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Beboer- og daggæstnyt
TILLYKKE TIL
Fødselsdage i april 2018
Søndag
den 8. Inga Pedersen
Søndag
den 8. Grethe Laursen
Mandag den 9. Poul E. Arildslund
Tirsdag
den 10. Inger Metzsch
Tirsdag
den 17. Tage Pedersen
Fredag
den 20. Karin Hansen
Fredag
den 20. Elly Jensen
Lørdag
den 21. Hans Chr. Tørnkvist
Tirsdag
den 24. Svend Hansen
Torsdag den 26. Niels Juul Hansen
Lørdag
den 28. Ruth Andreasen

beboer
daggæst
beboer
beboer
daggæst
beboer
daggæst
beboer
daggæst
daggæst
daggæst

VELKOMMEN TIL
Gerda Thastum Leffers
Bodil Sørensen
Roma Thomsen
Ole Strøjgaard (som har været på pause)
Hans Edmund Christensen

beboer
beboer
beboer
daggæst
daggæst

AFGÅET VED DØDEN
Ellen Ølting
Helene Margrethe Jensen

beboer
beboer
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Flagdage:
Søndag 1. april
Mandag 9. april
Mandag 16. april
Søndag 29. april

Påskedag
Besættelsesdagen. Der flages på halv
stang til kl. 12, herefter på hel stang.
Hendes Majestæt Dronningens fødselsdag.
Hendes Kongelige Højhed Prinsesse
Benediktes fødselsdag.

Personalenyt
VELKOMMEN TIL:
Charlotte Holtzendorff
Käte Allerup
Charlotte Als-Nielsen

sosu-assistent – team 2
sygehjælper - aftenvagt
sosu-assistent – team 1

AFSKED MED:
Diana Thejsen

på barsel
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Medlemmer af Solgavens
beboerråd
Beboere
Lars Høj, C29

Formand, repræsentant for
B-gangen, tlf. 40 41 85 11
Kjeld Andersen, E64
Næstformand, repræsentant for
E-gangen, tlf. 42 24 15 45
Jytte Sørensen, A11
Repræsentant for A-gangen,
tlf. 49 20 06 31
Birgitte Bergmann, C33 Repræsentant for C-gangen,
tlf. 22 40 95 30
Kirsten Hansen, D42
Repræsentant for D-gangen,
Tlf. 44 48 02 31
Daggæster
Susanne Løcke
Mandag og torsdag
Birthe Christoffersen
Tirsdag og torsdag
Jan Fogh
Suppleant, mandag, tirsdag
torsdag og fredag
Personale
Jeanne Larsen
Aase Bonde
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Referat af beboerrådsmøde den 8.
marts
Deltagere: Lars Høj, Birgitte Bergmann, Kjeld Andersen,
Birthe Christoffersen, Jytte Sørensen, Susanne Løcke,
Jeanne Larsen og Aase Bonde (ref.)
Fraværende: Jan Fogh
Præsentationsrunde: Deltagerne sagde deres navn
Dagsorden: Jeanne læste dagsordenen op.
2. Valg af næstformand: Kjeld Andersen er valgt som
næstformand.
3. Godkendelse af referat fra den 8. februar: Under pkt.
9: Sætningen: Derudover har Birthe Christoffersen sammen med Jan Fogh og en anden daggæst… en anden
daggæst skal rettes til Birthe Bygum. Birthe Bygum er livsnerven i forhold til at få musikgruppen gennemført og fortjener derfor selvfølgelig også at få nævnt sit navn.
4. Støj fra radioen: Lars Høj orienterer om, at personalet
efter morgenradioen skal huske at slukke for radioen. Aktivitetscenteret er blevet gjort opmærksom på dette og har
taget det til efterretning.
5. Modtagelse af nye beboere: Der er mange nyindflyttede i denne tid. Beboerrådet har ønsket en drøftelse af,
hvorledes nye beboere kan lære huset at kende. Jeanne
orienterer om, at sidste brugertilfredshedsundersøgelse viste, at en stigende del af beboerne følte sig ensomme.
Hvad kan vi gøre anderledes? Jytte Sørensen har for nylig
vist en ny beboer de forskellige muligheder, der er på Solgaven - med godt resultat. Beboerrådsrepræsentanterne
bør vær ekstra opmærksomme på introduktion af nye beboere til Solgaven. Birthe Christoffersen foreslår en mentor
til daggæsterne.
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Jeanne opfordrer til, at alle har fælles fokus på en vellykket
modtagelse af nye beboere og daggæster.
6. Blå Bog: Kjeld Andersen foreslår, at der én gang om
året udfærdiges en liste med beboer-, daggæst- og medarbejdernavne, således at et historisk tilbageblik var muligt. Deltagerne har en dialog om dette. Der er enighed om,
at alle nye beboere og daggæster tilbydes et kort interview
af Lars Høj, hvor der er fokus på tidligere og nuværende
interesser. Interviewet vil blive offentliggjort i Solavisen.
Derigennem vil det blive lettere at finde en medbeboer
med samme interessefelt og den ensomhed, som foregående brugertilfredshedsundersøgelse har vist, vil blive
imødegået.
7. Madordning: Anette Hansen, køkkenleder, har drøftet
tankerne om, at den varme mad serveres om aftenen med
Lars. Jeanne gør opmærksom på, at ændringen ikke vil
blive besluttet før, der har været en fyldestgørende dialog
med beboere og daggæster og medinddragelse af beboerrådet i processen.
Derefter er der en dialog om tidligere og nuværende muligheder for at købe mad med hjem og betydningen af at få
et godt og nærende måltid.
8. Pårørendedag: Birgitte Bergmann gør opmærksom på,
at hendes pårørende var glade for, at pårørendeaftenen lå
på en hverdag. Jeanne orienterer om, at mange pårørende
har ønsket en ændring, da et aftenarrangement på en
hverdag kan være vanskeligt at få til at hænge sammen
med arbejde og familie. Derfor blev det besluttet at afprøve
at holde to årlige pårørendedage på lørdage om eftermiddagen. Den ene pårørendedag afholdes lørdag den 10.
marts og den anden Mortens aften den 10. november,
hvor der vil blive serveret traditionel Mortens and.
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9. Personalesituationen/ufaglært personale: Der er blevet ansat mange nye medarbejdere uden ”Solgaveerfaring”. Jeanne orienterer om, at der er mange under oplæring. Jeanne gør opmærksom på, at det er vigtigt, at alle
”gamle”, erfarne medarbejdere tager de nye under deres
vinger, således at erfaring med synshandicappedes behov
opnås hurtigst muligt.
10. Spisestuekultur: Der opstår ofte kø ved afrydningsvognene, som gør det vanskeligt selvstændigt at sætte
porcelænet på vognen, som samtidig ofte opleves for fyldt.
Beboerrådet har en dialog om en anden organisering på
tværs af huset, så afrydningen glider lettere.
11. Evt.: Birthe Christoffersen opfordrer til, at alle, når de
hilser på beboere og daggæster, også lige husker at sige,
hvem det er, der taler.
Information fra ledelsen: Onsdag den 14.marts er der fællesmøde for de selvejende institutioner og deres bestyrelse. Dagsordenen er blandt andet:
 En juridisk afklaring i forhold til økonomien ved lån til
ombygninger for selvejende institutioner.
 Den store udfordring det er i forhold til at få betalingstilsagn fra nogle kommuner.
 Lars Høj spørger, om implementeringen af Nexus vil
betyde mindre tid til beboere og daggæster. Beboerrådet har en dialog om implementeringsprocessen,
som i en periode vil betyde et merforbrug af tid, men i
sidste ende vil betyde, at den enkelte medarbejder vil
få et større overblik over beboere og daggæsters
hverdag.
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Referat fra stormøde den 15.
marts
Jeanne bød velkommen og takkede for en hyggelig pårørende dag.
Jeanne gennemgik referatet fra beboerrådsmødet.
Vedr. pkt. 5: Der var enighed om, at man byder nye beboere velkommen, og viser dem til rette.
Vedr. pkt. 6: Der var enighed om, at en blå bog var en
god ide.
Vedr. pkt. 7: Der er ikke taget nogen beslutning om varm
mad om aften. Alle vil blive medinddraget i en evt. beslutning.
Der blev spurgt til om frokosten kunne deles op i 2 grupper. Jeanne fortalte, at det havde været forsøgt uden succes.
Vedr. pkt. 8: Der var enighed om, at det var dejligt med
pårørendedag 2 gange årligt lørdag eftermiddag.
Vedr. pkt. 9: Der er mange nye ansigter, det er vigtigt at
alle hjælper ”de nye” på vej.
En beboer syntes, det kniber lidt med at få rollatorerne
hurtig nok. Jeanne forklarer, at vi er det personale, vi er,
og det kræver tålmodighed. Der er forsøgt forskellige ”metoder” i spisestuen uden held.
Vedr. pkt. 10: Man prøver at tømme afrydningsvognene
hurtigere, så det vil blive lettere at rydde bordet selv.
Vedr. pkt. 11: Der blev spurgt til ventelisten, i øjeblikket er
der 1 på listen.
Der blev spurgt, om byturen i lige uger kan skrives i
Solavisens kalender.
Sidst på året implementeres det nye It-system, Nexus,
som på sigt vil blive tidsbesparende. Al personale skal
igennem en oplæringsperiode.
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Der er ønske om sanggrupper. Jeanne orienterer om at
punktet skal tages op i aktivitetsudvalget.
Der blev spurgt til strejke. På nuværende tidspunkt har vi
ikke viden om, at Solgaven bliver ramt af strejke eller lockout.
Vedrørende havearbejde har Solgaven kun pligt til at klippe hæk.
Der bliver arbejdet på en udvidelse af garderoben ved hovedindgangen. Garderoben benyttes dagligt af daggæsterne.
Næste beboerrådsmøde:
Tirsdag den 10. april kl. 13.15
Næste Stormøde:
Onsdag den 11. april kl. 14.00
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Temadage i april
Solgaven afholder den 11., 12. & 13. april nogle sjove temadage. Denne gang skal vi have et westerntema.
Find din cowboy hat frem eller læg en krigsmaling og tag
en lille fjer på. Det er nu, du kan leve din drøm ud, hvis du
har en indre cowboy eller indianer gemt.
Vi spiser sammen og skal nyde køkkenets gode mad, som
vil være tilberedt efter gamle westernopskrifter.
I temadagene vil aktiviteterne være anderledes end normalt. Vi tilbyder blandt andet undervisning i line dance om
torsdagen, og fredag slår vi dørene op til salonen med live
countrymusik af Peter Sinding. Træningscenteret vil tilbyde
balancetræning på en mekanisk hest, og hvis vejret er
godt, kan der hygges om bålet med snobrød og lejrbål
sange.
Så træk i cowboystøvlerne, sadl hesten og rid mod solnedgangen til et par sjove og hyggelige dage.
Hi ho, Silver – vi ses
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April måned 2018
UGE 13
1

SØ Kl. 14.00 Søndagshygge i spisestuen
UGE 14

2
3

4

5

6

7
8

MA
TI Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
ON Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
TO Kl.
Kl.
Kl.

09.15
10.00
13.00
15.30
09.15
10.00
13.15
19.30
09.15
10.00
15.30

FR Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
LØ Kl.
Kl.
SØ Kl.

09.15
10.00
10.00
13.00
14.00
10.30
14.30
14.00

Træning og aktivitet er lukket
Kreativt værksted, åben
Dagens træningstilbud
Høreomsorg, åben
Tirsdagsgruppen, lukket
Kreativt værksted, åben
Dagens træningstilbud
Bytur
Oplæsning, åben
Kreativt værksted, åben
Dagens træningstilbud
Torsdagsgruppe, åben:
Kryds og tværs i pejsestuen
Kreativt værksted, åben
Tøjsalg, Senior Shop til kl. 13.00
Dagens træningstilbud
Høreomsorg, åben
Jørgens musikhjørne
Banko i spisestuen
Irish coffee i spisestuen
Søndagshygge i spisestuen
UGE 15

9

MA Kl. 09.15 Kreativt værksted, åben
Kl. 10.00 Dagens træningstilbud
Kl. 15.30 ADL-madgruppe, lukket
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April måned 2018
10 TI Kl. 09.15
Kl. 10.00
Kl. 10.30
Kl. 13.00
Kl. 13.00
Kl. 13.15
Kl. 15.30
11 ON
Kl. 09.15
Kl. 10.00
Kl. 11.45
Kl. 14.00
Kl. 19.30
12 TO
Kl. 09.15
Kl. 10.00
Kl. 11.00
Kl. 13.15
Kl. 15.30
13 FR
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
14 LØ Kl.
Kl.
15 SØ Kl.

09.15
10.00
13.00
14.00
10.30
14.30
14.00

Kreativt værksted, åben
Dagens træningstilbud
Formøde til beboerrådsmøde
Høreomsorg, åben
Gudstjeneste
Beboerrådsmøde
Tirsdagsgruppen, lukket
Temadag: Western
Kreativt værksted, åben
Dagens træningstilbud
Redaktionsmøde
Stormøde
Oplæsning, åben
Temadag: Western
Kreativt værksted, åben
Dagens træningstilbud
Undervisning i line dance
Pusterummet, åben
Torsdagsgruppe, åben:
Wild West musik i spisestuen
Temadag: Western
Kreativt værksted, åben
Dagens træningstilbud
Høreomsorg, åben
Western café med live musik
Banko i spisestuen
Irish coffee i spisestuen
Søndagshygge i spisestuen
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April måned 2018
UGE 16
16 MA Kl.
Kl.
Kl.
17 TI Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
18 ON Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
19 TO Kl.
Kl.
Kl.

09.15
10.00
15.30
09.15
10.00
13.00
13.00
15.30
09.15
10.00
13.15
19.30
09.15
10.00
15.30

20 FR Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
21 LØ Kl.
Kl.
22 SØ Kl.

09.15
10.00
13.00
14.00
10.30
14.30
14.00

Kreativt værksted, åben
Dagens træningstilbud
ADL-madgruppe, lukket
Kreativt værksted, åben
Dagens træningstilbud
Høreomsorg, åben
Kostudvalgsmøde
Tirsdagsgruppen, lukket
Kreativt værksted, åben
Dagens træningstilbud
Bytur
Oplæsning, åben
Kreativt værksted, åben
Dagens træningstilbud
Torsdagsgruppe, åben:
April hygge
Kreativt værksted, åben
Dagens træningstilbud
Høreomsorg, åben
Jørgens musikhjørne
Banko i spisestuen
Irish coffee i spisestuen
Søndagshygge i spisestuen
UGE 17

23 MA Kl. 09.15 Kreativt værksted, åben
Kl. 10.00 Dagens træningstilbud
Kl. 15.30 ADL-madgruppe, lukket
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April måned 2018
24 TI Kl. 09.15
Kl. 10.00
Kl. 10.30
Kl. 13.00
Kl. 15.30
25 ON Kl. 09.15
Kl. 10.00
Kl. 19.30
26 TO Kl. 09.15
Kl. 10.00
Kl. 15.30

Kreativt værksted, åben
Dagens træningstilbud
Yoga
Høreomsorg, åben
Tirsdagsgruppen, lukket
Kreativt værksted, åben
Dagens træningstilbud
Oplæsning, åben
Kreativt værksted, åben
Dagens træningstilbud
Torsdagsgruppe, åben:
Sang og spil skal der til
27 FR
Træning og aktivitet er lukket
28 LØ Kl. 10.30 Banko i spisestuen
Kl. 14.30 Irish coffee i spisestuen
29 SØ Kl. 14.00 Søndagshygge i spisestuen
UGE 18
30 MA Kl. 09.15 Kreativt værksted, åben
Kl. 10.00 Dagens træningstilbud
Kl. 15.30 ADL-madgruppe, lukket
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Tak fra Behiye
Først vil jeg sige tak, fordi jeg har lært jer at kende, fået
æren i at passe og pleje jer og sidst men ikke mindst fordi I
er sådan nogle dejlige beboere, som jeg glæder mig til at
vende tilbage til efter min barselsperiode.
Tak for jeres gave til tvillingerne, en stor jubilæumsudgave
af H.C. Andersens eventyr og historier, som Mikail og jeg
glæder os til at læse op for tvillingerne.
Vi vil notere jeres navne i bogen, så børnene kan sende
jer en sød tanke og hilsen, når de bliver lidt ældre og selv
kan læse.
Vi vil rigtig gerne komme ud og besøge jer engang i april
måned (vi giver besked til Rita med dato), så kan I få lov til
at se/mærke/høre tvillingerne.
Tvillingerne er blevet forkælet med en masse gaver såsom:
"De små synger" (drengen med det lyse hår, sangbog),
Leg med dit barn (fysioterapi, træning, lege og kroppens
anatomi),
Billedsnak bogen (lær de basale ord, som man bruger i
hverdagen)
H.C Andersens bog (mange gode eventyr, historier og fortællinger)
Et tallerkensæt til hver (creme og lyserød farve)
Bamser (blå og lyserød)
Hjemmestrikkede djævlehuer fra tante Cook (med og uden
kvast, 2 stk. til hver)
Vi ses til april :)
Hilsen Behiye, Mikail, Halil & Hilal
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Stort tillykke fra Solgaven
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Referat fra aktivitetsudvalgsmøde
den 15. marts
Tilstede: Britha Vesth, Grethe Nielsen, Hannnelore Nevermann,
Charlotte Roth, Anne Dermund og Aase Bonde (ref.)
Dagsorden:
1.Godkendelse af referat fra den 18. januar
2.Ris og ros
3.Kommende arrangementer
4.Evt.
Pkt. 1.: Referatet er godkendt
Pkt. 2.: Ris og Ros
Avisoplæsning er stadig et omdrejningspunkt. Udvalget har en
dialog om, hvorledes dette kan organiseres. Pusterummet er en
succes og foregår i pejsestuen. Aase vil se på, om avisoplæsning
kan organiseres og afholdes i aktivitetscenteret mellem kl. 13.00
og 14.00.
Aktivitetsudvalget synes, at det er dejligt, at strikkegruppen kan
fortsætte ”alene” i april, hvor Anne vil sørge for kaffe/te og kage
og hjælpe gruppen på plads.
Pkt. 3: Forslag til kommende arrangementer/aktiviteter
Der er ønske om, at der afholdes indvielse af det nye køkken i
aktivitetscenteret.
Aktivitetsudvalget giver udtryk for et stort ønske om undervisning/information om demens, og hvorledes man som beboer/daggæst bedst taler til og med mennesker med demens.
Hannelore foreslår, at der afholdes en modeopvisning.
Der er et ønske om, at der oprettes et Solgavekor. Anne og
Charlotte vil undersøge muligheden for en frivillig korleder.
Pkt. 4: Britta Vesth spørger om, der er mulighed for at rollatorerne kan placeres et andet sted, når der er grupper i pejsestuen.
Det er kaos, når daggæsterne skal hjem.
Aase vil se på, om rollatorerne kan placeres anderledes.
Næste aktivitetsudvalgsmøde:
Torsdag d. 14. juni kl. 11.00
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Referat fra kostudvalgsmøde 20.
marts
Tilstede: Elisabeth Persson, Birthe Madsen, Vivi Laub
Draskau, Johanne Justesen og Gitte Mikkelsen og Rikke
H-Hansen (referent)
Ris og ros runden:
Meget ros til maden, især okseculotten, det engelske kalkunbryst, forloren hare, dampet laks, den honningmarineret skinkesteg var lækker og vores hjemmebagte franskbrød om morgenen er rigtig lækkert og med en god krumme.
Der ønskes oftere sildesalat om aften, så den bliver skrevet på 1 gang om ugen nu.
Vi skal være opmærksomme på at vores supper om aftenen ikke bliver for tykke, det kan de have en tendens til.
Men smagen er god, ikke for salt/stærk.
Frugten om morgenen kan nogle gange være for hård
(umoden). Dette gælder især pærer. Vi har en udfordring
med at skaffe pærer, der er modne, da de oftest er udsolgt, (vi køber kun økologiske, og det er der en stor efterspørgsel på). Vi prøver at være opmærksomme på det.
Der er en svingende smag i vores stærke skæreost. Vi ser
på, om vi kan indkøbe en, der smager af mere og som beboerne kan lide.
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Frisørnyt
Karen kommer til Solgaven hver mandag og torsdag
kl.10.00, og evt. onsdag formiddag ved permanentbehandlinger.
Forhandler følgende produkter:
Pure Pact: Til regelmæssig hårvask og styling.
Bio+: Til hovedbundsproblemer.
Dankort modtages 
Bankoverførsel er en mulighed ifølge aftale med FrisørKaren, i forbindelse med tidsbestillingen, (hver gang). Dog
skal beløbet være mig i hænde senest to dage efter tidsbestillingen, ellers vil den bestilte tid blive annulleret, da
jeg ikke vil bruge min tid på at rykke for skyldige beløb.
Husk at skrive navn, bolig nr. og behandlingsdato ved
bankoverførsler.
Ved spørgsmål, kan jeg kontaktes på: 22 86 74 20 
Priser:
Herreklip, inkl. vask & pust
Maskinklip – 100%
Skæg/kanter eller vask med pust
Dameklip, inkl. vask & pust
Dameklip & jern
Dameklip & føn eller vandondulation
Pandehår eller hårvask
Speciel hårbundsbehandling/3-trins kur
Jern
Føn eller vandondulation
Opsætning, fra
Permanent, solo
Tillæg for langt/kraftigt hår/særlige behov, fra
Alle priser er inkl. moms og kørsel.
20

350 kr.
250 kr.
175 kr.
350 kr.
475 kr.
500 kr.
100 kr.
350 kr.
325 kr.
350 kr.
500 kr.
600 kr.
100 kr.

Bettina fra de mobile frisører vil være i salonen om tirsdagen i lige uger. Du er velkommen til at ringe til Bettina på
tlf. 27 87 60 44.

Høreomsorgstider
Tirsdage kl. 13.00 – 14.00
Fredage kl. 13.00 – 14.00
Sted: I lokalet for høreomsorg i aktivitetscentret.

Kiosktider
Kiosken har åben kl. 9.30-10.30 og igen kl.
11.30-13.00 i hverdagene.
I weekenden kan der købes mad og drikkevarer.
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Klinik for fodterapi på Solgaven
tilbyder fodbehandling i klinikken eller egen bolig

Almindelig fodbehandling 345 kr.
Almindelig fodbehandling: Fodbad, klipning, slibning af
negle, negleoverfladen ordnes, og ujævnheder fjernes,
hård hud inkl. ligtorne mm. fjernes, fødderne slibes, så de
ikke er ru eller tørre. Fødderne cremes, og de er klar til at
blive sluppet fri.
Klip af fingerneglene 50 kr.
Klip af fingerneglene: Fingerneglene klippes, slibes og
renses.
Telefon: 28 60 26 66 mail: Sofie@fodterapeut.nu
Med venlig hilsen statsautoriseret fodterapeut
Sofie L. S. Kragsholt
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Madpriser for pårørende
Morgenmad
Middagsmad
Luksus smørrebrød pr. stk.
Aftensmad fra buffet
Brød til kaffen

20 kr.
75 kr.
20 kr.
75 kr.
5 kr.

Drikkevarer:
1 kop kaffe - fra automat
1 kande kaffe - fra automat
Øl
Sodavand
Vin, et glas
Vin, en lille flaske
Vin, en hel flaske

5 kr.
20 kr.
7 kr.
6 kr.
10 kr.
19 kr.
50 kr.

Betaling foregår kontant. I kioskens åbningstid kan betales med dankort på beløbet.
Luksus smørrebrød kan kun købes til om aftenen og
skal bestilles minimum 3 dage i forvejen.
Hvis pårørende skal være sikre på at kunne få mad i
weekenden, skal maden bestilles og betales senest
onsdag inden weekenden.
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Redaktionsside
Tekst til Solavisen afleveres til et af medlemmerne af redaktionsudvalget eller sendes på mail til solgaven@regionh.dk.
Afleveringsfristen er den 15. i måneden inden kl. 12.
Solavisen indtales på cd af Nota.
Bladet udleveres til beboere, daggæster, personale, bestyrelse, besøgsvenner, Solgavehjem og Farum Bibliotek.
Redaktionsudvalget består af:
Jeanne Brandt Larsen ansvarshavende
Tina, Lise, Karen
redaktør, layout, korrektur
Grethe Laursen
Krista Hyldmar

daggæst, trykker
forsidebillede, kalender

Forsidebillede: Havens træer i knop

Solgaven
Skovbakken 126, 3520 Farum, tlf. 44 95 44 99
www.solgavenfarum.dk
E-mail: Solgaven@regionh.dk
Direkte numre:
Team 1:
Team 2:
Aktivitetscentret:
Dagcenteret:

44 34 83 10
44 34 83 22
44 34 83 40
44 34 83 83
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