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

Avisredaktion

Jule kryds og tværs

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

Aktivitetskalender for december 2019

Hverdagen på Møllevangen
Som nævnt i sidste nummer af
Talerøret, har Adina haft et male og collageprojekt med nogle af
beboerne. Det er der kommet en
flot udstilling ud af, som kan ses
på den ene gang i Havely.
Onsdag d. 27. var der fernisering,
hvor Adina fortalte lidt om projektet.
Temaet for udstillingen er
”efterår”, som henvisning til den
årstid, vi er i, men også til beboernes ”livs-efterår”.
I den sidste del af udstillingen er
der også nogle af Adinas egne
værker.

Dag
Søn

Aktivitet
1.

Man 2. Julefrokost kl. 11.00/Stolegymnastik kl. 15.30
Tirs

3. Frisør/Besøgsvenner Ungdomsskolen kl. 9.00/banko kl. 10.30

Ons

4. Fodpleje/Dagpleje & julemanden på besøg kl. 10.30/Bustur Skovly kl. 15.00

Tors

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

Fre

6. Vild med dans og fredagsbar

Lør

7.

Søn

8.

Man 9. Hyggeeftermiddag m/Åbenrå Seniordansere kl. 15.00
Tirs

10. Besøgsvenner AU kl. 9.00/Børn fra Friskolen synger for os kl. 10.30

Ons 11. Vennekredsens Julebanko kl. 19.30
Luciagudstjeneste m/Luciaoptog v/Caspar G. Jensen kl. 10.30/Omsorgsarb
Tors 12. kl. 13.30/ Sangeftermiddag med ”Stemmegymnasterne” kl. 15.00
Fre

13. Fredagsmotion

Lør

14.

Søn

15.

Man 16. Bustur Søly kl. 15.00/Stolegymnastik kl. 15.30
Tirs

En dag kom børnehaven på besøg - og en af
de skønne unger var så heldig at lige netop
den dag var oldemor Margrethe også på
plejehjemmet som frivillig.

17. Besøgsvenner Ungdomsskolen kl. 9.00

Ons 18. Bustur Skovly kl. 15.00
Tors 19. Omsorgsarbejde kl. 13.30/Salmehygge kl. 16.00-17.00
Fre

20. Fodpleje/Julegudstjeneste v/Caspar G. Jensen kl. 10.30/Fredagsmotion

Lør

21.

Søn

22.

Man 23.
Tirs

24. Juleaften fejres fra kl. 17.00

Ons 25.
Tors 26.

De flotte juledekorationer i Skovly
bliver beundret af Betty og Mathilde.

Fre

27.

Lør

28.

Søn

29.

Man 30
Tirs 31. Nytårsaften fejres fra kl. 17.00

Kostplan for december 2019
Dag
Søn

Hovedret
1. Forloren hare m/vildtsovs og bønner

Julesalme
Tilbehør

Bi-ret

Chips

Is m/jordbærsovs og vafler

Man 2. Middag: Julefrokost
Aften: Klarsuppe m/boller

Ris

Tirs

3. Biksemad m/spejlæg

Rødbeder

Jordbærgrød

Ons

4. Stegt flæsk m/persillesovs

Gulerødder

Cremesuppe m/solbær

Tors 5. Boller i karry m/løse ris og br. Kartofler Ærter

Yoghurt m/jordbær & cornfl

Fre

6. Røget medister m/st. spinat

Gulerødder

Æblegrød

Lør

7. Flæskesteg m/ brun sovs og rødkål

Gulerødder

Kakaobudding

Søn

8. Gullasch m/kartoffelmos

Græskar

Pærer m/is og chokolades

Man 9. Fiskepinde m/hollandaisesovs

Grøntsager

Kærnemælksvælling

Tirs 10. Farsroulade m/porrer og lys sovs

Gulerødder

Frugtgrød

Ingen julemåned uden masser af dejlige julesalmer!
Nedenfor her er teksten til en af vore mest kendte og brugte julesalmer.
Det er den tyske julesang ”Stille Nacht”, der både med tekst og melodi har været
inspiration til Ingemanns julesalme. Den har gået sin sejrsgang over hele verden og
lød første gang i 1818 i en lille kirke ved Salzburg.
Det fortælles, at "Stille Nacht" blev til ved, at orgelet i den lille kirke ikke ville fungere
på grund af fugtighed. Præsten og organisten, der begge var musikbegavelser fik da
både digtet og sat melodi til ”Stille Nacht” og opført den som afslutning på julenatsmessen.
"Glade jul, dejlige jul" afslutter også ofte vores juleaftensgudstjeneste. Dens popularitet skyldes ikke mindst den stærke stemning, som kommer til udtryk i ordene.

Ons 11. Guleærter m/røget bacon og kartofler Rødbeder
Tors 12. Boller i selleri

Rødbeder

Hyldebærsuppe m/manna

Fre

13. Dansk bøf m/løg og brun sovs

Salat

Gul budding m/jordbærs

Lør

14. Marineret kylling m/ovnkart,bretagnes Grøntsager

Rødgrød

Søn 15. Enebærgryde m/kartoffelmos

Agurkesalat Frugter m/makronfløde

Man 16. Kyletter m/champignonsovs

Grøntsager

Tirs 17. Kartoffel/porrersuppe m/bacon

Kærnemælksvælling
Tartelet m/skinkefyld

Ons 18. Hvidkålsbudding m/muskatsovs

Rødbeder

Russisk dessert

Tors 19. Lasagne

Salat

Øllebrød m/fløde

Fre

20. Stegt flæsk m/persillesovs

Gulerødder

Pærer m/kakaocreme

Lør

21. Ovnstegt kylling m/brun sovs

Grøntsager

Muldvarpeskud

Søn 22. Forloren hare m/vildtsovs og bønner

Chips

Frugter m/råcreme

Man 23. Røget medister m/st. bønner

Rødbeder

Frugtgrød

Tirs 24. Andesteg m/tilbehør

Ris a la mande

Ons 25. Hakkekarbonader m/st. ærter

Gulerødder

Fløderand m/jordbærsovs

Tors 26. Paprikagryde m/løse ris

Agurkesalat Bananasplit

Fre

27. Kyllingfrikadeller m/snysk

Rødbeder

Æblegrød

Lør

28. Marineret svinekam m/flødekartofler

Grøntsager

Citronfromage

Søn 29. Kalkunsnitschel m/ovnkart, bearnaises Grøntsager

Rødgrød

Man 30. Medisterpølse m/brun sovs

Rødkål

Ymer m/drys

Tirs 31. Hamburgerryg og kålpølser m/

Grønlangkål Kirsebærtrifili

Glade jul, dejlige jul
1
Glade jul, dejlige jul,
engle dale ned i skjul!
Hid de flyve med Paradis-grønt,
hvor de se, hvad for Gud er kønt,
lønlig iblandt os de gå.

3
Fred på jord, fryd på jord,
Jesusbarnet blandt os bor!
Engle sjunge om barnet så smukt,
han har Himmerigs dør oplukt,
salig er englenes sang.

2
Julefryd, evige fryd,
hellig sang med himmelsk lyd!
Det er englene, hyrderne så,
dengang Herren i krybben lå,
evig er englenes sang.

4
Salig fred, himmelsk fred
toner julenat herned!
Engle bringe til store og små
bud om ham, som i krybben lå,
fryd dig, hver sjæl, han har frelst!

Jule - og hobbyudstillingen

Beboernyt
Lørdag d. 23. november skød vi på fornemste vis
julen i gang på Møllevangen med Vennekredsens
årlige jule - og hobbyudstilling.
Det var en dejlig dag med mange besøgende, fine
boder, masser af julehygge og god mad.

Fødselsdage
13. december
25. december

Hans Christian Petersen fylder 70 år (bolig 2, Havely)
Christel Bergholt fylder 84 år (bolig 22, Søly)

HJERTELIG TILLYKKE
Vindere af konkurrencerne blev:
Juletræ med gaver: Inge Beck
Pakkekalender: Havely, da Karen Mikkelsen
havde sponseret sine lodder til beboere og
personale i Havely.
Tak til Vennekredsen, medarbejdere,
og frivillige for jeres engagement og
arbejde med dagen.

VI ØNSKER JER EN GOD DAG
Ny beboere
Velkommen til:
Boysen Marinus Asmussen, som 8. november flyttede ind i bolig nr. 13 i Skovly.
Peder Møller, som flytter ind i bolig nr. 4 i Havely.
Olga Møller, som flytter ind i bolig nr. 29 i Havely.
Anne Elise Møller, som 15. december flytter ind i bolig nr. 17 i Skovly.

Tak til alle, der gav og støttede os!
Dødsfald

Møllevangens egen bod, hvor der blev
solgt gløgg og æbleskiver. Derudover
solgte vi i år også vores egen dadel-julekugler samt muleposer med vores logo,
så alle kunne bære deres gevinster hjem
på bæredygtig vis.

Jørgen Peter Jørgensen blev født og voksede op på en gård i Fogderup.
Han overtog sit fødehjem og har altid været landmand.
Jørgen blev gift i en sen alder.
Efter mange års sygdom flyttede han i april 2018 ind på Møllevangen, i Søly.
Han medbragte bl.a. en stor samling af Morten Korch film og mange fine gamle dukker. Jørgen nød at komme med på busture og i sin el-kørestol at køre ned til Spar og i
genbrugsbutikken for at handle.
Vi vil huske Jørgen for hans lunefulde og specielle gode måde at være på.
Jørgen sov stille ind d. 7. november.
Ære være Jørgens minde.

Beboernyt - fortsat

Opslagstavlen - arrangementer i december

Dødsfald
Agnes Illum var en rolig person, som altid var glad og havde let til smil og latter.
Hun var et stort familiemenneske og talte ofte om hele familien. Hun var meget glad
for samværet med de andre beboere og personalet.
Agnes elskede musik, og vi var af og til så heldige at høre en melodi på klaveret fra
hende.
Agnes var født og opvokset på Grønland. Da hun var ung, flyttede hun til Danmark,
hvor hun begyndte på seminariet og mødte hendes mand. Hun var lærer hele livet
og elskede at undervise børn i alle aldre. Hun gik på pension, da hun var 60 år og
blev efterfølgende kirkeorganist, til hun var 78 år.
Agnes sov stille ind d. 3. november.

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.

Der er julefrokost for beboere,
personale, bestyrelse og frivillige mandag d. 2. december
kl. 11.00

Ære være Agnes minde.

Billedet er fra Agnes
bisættelse, hvor det
grønlandske kor sang.
Et kor, som Agnes selv
havde været korleder
for.

Torsdag den 12. december
kl. 15.00 – 16.30 har vi en
sang– og hyggeeftermiddag,
hvor vi får besøg af ”Stemmegymnasterne” fra Toftlund,
som vil underholde med
sang og fællessang.
Vi har fælles kaffebord.

Dødsfald

Julehilsen fra plejehjemslederen
Kære alle!
Her med december-udgaven af vores beboerblad vil jeg gerne ønske alle beboere og
deres familier, medarbejdere, bestyrelse; ja alle med tilknytning til Møllevangen en
glædelig og velsignet adventstid
Vores december måned vil, som i alle andre hjem, ose af julerier. Som det fremgår af
vores aktivitetskalender har vi planlagt en række julehygge-aktiviteter. Forhåbentligt
er der noget, alle kan glæde sig ved og over.

Martin Qvist har boet på Møllevangen siden 1. april 2017. Han døde d. 19. november
med hustruen Yrsa og sønnen Sten ved sin side.
Martin arbejdede som ung som telegrafist og sidenhen som vognmand.
Han var altid meget hjælpsom og omsorgsfuld overfor sine medmennesker.
Martin ville meget gerne fortælle om gamle dage, og vi var flere der oplevede hyggestunder med ham og hans gode fortællinger.
Martin efterlader sig hustruen Yrsa og børnene
Betina, Ole og Sten.
Ære være Martins minde.

Vi ser dermed frem til en dejlig advents– og juletid!

Hvad er det, der gør jul til noget særligt,
gør stuen lys og hjertet varmt og kærligt?
Er det med jul og krybben julenat
mon ingenting, når stjernen skinner mat?
Nej, julens stjerne lyser, når jeg ser, det barn
i krybben er så meget mer.

Personalenyt
Fødselsdage

Ruth Nørgaard

6. december
7. december
9. december
25. december
27.december
31. december

Ole Schmidt fylder 46 år
Madeleine Elversøe fylder 27 år
Jette Johannsen fylder 54 år
Inge Marie Lausten fylder 56 år
Jytte Nielsen fylder 59 år
Maria Skov fylder 28 år

HJERTELIG TILLYKKE
VI ØNSKER JER EN GOD DAG

Juleaften og nytårsaften
Juleaften
Vi fejrer traditionel jul d. 24. december om aftenen.
Julemiddagen starter kl. 17.00.
Menuen er and og ris a la mande.
I løbet af aftenen vil der være dans om juletræet, gaver m.m.
Beboere er meget velkomne til at have gæster med juleaften – gæsteprisen er
140,- kr. pr. person.
Der er vanlig bemanding juleaften – og derfor må vore gæster ikke forvente den
store servicering . Tværtimod har vi en forventning om, at gæster vil være behjælpelige og give en hånd med i aftenens løb (ved servering, opvask el. lign) – lige som
derhjemme.
Af hensyn til ro og hygge omkring julefejringen her, beder vi ligeledes om, at der
ikke er trafik ud og ind af huset i tidsrummet kl. 16.00 til 21.00.
Tilmelding til julemiddagen skal ske senest d. 10 december.
Nytårsaften
Vi fejrer ligeledes traditionel Nytårsaften med grønlangkål m. tilbehør.
Udover den gode mad, vil aftenen bestå af Dronningens nytårstale, lidt konkurrencer og sjov, fyrværkeri m.m.
Også her er beboernes gæster velkomne – på samme måde som juleaften
(gæstepris er 140 kr. pr. person). Nytårsmiddagen starter kl. 17.
Af hensyn til ro og hygge omkring Nytårsfejringen her, beder vi ligeledes om, at der
ikke er trafik ud og ind af huset i tidsrummet kl. 16.00 til 21.00.
Tilmelding til nytårsaften senest d. 10 december.

Mortensaften
Herunder et par stemningsbilleder fra
vores Mortens aften. Det var en hyggelig aften med and og ris a la mande på
menuen.

