velkomst og fælles opvarmning, hvorefter motionsak-
tiviteterne skydes i gang og afvikles inden for 30 – 45 min. Når motioni-
sterne vender tilbage modtager de forfriskning og diplom for deltagel-
se. Afslutningsvis runder vi af med fællessang forestået af Kjeld Wil-
ken.  
Undervejs vil der i gården være musik, bolsjemand og salg af kaffe og 
kage, så tilhørere kan hygge sig – Skovloppen vil også være tilstede. 
 

      Motionsaktiviteter: 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
Glæd dig til bladet i april, hvor du kan tilmelde dig en motionsaktivitet 
og dermed deltagelse i Royal Side Run på Skovgården. 
 

Jo flere deltagere - jo større fest! 
 

Udvalget for Royal Side Run på Skovgården 

 Cykling 
 Gåtur 
 Rollatorgåtur 
 Løb 
 Gymnastik 
 Aktivitet v/ demensteam 
 Hockey 
   Bortennis 



 

noget af overstående?   

Hvad sker der med synet, når vi bliver ældre? 

 
 

Foredrag v/ Nikolai Bøving 
 

Torsdag d. 30. marts kl. 14.00 – 15.30 
i Café Skovgården 

 
 

 

Når vi bliver ældre, ændres vores syn. Men 
hvad er det egentlig, vi skal være opmærksom-
me på vedr. vores øjne? Det kunne være grå 
stær, grøn stær eller AMD. Men hvordan finder 
vi ud af, om vi har 

         Pris 50 kr. 
 

Prisen dækker kaffe, kage og entré, og tilmelding sker i  
receptionen senest torsdag d. 23. marts. 

 
 

Gå ikke glip af dette lærerige foredrag. 
 

Arrangementet er etableret i samarbejde med  
Gretha Nejlund Hansen, Værløse Svømmeklub. 

Herreklubben og øvrige mænd! 

 
 
 
 

Sæt X i kalenderen 
 

Mandag d. 17. april kl. 13.30 – 15.30 
 

Foredrag v/ Henning Kirk, aldringsforsker om 
”Gamle mænd - med gode hjerner”. 

Det vil Nikolai Bøving fra NYT SYN i Farum 
holde et foredrag omkring. Nikolai har en høj 
faglighed og den nyeste teknologi ingen for 
synsprøver, så vi er i gode hænder.  

 



 



 

Ret til ændringer forbeholdes  -  Varm ret mellem kl. 11.30 og 13.00 

Dagens ret i Café Skovgården  kr. 55,-    Dessert kr. 20,- 

Onsdag d.   1. Ribbensteg m/ tyttebærsalat 

Torsdag d.   2. Fisk 

Fredag d.   3. Frikadeller m/ stuvet spidskål 
   

Mandag d.   6. Hamburgerryg m/ stuvede ærter/gulerødder 

Tirsdag d.   7.  Millionbøf m/ kartoffelmos 

Onsdag d.   8. Paprikagryde m/ ris 

Torsdag d.   9. Fisk 

Fredag  d.  10. Sprængt nakkefilet m/ kaperssovs 
   

Mandag d. 13. Svinekoteletter m/ sennepskartofler 

Tirsdag d. 14. Pandekager m/ oksekød og salat 

Onsdag d. 15. Fest med fransk tema - caféen lukket 

Torsdag d. 16. Fisk 

Fredag d. 17. Mørbradbøf m/ bløde løg og surt 
   

Mandag d. 20. Wokret m/ kylling og ris 

Tirsdag d. 21. Skinke m/ stuvet spinat 

Onsdag d. 22.  Chili con carne m/ flutes og salat 

Torsdag d. 23.  Fisk 

Fredag  d. 24. Kyllingeoverlår m/ stegte kartofler 
   

Mandag d. 27. Stegt lever m/ flødesovs 

Tirsdag d. 28. Hakkebøf m/ bløde løg, brun sovs og surt 

Onsdag d. 29. Tarteletter m/ skinke, ærter og gulerødder 

Torsdag  d. 30. Fisk 

Fredag d. 31. Kogt kylling m/ aspargessovs 



 

Det sker på Skovgården 
 

 
                               

Marts  

ONSDAG 
1. marts 
kl. 13.30 – 15.30 

Skovgårdens 37 års fødselsdag  
Huset giver kaffe og lagkage, og dagen fejres med svingende jazzrytmer  
v/ Jensens Jazz Serenaders. Der er ikke flere pladser. 
Fri entré 

FREDAG 
10. marts 
kl. 13.15 – 15.15 

Fredagscafé i Café Skovgården 
Slut ugen af med en dejlig drink og levende musik v/ Frim Fram Trio. 
Fri entré 

ONSDAG 
15. marts 
kl. 12.00 – 15.00 

”Fête francaise”  
Fransk temafest med franske specialiteter og underholdning ved trioen 
Mademoiselle de Paris.  
Pris 225 kr. 

MANDAG 
20. marts 
kl. 10.30 – 11.30 

Rundvisning på Skovgården  
Information om Skovgården og mulighed for en rundvisning. 

ONSDAG 
22. marts 
kl. 13.30 – 15.30 

Generalforsamling ”Skovgårdens Venner”  
Generalforsamlingen afholdes i Café Skovgården. Alle medlemmer er vel-
komne. Der bydes på kaffe, lagkage og senere underholdning. 
Husk tilmelding i receptionen senest d. 16. marts.  
Fri entré 

TIRSDAG 
28. marts 
kl. 18.30 – 21.00 

Tirsdagsbanko i Café Skovgården  
Hyggeligt samvær og banko.  
Fri entré 

ONSDAG 
29. marts 
kl. 13.30 – 15.30 

Modeopvisning i Café Skovgården 
Modeopvisning v/ Lene Glud Mode. 
Fri entré 

TORSDAG 
30. marts 
kl. 14.00 – 15.30 

Arrangement i café Skovgården 
Foredrag v/ Nikolai Bøving fra NYT SYN om ”Hvad sker der med synet, 
når vi bliver ældre”?  
Prisen dækker kaffe, kage og entré, og tilmelding sker i receptionen senest 
torsdag d. 23. marts.  
Entré 50 kr. 

 
                              
 

April 

TIRSDAG 
11. april 
kl. 18.30 – 21.00 

Tirsdagsbanko i Café Skovgården  
Hyggeligt samvær og banko.  
Fri entré 

TORSDAG 
13. april 
kl. 19.00 - 20.30 

Koncert v/ Jazztosserne 
En skøn jazzsekstet fra Furesø Musikskole giver koncert i Café Skovgår-
den. 
Husk tilmelding i receptionen senest mandag d. 3. april.  
Fri entré 



 

Fredagscafé 

 
  

Fredag den 10. marts kl. 13.15 – 15.15 
i Café Skovgården  

  
  
  
  

 
  
 
 
 

Forskellige drinks med og  
uden alkohol 

samt Irish Coffee. 
  

Prisen er 30 kr. pr. stk. 

  
  

  

 
 
 
 
 
 
 

Kom og slut fredagen af med en frisk drink og  
levende musik v/ jazztrioen Frim Fram Trio.  

  
Der er også mulighed for en sving-om. 

  
  

  

Der kan købes kaffe og kage. 

  

 Gratis entré 
  

Annette og Marianne 


