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Jesper Wittenburg er Kong Harald i Årets vikingespil, ”Skjoldunge”, side 2,8,9
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Vikingespil 2022: ”Skjoldunge”

Udgiver:
Brugerrådet ved
Tolleruphøj

Vikingespillene på Kalvøen begyndte i 1952 med
”Kong Skjold”, alle skjoldungernes stamfader og her
i 2022 får vi så ”Skjoldunge”, spillet om den sidste
Skjoldunge.

Brugerrådet:
Erik Zangenberg
formand
Gerhard Markurell
næstformand
Ole Jørgensen
kasserer
Bente Bakmann
sekretær
Inge Johansen
Asger Vestorp
Kjeld Olsen
Tilforordnet
Birger Svanholt
(Personalerepr.)

Spillet havde premiere den 17. juni og spiller frem til
den 10. juli (ikke mandag). Der bydes på eventyr i
særklasse, helte i kamp, kujoner i skjul og kvinder
du ikke må danse med.

foto ez

På siderne 8 og 9 har vi lavet en lille billedserie fra
handlingen og vi har også været på årets vikingemarked og hilst på vikingeforfatteren Susanne Clod
Pedersen.

Redaktion:
Erik Zangenberg
(ansvarshavende)
Lis Sahlertz

Bo Skødebjerg er for fjerde år instruktør på vikingespillene og altså også
på dette års vikingespil.

Vikingernes Gimle er genopstået efter brand

Adresse:

Tolleruphøj
Roskildevej 160 A
3600 Frederikssund
Tlf.: 4735 3100

tollerup.dk

Omsorgscentrets hjemmeside:

www.tolleruphoej.frederiks
sund.dk

Tryk: Tolleruphøj
Brugerrådet kan
kontaktes direkte (se
side 11) eller via centret,
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Brugerrådets e-mail:
tolleren3600@gmail.com
Brugerrådets Hjemmeside: www.brugercenter-

Bagved scenen har der i over 30 år stået en stor
træbygning, som indeholder vikingernes samlingssted samt kostumeafdeling, værksted og lager. I
2020 brændte den af endnu ukendte årsager ned
og måtte genopbygges.
Det er den blevet og det smukke resultat kan nu
beundres, hvis man går ”Back Stage” i pausen under vikingespillet.

Månedens kunstner

foto ez

Katrin LaCart er fotokunstner. Hun
har tidligere udstillet sine foto- kunstværker på Tolleruphøj, hvor hendes
billeder af naturens skønhed og hvor
by-motiver fra Berlin og København
var i centrum.

Tyskland, Italien og Thailand.

Nu er hun atter aktuel med tre- dimensional fotokunst med billeder, man får
lyst til at røre ved og glas-billeder med
baggrundslys. Inspirationen har hun
hentet fra hele verden, særligt Norge,

Katrin er født i 1965 i München i Tyskland. Hun flyttede i 2000 til Nordsjælland og hun er ved siden af sit fotoarbejde sygeplejerske. Ligesom
det er tilfældet med den aktuelle udstilling, er mange af hendes billeder fra
rejser rundt om i verden, men også motiver herhjemme fra har været i
Katrins søger.

Fernisering

Katrin LaCart holder åbent hus (fernisering) lørdag den 9. juli kl. 14.00,
hvor hun denne dag har medbragt et antal billeder, som det vil være muligt at udvælge og købe.

Nyt træningstilbud for borgere med en demenssygdom

Foto: Camilla S. Christiansen

Har du en demenssygdom? Og har du lyst til at træne på Tolleruphøj sammen med andre i samme situation?
Vi træner i halvanden time én gang om ugen, og det
foregår mest udendørs. Træningen foregår på små
hold og tilpasses efter jer, der er på holdet. Vi træner både kondition, styrke, udholdenhed og balance. Du kan få tilbudt transport, hvis du ikke selv kan
komme frem og tilbage.
For at komme på hold skal du kontakte Visitation og Hjælpemidler på
tlf. 47351900 hverdage kl. 9.00-12.00.
Camilla S. Christiansen, fysioterapeut og Line S. Højlyng, idrætskonsulent
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Beboerne og Aktivitetsplanen Juli 2022
Dag
Fredag

Dato
1.

Sted/klokken

Aktivitet

Kl. 14.30 i cafeen

Vaffelbagning

Tirsdag

5.

Kl. 11.00 i tv-stuen

Bankospil

Onsdag

6.

Tirsdag

12.

Kl. 10.30-12 i tv-stuen
Kl. 15.00 i tv-stuen
Kl. 11.00 i tv-stuen

Neglepleje
Syng og lyt
Bankospil

Onsdag

13.

Kl. 15.0 i tv-stuen

Syng og lyt

Torsdag

14.

Kl. 15.00

Vi mødes i haven

Lørdag

16.

Kl. 17.30 i cafeen

Fællesspisning

Søndag

17.

Kl. 14.00

Bustur til skoven ved Jane

Mandag

18.

Kl. 15.00 i tv-stuen

Filmeftermiddag

Tirsdag

19.

Kl. 11.00 i tv-stuen

Bankospil

Onsdag

20.

Kl. 15.00 i tv-stuen

Syng og lyt

Torsdag

21.

Kl. 15.30

Stolegymnastik ved Jane

Fredag

22.

Kl. 14.00 i tv-stuen

Kaffehygge

Søndag

24.

Kl. 11.00

Bustur ved Illona

Tirsdag

26.

Kl. 11.00 i tv-stuen

Bankospil

Onsdag

27.

Kl. 15.00 i tv-stuen

Syng og lyt

Torsdag

28.

Kl. 10.30 i tv-stuen

Gudstjeneste

Beboernyt Juli 2022
Tillykke til:
Fredag
Fredag
Onsdag

1. juli
15. juli
27. juli

Ruth Bente Jensen
Mary K. Adamsen
Annelise Achen

Bolig 18
Bolig 22
Bolig 2

Tolleruphøjs Spisevenner
Vi har ikke fællesspisning i juli måned. Alle ønskes en god sommer.
Jytte, Birgit og Eva
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Find Fem Fejl

Juli 2022

Kapelmesteren, Blå Mandag Jazzband
Der har indsneget sig fem fejl i det højre billede, find dem og deltag i lodtrækningen om en flaske portvin.
Afleveres i Brugerrådets postkasse senest den 20. i måneden.

Navn:

Adresse:
Til Vinderen af sidste måneds Find

Fem Fejl :

Inger Andersen, Bolig 25
Tillykke! Du kan hente en flaske portvin i receptionen
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Menuplan for Juli 2022
For Tolleruphøjs beboere
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Fredag

1

Lørdag

2

Kalvesteg / Skysauce / Ratatouille /
kartofler
Hamburgerryg / Flødekartofler / Salat

Søndag

3

Kalvefrikassé / Kartofler / Grønt

Mandag

4

Tirsdag

5

Onsdag

6

Kalkungryde / Mos / Wokgrønt

Torsdag

7

Fredag

8

Lørdag

9

Søndag

10

Mandag

11

Pizza / Salat
Stegt lever / Skysovs / Kartofler /
Rødbeder
Koteletter i fad / Ris / Stegte
gulerødder
Kødboller i tomatsauce / Spaghetti /
Salat
Grøntsagsmoussaka / Spidskålssalat

Tirsdag

12

Onsdag

13

Torsdag

14

Kalkun / Estragonsc. / St. kartofler /
Bønner

Klar suppe m. boller

Fredag

15

Hakkebøf m. bløde løg / Skysovs /
Kart. / Surt

Jordbær/rabarbergrød

Mørbrad stegt som vildt /
stegte kartofler/ Waldorfsalat
Ising / Hollandaise / Kartofler /
Bagt tomat

Kyllingefrikadeller / Varm
kartoffelsalat /
Schnitzel / Skysovs / Kartofler /
Spidskål

Fersken m. makronskum
Pandekager m. syltetøj
Rabarbersuppe m tvebakker
Ymerfromage m. kirsebær
Friske jordbær m. fløde
Byggrynsvælling m. pære
Islagkage
Pære m. tyttebærskum
Kaffeis
Koldskål m. kammerjunker
Bagt pærekage m. skum
Risdessert m. rabarber
Citronfromage

Lørdag

16

Søndag

17

Mandag

18

Tirsdag

19

Frankfurter / brød / kartoffelsalat /
salat
Rullesteg / skysovs / kartofler /
Grønt
Sejkrebinet / Stuvet spidskål /
Broccoli / Kart.
Boller i karry / Ris / Sauteret squash

Onsdag

20

Skinkebroccoligratin / Salat

Ribs/solbærgrød

Torsdag

21

Stikkelsbær fromage

Fredag

22

Lørdag

23

Søndag

24

Mandag

25

Millionbøf / Mos / Rødbeder
Oksesteg/ Champ.sc. / St. kartofler /
broccoli
Sprængt svinekam, Peberrodssauce, kartofler, squash
Kylling, Grøntsagskarrysovs, Ris,
Ratatouille
Svensk pølseret, Grønt

Tirsdag

26

Sur/sød kalkungryde, Ris, Salat

Jordbær/rabarbergrød

Onsdag

27

Fersken m creme

Torsdag

28

Fredag

29

Lørdag

30

Frikadeller, Karrykartoffelsalt, salat
Italiensk farsbrød, tomatsauce,
timian kart. bønner
Kalvesteg, Skysauce, Kartofler,
Gulerødder
Kotelet i masalasauce, Ris, stegte
blomkål m. tomat

Søndag

31

Svampestroganoff, Mos, Romanescoblanding

Flødeis m. hyldeblomst
Fløderand m. abrikos
Jordbærsuppe/
vaniljecreme
Æblekage m. flødeskum

Belgiske vafler m. is
Chokoladeis

Koldskål m. kammerjunker
Champignonsuppe

Kokosmakroner

Hindbærgrød
Hyldeblomst is
Budding m. Kirsebær

Brugerrådets e-mail service
Læsere, som gerne vil modtage løbende orientering om Brugerrådets arrangementer, kan kontakte vores e-mail service, Erik Zangenberg, e-mail:
ecz@mail.dk
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Årets Vikingespil 2022: Skjoldunge

Kongen, Harald Hildetand af Skjoldungeslægten, er efter et mystisk besøg blevet
dødeligt syg. For at redde ham, må hans nevø Sigurd, den sidste Skjoldunge, rejse
ud for at søge råd hos Nornerne. Med sig har han halvjætten Starkad og sine tre
skjoldvagter Egil, Dag og Hodbrod.
Det bliver en lang rejse gennem flere verdener til livets træ, Yggdrasil og Nornerne,
der kan fortælle om fortiden, nutiden og fremtiden.
Undervejs er der flere aser, der på hver sin måde prøver at påvirke tingenes gang, så
fortællingen handler således om en ung mand, som søger at finde sin egen identitet
under pres udefra. Men guderne kan ikke altid rykke rundt med menneskene i Midgård. Sigurd erklærer overfor guden over dem alle, Odin, at han aldrig vil overlade sin
skæbne i en andens hænder. Da Harald har indgået en pagt med Odin, må Sigurd
kæmpe imod ham, men i slutscenen er det Odin, som dræber Harald med sit spyd.
Kong
Harald
hyldes
efter sit
sidste
slag, men
han er
blevet
svag.

fotos: vikingespillets fotografer og ez

Skjoldungen Sigurd
(th) ledsages af
halvjætten
Starkad på
sin rejse for
at redde
Harald.
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Sigurd må
gennem
mange
prøvelser
og kæmpe
mod skovfolk, troldkvinder og
krigere fra
andre verdener.
Sigurd når
frem til
Yggdrasil
og de tre
Norner og
finder den
klarhed, han
har søgt.

Da en mystisk mand
spiller skak
med Harald,
rammes han
af en dødelig sygdom.

Skjoldvagterne Egil,
Dag og
Hodbrod er
også med
og møder
her alfer fra
en anden
verden.

Tordenguden
Thor kommer til, da
det ser mest
kaotisk ud
for Sigurd og
bringer
orden i kaos

Under Sigurds kamp
mod Harald,
bliver det
Odin, som
giver Harald
dødsstødet
med sit spyd.

Billeder fra vikingernes verden

På Valhal Torv er der boder og telte, hvor man kan købe smykker, filtede
ting, køkkenredskaber i træ fra Ukraine m.m. Du kan møde ægte vikingehåndværkere med egne varer. Du kan også få stillet sult og tørst i den store grill, i det det store udskænkningshus og - til den søde tand - i den store
slikbod i Valhal. Her et lille udpluk af mulighederne:

Køkkengrej i
træ fra Ukraine
Et af de store
trækplastre for
børn, er skjold- og
sværdmaling.
Friggs Grill
ved gavlen
af Valhal
At skyde med bue
og pil, er også
tiltrækkende
Heimdals Handel
den store souvenirog kunstbutik

Den store slikbod
med Bettina (th)
fra Tolleruphøj
Sværd og skede
fra Sydsjælland

fotos ez

Forfatteren Susanne Clod Pedersen, som også
har været aktiv i vikingespillet, har i de forgangne år skrevet romanerne Arnulf og Jomsvikingen (2016) og fulgt dem op med Odinsulven og
Fenrisfærden.
Senere kom Blodringen, Kongestormen og Vinterjarlen. I år kan hun så præsentere endnu en
vikingeroman, Ulveblodet, som udkommer til
efteråret.
De tidligere romaner er der mulighed for at købe
og få signeret på vikingemarkedet.
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Juli 2022 stemning
af Merete

Sommeren er over os, denne dejlige
årstid, som vi har gået og glædet os til.
Endelig kan vi komme ud i naturen,
nyde de danske strande og tage en
dukkert i det friske vand.

Den årlige begivenhed – men den er helt
speciel i år, da vi her i Danmark får hele 3
etaper af den fantastiske cykelløb, Tour de
France, på dansk jord.

Der er trængsel på parkeringspladserne rundt omkring, mennesker flokkes
om de gode steder, og børnene elsker
når det er tid til at lege på strandene.

Efterfølgende kan vi følge med i cykelløbet
på TV, se hvordan det går alle vores danske deltagere, finde ud af hvem vi holder
med, og hvilket hold der bliver det bedste i
Touren.

Fuglene har haft meget travlt, der er
blevet bygget reder, lagt æg og ruget.
Alt i mens har vi kunnet høre de forskellige fuglestemmer, der tydeligt har
fortalt andre fugle, dette er vores territorie, så bliv væk herfra.

Vi krydser fingre for danskerne.
Og så har vi fået sommer i Danmark, den
stærke varme skal vi lige vende os til, nogen elsker den, og andre mener at alt over
23 grader er for meget.

Forælder fuglene har haft nok at se til
med at fodre de små dunede unger,
som har haft brug for mad hele tiden,
for at kunne vokse sig store og flyvefærdige.

Haverne rundt omkring os lyser op med
utroligt mange flotte blomster i alle farver.
Det er en fornøjelse at se på, man bliver i
godt humør af at se på alle de smukke
blomster.

Nogle af de få fuglearter, der stadig
har en rede med æg eller har sultne
unger, er solsorten. Den kan faktisk
ligge på rede et godt stykke ind i juli
måned. Det er til stor glæde for os der
nyder at følge med i fuglenes liv.
Det er så hyggeligt at kunne plukke en
buket og sætte den i en vase inden døre,
sidde og nyde farverne og, for nogle blomsters vedkommende, mærke duften af
sommer.
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Nu må vi bare nyde sommeren, med
alle de glæder den giver os, se hvilke
blomster der er sprunget ud siden
dagen før, og nyde de lange lyse aftener.

Brugerrådets medlemmer
Erik Zangenberg, formand

Tlf. 4731 2626

Gerhard Markurell, næstformand

Tlf. 4132 7940

Ole Jørgensen, kasserer

Tlf. 2626 2577

Bente Bakmann, sekretær

Tlf. 2217 1945

Asger Vestorp

Tlf. 4030 7925

Inge Johansen

Tlf. 2089 0441

Kjeld Olsen

Tlf. 4032 5457

Birger Svanholt, tilforordnet

Tlf. 2147 0754

Redaktør

Økonomi

Personalerepr.

Brugerrådet kan kontaktes via formanden

A
K
T
I
V
I
T
E
T
E
R

Styrketræning

Styrketrænings- Individuel tildeling af træ- Inge Johansen
lokalerne på
ningstid
Tlf. 2089 0441
Tolleruphøj

Billard

Ved bordene på Individuel tildeling af træ- Ole Jørgensen
Tolleruphøj
ningstid
Tlf. 2929 2577
(tilmeldingsblanket udfyldes)

Petanque
og Dart

Gårdhave/
Caféen

Individuel tildeling af tid

Ole Jørgensen
Tlf. 2929 2577

Whist

Tirsdage kl. 13.00-15.00
Brugerrådets
kontor og caféen

Agner Poulsen
Tlf. 6056 3218

Bridge

Glassalen ved
Caféen

Mandage kl. 9.00-12.00

Erik Zangenberg
Tlf. 4731 2626

IT Tema

Brugerrådets
kontor

Torsdage kl. 15.00-17.00 Kjeld Olsen
Tlf. 4032 5457

Tolldur

Husorkester

Onsdage kl. 15.00-17.30

Hjemmesiden
Tolleren

Kirsten Klamer
Tlf. 6134 3054

Erik Zangenberg
Erik Zangenberg/Lis Sahlertz

Bemærk: Adressen på vores hjemmeside er: www.brugercenter-tollerup.dk
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Tolleruphøj

Juli 2022

foto ez

Blå Mandag Jazz på en onsdag eftermiddag

Atter i år, den 8. juni, fik Tolleruphøj besøg af Blå Mandag Jazzband
til fremme af trivslen blandt beboerne. Mange af beboernes pårørende var også mødt frem og det blev en forrygende times musikalsk
underholdning med jazzmusik og populærmusik til kaffe og småkager.
Sædvanen tro var der også ønskekoncert, hvor musikerne gik rundt
blandt bordene og modtog musikønsker, som straks blev spillet ved
bordene.
Og musikken: Vi fik Basin Street Blues, What a Wonderful Day, Claus
Jørgen, Så længe jeg Lever og mange flere. Et dejligt besøg, som
gerne må gentages til næste år.

AKTIVI TE TSCE NTRE T TOLLERUPHØ J
Roskildevej 160 A
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