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Godt nytår til alle beboere fra SAGEN 

Velkommen til nye beboere 

o Siden den sidste udsendelse af SAGEN i maj 2022 

er der sket mange udskiftninger i lejlighederne. 

Der skal derfor lyde et velkommen til de mange 

nye beboere, vi har fået I Sophie Amalie Gården. Jeg håber, at I føler jer lige så godt 

tilpas med at bo i dette dejlige boligkompleks, som jeg gør. 

Få et godt netværk i Sophie Amalie Gården 

o Der er i tidens løb oprettet mange gode initiativer, som skal binde beboerne sammen 

og give et godt samvær. 

o Efterfølgende er der indlæg om de forskellige aktiviteter og til sidst er der et bilag 

med en oversigt over de aktiviteter, der for tiden findes i Sophie Amalie Gården. Invi-

tationer til foredrag m.v. sættes op på opslagstavlerne i foyeren og ved indgangspar-

tierne. 

o Udnyt tilbuddene i den udstrækning, I har mulighed for det og få et netværk indenfor 

murene. Det gælder også de ”gamle” beboere. 

Ønsker man at deltage i aktiviteterne bedes man kontakte kontaktpersonerne. 

Det daglige brød 

o Hvis I ikke allerede benytter vores gode køkken og restaurant, skulle I give jer selv 

en oplevelse af god og veltillavet almindelig dansk mad. Tilmeld jer én af spiseord-

ningerne, hvis I ikke allerede er tilmeldt. Det gælder også ”gamle” beboere. 

o Der er endvidere mulighed for at købe Ugens Tilbud på en frokosttallerken, smørre-

brød og friskbagt brød m.v.   

o I køkkenet bliver vi serviceret af fem medarbejdere samt opvaskere, som sørger for 

den gode mad m.v. Der er også nogle frivillige beboere, som hjælper til, når det er 

tiltrængt. 

o HUSK at spritte hænderne af før I går ind i restauranten i disse epidemitider. 
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o Vores økonoma Anne Thea Peutz går på pension den 31. maj 2023.  

Sophie Amalie Gården  

o Sophie Amalie Gården er en Selvejende Institution, der har status som en Erhvervs-

drivende Fond og ledes af en bestyrelse på syv medlemmer. Der er tre medlemmer 

udpeget af Frederiksberg Kommunalbestyrelse, to medlemmer udpeget af ”Forenin-

gen til Fremskaffelse af Boliger for Ældre og Enlige” nu ”Frembo” og to medlemmer, 

der er valgt af husets beboere. 

o På vores Ejendomskontor møder vi Bjørn og Børge, som styrer den daglige drift og -

vedligeholdelse af Sophie Amalie. 

o Den overordnede administration er hidtil varetaget af DEAS, men vil fra 1. april 2023 

overgå til selskabet Bjørnsholm A/S, som I har fået oplyst ved brev fra bestyrelsen. 

Beboerrepræsentation 

o Der er i løbet af 2022 oprettet en lovmæssig Beboerrepræsentation for Sophie Amalie 

Gården.  

o Beboerrepræsentationen skal varetage beboernes interesser over for Sophie Amalie 

Gårdens bestyrelser og vil i det omfang, det er muligt, bistå bestyrelsens ved gen-

nemførelsen og igangsættelsen af alle de vedligeholdelsesarbejder, der er påkrævet. 

Preben Thomsen 

 

Stor nytårshilsen fra OndagsCaféen 

o Tak for et dejligt år med mange spændende oplevelser, hvor vi hver onsdag har lavet 

gymnastik og haft strikkecafé med dejlig kaffe og kage fra Anne Thea samt turen til 

Hundested.  

o Vi havde endvidere en meget hyggelig store pynte-op-dag forud for starten af Advent 

med gløgg og æbleskiver, hvor der blev sat nisser frem, pyntet juletræ og lavet flotte 

dekorationer. Det hele stod flot og var klar til første søndag i Advent. 

o En lille pudsig ting! En lille nisse har i december været i gang med at flytte rundt på 

juledekorationer og nisser. Hvis nogen kender denne nisse, så sig, at denne nisse er 

meget velkommen til at deltage i vores store pynte-op-dag, når vi når til december i 

år, så nissen kan komme med gode ideer 

o Vi glæder os til, at mange i det nye år vil benytte sig af muligheden for hyggeligt 

samvær i OnsdagsCaféen. 

Godt nytår – vi ses i OnsdagsCaféen. 

Hilsen Inge, Lene og Kirsten   

 

o KulturCaféen 

o Endelig kom vi i gang igen med aktiviteter i 2022 efter corona epidemi og nedluk-

ning. 

o Tak for støtte og opbakning fra jer beboer, såvel gamle som nye.  
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o Nu rinder året ud, og vi står over for et nyt år –2023. Vi glæder os til at præsenterer 

de forskellige aktiviteter for jer i løbet af januar. 

o Vi kan dog allerede nu afsløre, at Jens Andersen kommer den 12. januar og fortæller 

om sin bog om Karen Blixen.  

o Der kommer også modeshow, smykkeevent, og Dorthe sko kommer igen efter en 

pause. 

o OnsdagsCaféen og KulturCaféen planlægger desuden et fælles loppemarked. 

o Vi skal også huske FredagsBaren hver den første fredag i måneden i Havestuen. 

o Forårets aktiviteter rundes af med den årlige skovtur. 

o Så rigtig meget spændende at se frem til i foråret 2023. 

o Så snart alt er endelig planlagt, sætter vi opslag om forårets begivenheder op på op-

slagstavlerne ved indgangsdørene, i forhallen og på tavlen ved indgangen til restau-

rationen. 

o Når arrangementer nærmer sig, kommer der opslag de samme steder om tilmel-

dingsdato og betaling. 

o Vi ønsker alle beboer og personale et godt nytår. 

Hilsen fra KulturCaféen. 

Kirsten Rønnebæk B611, Bente Christiansen B217,  

Hanna Busch-Møller B117, Ruth Pilgaard A402 

 

FredagsBar 
o Den første fredag i hver måned har vi fornøjelsen af at invitere til FredagsBar i Have-

stuen mellem kl. 15.00 og 16.30.   
o Der kan købes vin i farverne rød, hvid og rosé samt diverse Øl og vand. Derudover er 

der som regel også lidt Gin & Tonic. 
o Alt indkøb bliver afregnet over månedsregnskabet, så du skal ikke have penge med. 

o Så kom og få et lille glas og en hyggelig sludder med andre beboere på Sofie Amalie 
Gården. 

Lisbeth B 708   Kirsten B 611 

 

Billard Klubben 

o Har du lyst til at være med? 

o Vi er flere små hold, som hygger os med billard i biblioteket hver uge. men vi vil 

gerne være flere. 

o Måske kan du allerede spille?  Eller måske har du lyst til at lære det? 

o Du er velkommen til at få en prøvetime, så du kan se, om det er noget for dig. 

o Der er opsat en liste over samtlige hold i Biblioteket, hvor spilletiderne er noteret. 

Der kan man orientere sig om holdopdeling og ledige spilletider.  

o Kontingentet er KUN 100 kr. om året.  
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o Deltager du i vores jule- og generalforsamlingsfrokost er det 100 kr. mere pr. fro-

kost. 

o Vil du høre mere, kan du kontakte  

o Lise på mobil 2579 6726 eller  

o Alice på mobil 2481 4422 eller  

o sende en SMS. 

Lise Andreasen B30, Alice Bay Wilstrup 

 

Bordtennis 

o Bordtennis stammer fra England og blev spillet af de engelske soldater i Indien som 

tidsfordriv og underholdning i 1880´erne. Cigarkasselåg som bats og en rundskåret 
Champagneprop som bold.  

o Spillet blev kendt som pingpong og har været en olympisk sport siden 1988.  
o Spillet er i dag anerkendt for at modarbejde alderssygdomme så som svigtende hu-

kommelse, Alzheimer og Parkinson og giver motion for såvel krop som hjerne, men 
mest af alt muntert samvær. 

o Vi spiller bordtennis i et lokale i kælderen, som er ved at blive lydisoleret.  
o Vi har fast spilletid hver tirsdag kl. 14, men der spilles også hver onsdag kl. 14.  

o Et bord eller to kan reserveres på kalenderen I lokalet.  
o Vil du vide mere så kontakt Hanna Busch-Møller, B117 på mobil 2863 3875 eller Erik 

Hageman, B 203 på mobil 2098 3548. 
Venlig hilsen 

Erik Hageman, B 203 

 

Aftenskole i Sophie Amalie Gården 

o Se opslag på opslagstavlerne i foyeren og ved indgangspartierne i huset.  

Birthe Markman, B007  

 

GODT NYTÅR TIL ALLE FRA BEBOERREPRÆSENTATIONEN 

o Vi vil her forsøge kort at fortælle lidt om, hvad der er sket, siden mødet 31. oktober, 

og hvad vi løbende arbejder med. 

o Vi orienterede på mødet bl.a. om, at vi havde indgivet projektbeskrivelse på vaskeri i 

blok A med lovning om, at det ville komme på bestyrelsesmøde i december. Det kom 

det desværre ikke. Vi håber, at der bliver set på det i løbet af de næste måneder, 

men vi har på nuværende tidspunkt ikke hørt noget. Vi kan nu til vores store forbløf-

felse konstatere, at man er begyndt at indrette ekstra vaskeri til studieboligerne på 

1. sal i blok A, således at de 47 studieboliger i alt får 4 vaskemaskiner og 2 måske 3 

tørretumblere, hvorimod de øvrige 220 lejligheder må nøjes med 3  

o vaskemaskiner og 2 tørretumblere.  
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o Der er desværre ingen, der har syntes, at det var nødvendigt at informere beboerre-

præsentationen. 

o Vedrørende elevatorprojektet har vi fortsat kun fået den information, at der arbejdes 

på projektet, men at det har høj prioritet, da arbejdstilsynet nu har fokus på det. 

Hvordan det hænger sammen med ejendomskontorets meddelelse om, at der ”inden 

for de næste par år” vil ske noget, har det desværre heller ikke været muligt at få en 

forklaring på. De notater, som er fremsendt af beboer herfra med forstand på områ-

det, er heller ikke blevet kommenteret. 

o Vedr. solceller er vi blevet informeret om, at det er lykkedes at få en aftale med et 

elselskab om aftagelse af strømmen. Vi håber og forventer, at der kommer yderligere 

information om dette senest på årsmødet for SAG’s bestyrelse den 25.april 2023.  

o Der har været aftalt møde med vores egne to bestyrelsesmedlemmer, der desværre 

måtte aflyses grundet sygdom. Der er nu aftalt et nyt møde. Vi finder det forsat me-

get vigtigt med samarbejdet og forventer, at en række faste møder kan aftales. Der 

har ikke været flere møder med formand for bestyrelsen Balder Mørk Andersen, lige-

som der desværre heller ikke har været nogen tilbagemelding fra samme siden be-

styrelsesmødet i oktober.   

o Vi arbejder forsat med information om brand og håber, at det kan komme i stand i 

løbet af forårsmånederne. Vi vil også i løbet af foråret gå i gang med en gennemgang 

af husordenen, der trænger til revision. Der vil snart blive sat information op på op-

slagstavlerne om, at man er meget velkommen til at komme med input. Der er alle-

rede kommet forslag om kattehold af én kat. Vi vil også indkalde eventuelle beboere, 

som ønsker at deltage i revisionen af husordenen.  

o Vedrørende opskrivning på intern venteliste, så skal der ikke længere betales for 

dette.  

o Vi har en række opgaver, som vi løbende arbejder med - f.eks. modtagelse af nye 

beboere, lys på gangene, (så vi undgår at falde og brække ben og hofter), dekoration 

af vores gangarealer, (der alle ligner en institution), og mange andre. 

o De store projekter ligger stadig foran os, men vi kan ikke komme i gang uden besty-

relsens tilladelse. 

o Vi er stadig ikke informeret om vedligeholdelsesplanen. Det er ikke fordi, vi ikke gør 

opmærksom på den manglende information, men der sker blot ikke noget.  

o Vi har haft møde med den nye fondsadministrator Jakob Brønsholm Madsen og Bal-

der Mørk Andersen.  

o I har måske syntes, at vi har været lidt tavse, men vi er her i allerhøjeste grad og 

glæder os til at se alle til det årlige (vedtægtsbestemte) møde den 21. marts kl. 

19.30 i restauranten.  

De bedste nytårshilsner 

Beboerrepræsentationen 
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Et lys i mørket 

o År 2022 var ikke et godt år for mig. Bl.a. skulle jeg gennemgå en rygoperation så-

kaldt spinal stenose. Jeg har haft mange meget smertefulde anfald. Smerter som på-

virkede min lænd og balance. I løbet af et halvt år har jeg faldet ca. 22 gange. 

o Jeg blev opereret d. 02.11.22 på GH. Det var et chok for mig, fordi jeg skulle 

o “bare” have en blokade, men efter en undersøgelse blev jeg indstillet til akut 

o operation næste dag. Jeg blev indkvarteret på en 3 sengs stue med to damer.  

o Jeg blev budt velkommen af en sygeplejerske Ella, som viste sig at være Polak. Hun 

havde boet her i 14 år. Hun skulle være “min” hjælpende ånd under mit tre dages 

ophold. Om aften var der en ny sygeplejerske, en mand, som var “min” hjælpende 

ånd resten af dagen i de tre dage. 

o Dagen før operationen faldt jeg og brækkede mit ene håndled. Men næste dag kl..8 

var jeg klar til operation.  

o På operationsstuen blev jeg budt velkommen af hele operationsholdet og også af 

“min” kirurg Mikel, 

o De næste dage oplevede jeg stor venlighed, omsorg og opmuntring fra personalet. 

Om aften kom der en sygeplejerske med en pude for at sætte den under min bræk-

kede hånd. Jeg har ikke selv bedt om den. Personale kom, når man havde behov for 

det, Med smil og sjove bemærkninger. Der blev også set til mig om natten.  

o Kirurgen Mikel så ind til mig hver aften, før han skulle hjem! 

o Hospitalet har kontakte kommunen, som sørgede for den hjælp, som jeg skulle bruge 

de næste uger.  

o Atmosfære på afdelingen var afslappet og næsten munter, man kunne ikke mærke 

stress eller mangel på tid, som man skriver så meget om. Maden var også ok. serve-

ret på sengen eller i opholdsstue med smil og venlighed. 

o Desværre var en nerve i benet lang tid i klemme, så der kræves en lang optræning 

uden garanti for, at benet bliver 100% raskt. Men smerterne er pist væk. 

o Jeg er glad for, at der findes nogle afdelinger på hospitalerne, hvor tilsynet virker, og 

at de arbejder uden pres og stress. 

o Men så kom jeg fem dage på Frederiksberg Døgnrehabilitering, men det var noget 

HELT ANDET. 

Hanna Busch-Møller, B 117 

 

Indlæg til SAGEN 

o SAGEN er beboernes blad. Det udkommer, når der er nyheder og indlæg fra bebo-

erne. 
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o Så send en mail eller et håndskrevet indlæg om jeres oplevelser og tanker. Jeg ople-

ver, at mange beboere har haft et indholdsrigt og interessant liv, som det kunne 

være interessant at dele med de øvrige beboere.  

 

Preben Thomsen, B 306 

Ansvarshavende redaktør  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:preben@sillas.dk


 
 
 

 

 

Januar 2023 – nr. 20
 

 
Redaktion: Preben Thomsen, B 306 - e-mail: preben@sillas.dk Side 8 af 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:preben@sillas.dk


 
 
 

 

 

Januar 2023 – nr. 20
 

 
Redaktion: Preben Thomsen, B 306 - e-mail: preben@sillas.dk Side 9 af 10 

 

 

Oversigt over aktiviteter i Sophie Amalie Gården 
    

Aktivitet Indhold Kontaktperson  

OnsdagsCaféen Hyggeligt samvær onsdag 
mellem kl. 14 og kl. 16 med 

kaffe og brød, Stolegymnastik  
og Stavgang 

Kirsten Jørgensen 
Lene Johnsen  

Inge Pedersen  
 

B411 
A409 

B109 
 

KulturCaféen Foredrag, modeopvisning, ud-
flugter og fester m.v. 

Kirsten Rønnebæk  
Bente Christiansen  

Hanna Busch Møller  
Ruth Pilgaard  

B611  
B217 

B117 
A402 

FredagsBar 1. fredag i måneden i Have-
stuen 
Fra kl. 15 til kl. 16.30 

Lisbeth Rasmussen  
Kirsten Rønnebæk 

B708 
B611 

Fællessang  Havestuen - én gang om må-
neden 

Ole Drum  
Peter Beckman  

B101 
B007 

Billard Se indlæg nedenfor 
Sted: Biblioteket 

Alice Bay Wilstrup  B706 

Bordtennis  Se indlæg nedenfor Erik Hageman  
Hanna Busch-Møller  

B203 
B117 

Bridge Restauranten Ruth Pilgaard  
Ilse Kragh  

A402 
B202   

Dart  Biblioteket  
Mandag og torsdag kl. 14-kl. 

16 

Anne Rygaard  A512 

Maleklub – ny Lokale, hvor man kan stå og 

male 

Birthe Markman  B007 

Maleriudstilling Interne som eksterne malere Birthe Markman  

Bodil Bauer  

B007 

B111 

Petanque På bane vest for Blok A Til fri afbenyttelse  

Poker Havestuen Lise Andreasen  B311 

Fællessang Vi mødes i Havestuen ca. fire 

gange om året –se opslag 

Ole Drum 

Peter Becklund 

B101 

B007 

Aftenskolen SAG Arrangementer i foråret 2023 

se opslag 

Birthe Markman B007 

 

Medier 

Hjemmeside www.sophieamaliegaarden.dk  Webmaster: Villy Andersen  B602 

SAGEN – udsendes i 
forbindelse med be-

boermøder m.v. 

Indlæg om livets gang i So-
phie Amalie Gården 

 

Preben Thomsen  
Mail preben@sillas.dk  

Mobil 26601920 

B306 

Facebookgruppe  sag. frederiksberg Gitte Meier Brun  

Peter Winther  

B205 

A505 
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Oversigt over aktiviteter i Sophie Amalie Gården 

    
Aktivitet Indhold Kontaktperson  

Udvalg med deltagelse af beboere  

Køkkenudvalg Møde 1. tirsdag i måneden  
hver 3. måned  

Anne Thea Peytz   

Beboerrepræsentation 
Lovpligtig 

Varetager beboernes interes-
ser over for  
SAG’s Bestyrtelse 

Se Sophie Amalie Gårdens 
Hjemmeside 
www.sophieamaliegaarden.dk  

 

Tilbud til beboerne 

Statsaut. Fodterapi Hver tirsdag efter aftale Helle G. Straagaard 
Tlf. 4095 0924 

Stuen 

Blok A 

Frisør Hver torsdag efter aftale Vickie Roholte 
Tlf. 2629 1687 

Stuen 

Blok A 
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