Møllevangens Vennekreds
En kreds af frivillige, der gennem sit virke i årets løb afholder forskellige arrangementer
og skaffer midler til glæde og gavn for Møllevangen og dens beboere.
Alle kan tegne medlemskab og derigennem støtte Vennekredsens arbejde.
Vennekredsens bestyrelse:
Kaj Steenholdt (formand)
Marie Juhl
Inge Beck
Conni Nielsen
Henny Pedersen
Aage Classen
Peter Rudolph
Conni Jepsen - suppl
Kaj Sommerlund – suppl.

Møllevangens beboer—og pårørenderåd
Bruger – og pårørenderåd:
Erik Kristensen(beboer)
Ellen Haulrich (familie)
Lizzi Steensgaard (familie)
Connie Petersen (familie)
Anne Marie Clausen (netværk)
Kirsten Jensen (køkken)
Ruth Nørgaard (leder)

Møllevangens bestyrelse
Agerskov Friplejehjem Møllevangens bestyrelse:
Anne Egsgaard - Formand
Niels Andersen - Næstformand
Stig Bæk Andersen
Karen Mikkelsen
Ove Pedersen

MØLLEVANGENS
Talerør
November 2019

Avisredaktion

En remse fra Agerskov sogn

Marie Johansen
Gertrud Lauritsen
Margrethe Klingenberg
Jeanette Friis Christensen
Ruth Nørgaard
Deadline: D. 25. i hver måned
Ideer/stof til bladet kan afleveres til én af redaktionsmedlemmerne eller sendes til Møllevangens Talerør rn@agerskovfriplejehjem.dk
Bladet er gratis for beboere, dagcenterbrugere og beboere på glasgang.
Andre interesserede kan købe bladet for 10. kr.
Familie og netværk opfordres til at læse bladet med beboerne, og også selv tage imod
eventuelle invitationer til arrangementer, der annonceres i bladet.

følg os på Facebook: Agerskov Friplejehjem Møllevangen
og på: www.agerskovfriplejehjem.dk

Gaver modtages gerne:
Nr. 77027
Konto: 9421 0718 540 771
Agerskov Friplejehjem Møllevangen
Møllevang 12
6534 Agerskov
Leder af Friplejehjem: Ruth Nørgaard
Telefon:74313100/29335660
Email: kontor@agerskovfriplejehjem.dk
Havely: 7431 3111
Skovly: 7431 3112
Søly: 7431 3113

Adgang til
gæstenetværk:
WIFI: PUBLIC
Kræver ikke
adgangskode

I Agerskov har de en god kro.
I Gammelskov kan vi oltid køf en ko.
Aa æ Kjær er der alle bløven danset,
I Gestrup er de godt forskanset.
Aa Kjærgaard er de goi kammerater,
Aa æ Nymark er de demokrater.
Aa æ Baalstej vil de it gjen dø,
I Bovlund avler de tusind læs hø.
I Vellerup dryver de med djer stude,
I Mellerup ka de hold et læng ud.
Langelund er et lille Tyrki,
Aa Onsgaard er de frank og fri.
I Sindet og Faarhus sæller de føl,
I Bjørnskov skænker de snaps og øl.
Rangstrup de er nove tørrebjørn,
Galsted er et lyngpind hjørn.
I Birkelund ædder de mælk og revling,
I Johnsborg skydder de aa æ grævling.
I Jørgensby køver de aalt djert hø,
I æ Kaadnerhus fær de fedt aa æ brød.

Skrevet i 1910 i ”Minder fra Agerskov Sogn” af J. Fausbøl

Aktivitetskalender for november 2019

Æble-skrælle-dag

Denne oktober-eftermiddag fik
vi sammen med en masse gode
hjælpere skrællet 75 kg. æbler
til fryseren.

Som tak for hjælpen sluttede vi
af med hygge og æblekage til
kaffen.

Dag
Fre

Aktivitet
1. Fredagsmotion

Lør

2.

Søn

3.

Man

4. Fodpleje/Bustur Søly kl. 15.00/Stolegymnastik kl. 15.30

Tirs

5. Frisør/Banko kl. 10.30

Ons

6. Bustur Skovly kl. 15.00/Vennekredsens banko kl. 19.30

Tors

7. Omsorgsarbejde kl. 13.30/Salmehygge kl. 16.00/Mortensaften kl. 17.30

Fre

8. Fredagsmotion

Lør

9.

Søn

10.

Man 11. Bustur Havely kl. 15.00/Stolegymnastik kl. 15.30
Tirs

12. Besøgsvenner Ungdomsskolen kl. 9.00-10.00

Ons

13. Foredrag om demens kl. 17.00-21.00

Tors

14. Gudstjeneste v/Caspar G. Jensen kl. 10.30/Omsorgsarbejde kl. 13.30
Husmøde Skovly kl. 15.00

Fre

15. Vild med dans og fredagsbar kl. 16.00

Lør

16.

Søn

17.

Man 18. Bustur Søly kl. 15.00/Stolegymnastik kl. 15.30
Tirs

19.

Ons

20. Fodpleje/Bustur Skovly kl. 15.00

Tors

21. Omsorgsarbejde kl. 13.30/Salmehygge kl. 16.00-17.00

Fre

22. Fredagsmotion

Lør

23. JULE-HOBBYUDSTILLING kl. 10.00-16.30

Søn

24.

Man 25. Bustur Havely kl. 15.00/Stolegymnastik kl. 15.30
Tirs

26. Besøgsvenner Ungdomsskolen kl. 9.00-10.00

Ons

27.

Tors

28. Gudstjeneste v/Sten Kaalø kl. 10.30/Omsorgsarbejde kl. 13.30

Fre

29.

Lør

30.

Kostplan for november 2019
Dag

Hovedret

Foredrag - Rejsen fra Jorden til Månen
Tilbehør

Bi-ret

Fre

1. Røget medister m/st bønner

Rødbeder

Rødgrød

Lør

2. Mørbradgryde m/løse ris

Salat

Mokkafromage

Søn
Man

3. Paneret kalkunbryst m/kroketter Rodfritter Is m/pærer + chokoladesovs
4. Fiskekrebinetter + hollandaisesovs Grøntsager Frugtgrød

Tirs

5. Biksemad m/spejlæg

Rødbeder

Øllebrød m/fløde

Ons

6. Tomatsuppe m/nudler

Grønt

Tærte m/kylling

Tors

7. Mortensaften andesteg m/tilbehør

Fre
Lør
Søn

8. Rester eller medisterpølse
Rødkål
Æblegrød
9. Marineret kylling m/flødekartofler Grøntsager Fløderand m/hindbærsovs
10. Hakkekarbonader m/st ærter
Gulerødder Islagkage m/flødeboller

Kom og oplev et anderledes foredrag og en bevægende fortælling om demens formidlet af Vibeke Drevsen Bach (Energy2work.dk), der vender den kendte demensforståelse på hovedet.

Man

11. Kyletter m/champignonsovs

Grøntsager Frugtgrød

Tirs

12. Stegt flæsk m/persillesovs

Gulerødder Kærnemælksvælling

Ons

13. Kogt skinke m/flødekartofler

Salat

Frugtgrød

Tors

14. Blomkålssuppe m/kødboller

Flùtes

Kirsebærtrifili

Fre

15. Suppekød m/peberrodssovs

Bønner

Pærer m/kakaocreme

Hvad sker der, hvis vi taler om demens som et nyt livskapitel og en fortsættelse af livsrejsen? En rejse, der leder hovedrejsende til fjernere og ukendte himmelstrøg; fra Jorden til Månen på radikalt ændrede rejsebetingelser. En rejse, hvor man fortsat kan
”blomstre”, når ”medrejsende” forstår det de skal forstå og kan det, som dé skal kunne!

Lør

16. Hakkebøf m/løg og brunsovs

Salat

Gul budding m/saftsovs

Søn

17. Enebærgryde m/kartoffelmos

Agurkesalat Frugter m/makronfløde

Man

18. Fiskefilet m/persillesovs

Råkost

”Kan man blomstre med demens?
Tag med på en rejse fra Jorden til Månen”

Kaffe m/dessert og kage

Frugtgrød

Det gør demens- og formidlingskyndige Vibeke Drevsen Bach, der har udviklet en
stærk metafor samt en enestående og original fortælling, der spiller på mange strenge
og males frem på deltagernes ”indre skærm” i løbet af de timer, vi er samlet.

19. Middag: Risengrød
Tirs

19. Kogt skinke m/st spinat og sennep Rødbeder

Ymer m/drys

Ons

20. Svensk pølseret

Klatkager m/solbær

Tors

21. Argentisk biksemad m/br kartofler Surt

Fre

22. Ovn stegt kylling m/brunsovs

Lør

23. Middag: Frikadeller

Frugtgrød

Grøntsager Russisk dessert
Ris a la mande

Aften: Klarsuppe
Søn

24. Gullasch m/kartoffelmos

Agurkesalat Isvafler m/frugt

Man

25. Fiskepinde m/persillesovs

Grøntsager Frugtgrød

Tirs

26. Hvidkålsudding m/muskatsovs

Rødbeder

Abrikossuppe m/fløde

Ons

27. Kyllingnuggest m/ovnkartofler

Salat

Yoghurt m/jordbær

Tors

28. Kalkunfrikadeller m/st ærter

Gulerødder Hyldebærsuppe

Fre
Lør

29. Pasta m/kødsovs
Bl. salat
Frugtgrød
30. Ribbensteg m/brunsovs og rødkål Gulerødder Frugter m/råcreme

Med Vibeke selv som ”hovedperson” i fortællingen, kommer vi langt ind i en ukendt
verden, hvor vi får en ny fornemmelse af, hvad det vil sige at leve livet på rejse til Månen, og hvad det kalder på af omverdenen.
Kom og få en uforglemmelig oplevelse, der bider skeer med meget af dét, vi ikke har
ord for. Kom og oplev Jorden set fra Månens perspektiv og omvendt. Kom og få en
masse ideer og inspiration til, hvad vi sammen kan gøre, så rejsen fra Jorden til Månen bliver til at bære og være med på.
Arrangementet foregår onsdag d. 13. november kl. 17.00 - 21.00
på Agerskov Friplejehjem Møllevangen.
Pris for pårørende: 100 kr. per person inkl. aftensmad og kaffe
Tilmeldingsfrist: fredag d. 1. november på kontor@agerskovfriplejehjem.dk eller
telefon 74 31 31 00

Personalenyt

Beboernyt

Fødselsdage

Fødselsdage

2. november
29. november

Kateryna Krukivska fylder 32 år
Karina Brix fylder 45 år

22. november

Magdalene Rasmussen fylder 98 år (bolig 19, Havely)

HJERTELIG TILLYKKE

HJERTELIG TILLYKKE

VI ØNSKER JER EN GOD DAG

VI ØNSKER DIG EN GOD DAG
Ny beboer
Velkommen til Boysen Marinus Asmussen, som 8. november flytter ind i bolig nr. 13
i Skovly.

Lørdag d. 19. oktober blev Maria
gift med sin Lasse.
En flok medarbejdere fra Møllevangen var taget til glo-bryllup og
lavede espalier ude foran kirken.

Vi ønsker jer hjertelig tillykke og
alt godt fremover.

Dødsfald
Kirstine Marie Knudsen var en stille kvinde, som havde let til smil.
Hun ville gerne med ud og gå en tur i haven, tage med på busture, spille spil, synge
eller sidde med sit strikketøj. Hun hæklede mange små klude, der blev til tæpper.
Hun kunne også lide at hjælpe til med at skrælle kartofler, æbler m.m.
Kirstine har boet i Ørderup på et landbrug, hvor hun var hjemmegående husmor.
Hun havde 3 børn, børnebørn og oldebørn.
Kirstine sov stille ind d. 24. oktober.
Ære være Kirstines minde.

Sommerhus på Årø

Opslagstavlen - med lidt af hvert

Til Jule- hobbyudstillingen
Lions Club havde foræret os en
uges ophold i et af deres sommerhuse på Årø.
Hver dag hele ugen kørte vores
bus derfor afsted fra morgenstunden, så beboere sammen
med personale, frivillige og pårørende på skift kunne få en
dejlig udflugtsdag.

Vi vil frimodigt spørge beboere/
familie om at bidrage med gevinster til bortlodning i tombolaen…. Og bagefter komme og købe på dagen 
Evt. gevinster afleveres på kontoret senest mandag d. 18. november.

Forside-billedet på Talerøret er
også fra Årø-udflugterne.

TAK!

Husk Husmøde
i Skovly
torsdag d. 14.11

HYGGEEFTERMIDDAG MED KAFFE OG DANS
Mandag d. 9. december får vi besøg af Åbenrå Seniordansere.
Vi starter med fælleskaffe kl. 15.00, hvorefter Seniordanserne vil danse for os - og måske vi også er så heldige, at
de byder op til en lille dans?
Kaffe og kage: 30 kr.

JULE - & HOBBYUDSTILLING
Møllevangens Vennekreds inviterer til den årlige jule - &
hobbyudstilling.
Vi håber, at mange - både familie, venner, naboer og Agerskov by vil
møde op på dagen og bidrage til en festlig dag, samt til en indbringende dag for Vennekredsen.
Kom og :
- køb udstillede ting, dekorationer, hjemmebag m.m.
- deltag i konkurrencer og tombola og vind fine præmier
- køb middagsmad, ris a la mande, kaffe og gløgg m.m.
- mød Julemanden kl. 11.00 og kl. 14.00
Overskuddet anvender Møllevangens Vennekreds til at forsøde
hverdag og fest for Møllevangens beboere.
Hvornår?
Lørdag d. 23. november Kl. 10.00 – 16.30
Hvor?
AGERSKOV FRIPLEJEHJEM
MØLLEVANGEN
Møllevang 12, Agerskov

De hyggelige udflugtsdage bestod af
køretur/sightseeing rundt på øen
med udsigt over vandet, vinplantager, vi så kirken og fyrtårnet - og ikke
at forglemme ”æ sprøjthus”.
Dagene bød også på god mad, hygge
og sang og et eftermiddagshvil i
lænestolen.

Fortæller-eftermiddag

De kreative dage

Billederne her er fra en
fælles hyggeeftermiddag i
oktober med kaffebord hvor Anne Grethe fra
historisk forening i Toftlund
fortalte interessante tidsbilleder fra “gamle dage”.
Personer og episoder som
mange kunne relatere sig til
og som bragte gode minder
frem.

På Møllelvangen er vi så
privilegerede for tiden at
have Adina, som er under
uddannelse til assistent.
Adina er også uddannet
kunstner og har både en
Masters og PhD i kunst.
Adina har derfor et aktivitetsprojekt med beboerne, hvor de får lov at prøve kræfter med billedkunst og maleri. På den
måde udnytter vi Adinas
baggrund og færdigheder
og giver nyt input til beboerne.

