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
Januar 2020

Avisredaktion

Et lille smil….

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

Der er travlt i institutionen. Pædagogen er ved at give Mette sko
på. Efter megen bøvl med både
snørebånd og en travlt optaget
Mette, ånder pædagogen lettet
op og udbryder: ”Så, nu er du
klar!”
”Jamen, det er slet ikke mine
sko”, siger Mette. Synligt irriteret
flår pædagogen snørebåndene op
og river skoene af Mette, som
derefter siger med smilende øjne:
”Det er min søsters, men jeg har
fået lov til at låne dem!”

Aktivitetskalender for januar 2020

Juleaften

Vi havde en hyggelig juleaften med
alt, hvad dertil hører:
Dans om det store, flotte juletræ,
gaver til alle, besøg af julemanden,
god mad og selvfølgelig ris a la
mande.

Dag
Ons

Aktivitet
1.

Tors

2.

Fre

3.

Lør

4.

Søn

5.

Man

6. Bustur Havely kl. 15.00

Tirs

7. Frisør

Ons

8.

Tors

9. Gudstjeneste v/Jakob Rahbæk kl. 10.30/Omsorgsarbejde kl. 13.30/
Seniorshoppen udsalg kl. 14.00

Fre

10. Vild med dans og fredagsbar

Lør

11.

Søn

12.

Man 13. Fodpleje/Bustur Søly kl. 15.00/Stolegymnastik kl. 15.30
Tirs

14.

Ons

15. Bustur Skovly kl. 15.00

Tors

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

Fre

17. Fredagsmotion

Lør

18.

Søn

19.

Man 20. Bustur Havely kl. 15.00/Stolegymnastik kl. 15.30
Tirs

21.

Ons

22. Besøgsvenner Ungdomsskolen kl. 16.25-17.45

Tors

23. Omsorgsarbejde kl. 13.30/Gudstjeneste v/Steen Kaalø kl. 10.30/

Fre

24. Fredagsmotion

Lør

25.

Søn

26.

Husmøde Søly kl. 15.00

Man 27. Fodpleje/Bustur Søly kl. 15.00/Stolegymnastik kl. 15.30
Tirs

28.

Ons

29. Bustur Skovly kl. 15.00/Besøgsvenner Ungdomsskolen kl. 16.25-17.45
Vennekredsens banko kl. 19.30

Tors
Fre

30. Omsorgsarbejde kl. 13.30/Salmehygge kl. 16.00-17.00
31. Fredagsmotion

Kostplan for januar 2020
Dag

Hovedret

Dagplejebørn og julemand på besøg
Tilbehør

Bi-ret

Ons 1. Bøf stroganoff m/kartoffelmos
Tors 2. Argentisk biksemad m/br.kartofler

Salat
Surt

Skildpaddeis m/vafler
Hybensuppe m/fløde

Fre

3. Stegt flæsk m/persillesovs

Gulerødder Jordbærgrød

Lør

4. Frikadelle m/st. hvidkål

Rødbeder

Søn

5. Ribbensteg m/brun sovs og rødkål

Gulerødder Frugter m/makronfløde

Gul budding m/ saftsovs

Man 6. Fiskepinde m/hollandaisesovs

Råkost

Cremesuppe

Tirs

Ris

Pandekager m/is

Ons 8. Suppekød m/peberrodssovs

Bønner

Blommetrifili

Tors 9. Kogt skinke m/snysk

Rødbeder

Abrikossuppe m/fløde

Fre 10. Karbonader m/brun sovs og rødkål

Broccoli

Jordbærgrød

Lør 11. Stegt kalkunbryst m/st.ærter

Gulerødder Isruller m/frugt

7. Klarsuppe med boller

Søn 12. Kalvesteg m/skysovs og gl.hvidkål

Fløderand m/hindbærs

Man 13. Fiskefilet m/persillesovs

Grøntsager Æblegrød

Tirs 14. Boller i selleri

Rødbeder

Ons 15. Paprikagryde m/løse ris

Agurkesalat Kakaobudding m/fløde

Tors 16. Medisterpølse m/st. hvidkål

Rødbeder

Fre 17. Kalkunfrikadelle m/champignonsovs

Grøntsager Jordbærgrød

Lør 18. Forloren hare m/vildtsovs og bønner

chips

Søn 19. Ovnstegt kylling m/brun sovs

Grøntsager Is m/jordbærsovs

Man 20. Kyletter m/st. ærter

Gulerødder Kærnemælksvælling

Tirs 21. Grønkålssuppe

Yoghurt m/jordbær
Ymer m/drys
Frugter m/råcreme

St. kartofler og pølser

Ons 22. Farsskinke m/st. spinat

Gulerødder Pærer m/kakaocreme

Tors 23. Svinekam m/svær og brun sovs, chips

Grøntsager Citronfromage

Fre 24. Farsroulade m/porrer og lys sovs

Broccoli

Lør 25. Bøf bearnaise og råstegte kartofler

Grøntsager Rødgrød

Søn 26. Gullasch m/kartoffelmos

Græskar

Chokolademousse

Man 27. Røget medister m/st. bønner

Rødbeder

Cremesuppe

Rødbeder

Russisk dessert

Ons 29. Forloren and m/brun sovs

Rødkål

Hyldebærsuppe

Tors 30. Tomatsuppe m/nudler og grønt
Fre 31. Stegt flæsk m/persillesovs

Tærte m/kylling
Gulerødder Frugtgrød

Svesketrifili

Tirs 28. Middag: Risengrød
Hvidkålsbudding m/muskatsovs

December måned byder på mange traditioner og arrangementer.
En af dem var besøg af de dejlige dagplejebørn, som vi hyggede med - og så var
vi heldige, at julemanden også kiggede forbi og havde lidt med i godteposen.

Luciaoptog

Beboernyt

En anden dejlig juletradition er besøget
med de smukke
Luciapiger fra Agerskov Skole.

Fødselsdage

Det var et festligt
optog, hvor pigerne
gik hele huset rundt
og sang for beboeren.

5. januar
7. januar
8. januar
10. januar
12. januar
23. januar

Anne Møller fylder 89 år (bolig 17, Skovly)
Betty Olesen fylder 77 år (bolig 7, Skovly)
Ingrid Madsen fylder 91 år (bolig 6, Skovly)
Lilly Rasmussen fylder 88 år (bolig 21, Havely)
Olga Møller fylder 90 år (bolig 29, Havely)
Andreas Møller fylder 91 år (bolig 24, Søly)

HJERTELIG TILLYKKE
VI ØNSKER JER EN GOD DAG
Ny beboer
Velkommen til:
Birgitte Margrete Jensen, som 11. januar flytter ind i bolig nr. 18 i Havely.

Dødsfald
Ragnhild Rossen Hansen flyttede ind på Møllevangen i september 2012.
Hun kunne godt lide at følge med i, hvad der foregik i huset. Hun var med til de forskellige arrangementer og på busturene. Her kunne hun få en god snak med de andre
beboere, pårørende og personale. Lidt kærlige drillerier kunne Ragnhild også godt
lide - både som afsender og som modtager.
Ragnhild elskede, når der kom nogen forbi, som ville snakke. Samtaleemnerne var
ofte hendes familie, hvad der foregik rundt omkring og så hendes store hobby:
håndbold. Ragnhild har selv spillet håndbold i en del år, og hun kunne også
godt lide at se det i fjernsynet.
Hun var vellidt blandt de andre beboere, personalet og de
frivillige. Ragnhild sov ind d. 12. december.
Ære være Ragnhilds minde.

Nytårshilsen fra bestyrelsesformanden

Opslagstavlen

Kære alle!

Seniorshoppen holder udsalg

Vi vil gerne ønske jer et godt og lykkebringende nytår.

Torsdag d. 9. januar kl. 14.00

Tusind tak for et begivenhedsrigt 2019. Mange tak til jer alle for det bidrag, I hver især
har givet til mange stjernestunder på Møllevangen.
Vi kan glæde os over, at tingene kører godt på Friplejehjemmet.
Vi arbejder hele tiden på at leve op til vores værdigrundlag, hvor der bl.a. står:
“Møllevangen er et hjem, hvor livet er værd at leve!”
Det er af afgørende betydning, at I alle såvel beboere som pårørende, personale og frivillige trives godt i “Familien Møllevangen”.
I efteråret satte vi gang i et stort træfældningsprojekt. Vi havde glædet os til at få plantet en hel masse blomstrende buske inden jul, men da vi har fået utrolig store regnmængder, kan vi ikke få stubfræset/få området klar til plantning. Der bliver ikke mulighed for en gåtur rundt om søen foreløbig, men vi håber, I har tålmodighed og forståelse
for den store udfordring, vejret har givet os.
Vi ser frem til mange spændende udfordringer i det nye år, og vi glæder os til at dele
mange stjernestunder med jer alle!
Med venlig hilsen
på vegne af bestyrelsen
Anne Egsgaard, formand

MØLLEVANGEN ØNSKER
ALLE

GODT NYTÅR
2020

Stor TAK til Arne Schultz
Petersen, som har skænket
juletræer til både inde og ude
til Møllevangen!

Friskolen på besøg og krybbespil på skolen

Personalenyt

Friskolen har også været med til
at bringe os i julestemning i december måned.

Fødselsdage

Midt på måneden havde vi besøg
af indskolingselever, som sang
for os, og lidt senere på måneden var vi på besøg på friskolen,
hvor vi var inviteret til at overvære generalprøven på deres julemusical.

3. januar
4. januar
7. januar
12. januar
17. januar
28. januar

Camilla Littrup fylder 45 år
Dorte Schmidt fylder 43 år
Julia Gorodynska fylder 36 år
Maibritt Schmidt fylder 53 år
Eva Boch fylder 60 år
Kirsten Jensen fylder 55 år

HJERTELIG TILLYKKE
VI ØNSKER JER EN GOD DAG

Nytårshilsen fra plejehjemslederen

Jeg vil med denne hilsen gerne ønske alle – beboere samt deres familier, medarbejdere, bestyrelsen, frivillige, Vennekredsen, samarbejdspartnere og venner af huset et rigtigt godt nytår 2020.
I udgør hver især en vigtig del af livsnerven på vores Friplejehjem. Tak for jeres
positive opbakning og medleven. Tak, at I hver især vil være med til at værne
om vores gode renommé og omdømme og medvirken til, at Møllevangen fortsat må være et hjem, hvor livet er værd at leve.

Med venlige nytårshilsner

Ruth Nørgaard

Julegudstjeneste og risengrød

Julefrokost
Nogle glimt fra vores julefrokost med beboere,
personale og frivillige.
Tak til Vennekredsen, som
var vært for dette fine
arrangement.

December bød på mange hyggelige arrangementer. Bl.a. havde vi
besøg af Åbenrå seniordansere, som dansede
for os - og en anden
eftermiddag var det
”Stemmegymnasterne”
fra Toftlund, som sang
for og med os.

Her er der stemningsbilleder fra julegudstjenesten, hvor der efterfølgende var fælles risengrød med både nisseøl
og mandler!

Dagen indeholdt god mad
serveret af Agerskov Kro,
konkurrencer og sjov, sange, musisk underholdning
fra Rebølcenterets Salonorkester samt hyggeligt
samvær.

