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
April 2020

Avisredaktion

Påskelabyrint

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
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adgangskode

I en Corona-tid v/Ruth Nørgaard

Opslagstavlen

Generalforsamling
Årets generalforsamling var fastsat til den 28. april, men under de givne
omstændigheder udsætter vi generalforsamlingen, til det igen er forsvarligt at samles.
Med venlig hilsen
Ledelse og bestyrelse på Møllevangen

Børn og voksne, alle har vi lært et nyt ord: Corona – og vi hører ikke om andet, hver
gang, vi åbner for TV’et eller avisen.
Vi kommer ikke uden om, at Covid-19 epidemien har sat dagsordenen.
Det gør den også på plejehjemmet for beboerne, for medarbejderne og for jer som
pårørende. Corona betyder for os alle bekymringer, afsavn, og en – på alle måder anderledes hverdag.
Bekymringer og afsavn: Bekymring for om smitten kommer ind i huset - Afsavn: Når
vi må efterleve Sundhedsstyrelsens besøgsforbud. Det er svært, når vi ikke kan være
sammen med dem, vi holder af. Tak for jeres forståelse og medleven.
I skrivende stund kan vi med taknemlighed sige, at vi stadig er gået fri af Coronasmitte.
Vi skal fortsat opretholde besøgsforbuddet, men er gerne behjælpelige med telefonopkald, face-time eller video-besøg. Ring gerne for at aftale nærmere med os.
Blandt medarbejderne har flere haft noget fravær på grund af influenza-lignende
symptomer, hvor retningslinjerne lige nu foreskriver, at de skal blive hjemme. Men
ingen har fået påvist Covid-19. Vores frivillige og praktikanter fra jobcentre må ikke
komme, og derfor er der færre om arbejdet i hverdagen, og det mærkes selvfølgelig.
Der er lukket ned for alle ekstra aktiviteter; gudstjenester, banko, vild med dans og
meget andet. Men medarbejderne gør det godt og formår stadig at give beboerne en
tryg og værdig dagligdag.
Vi havde planlagt påskearrangement, forårsfest – ja selv en gallafest ved Dronningens
80-års fødselsdag. Alt dette er selvsagt aflyst.

Påskesalme
Krist stod op af døde
i påske-morgenrøde!
Thi synger lydt og sjæleglad
hans menighed i allen stad:
Ære være Gud i det høje!
Krist stod op af døde,
afsonet er vor brøde!
Thi synger lydt og sjæleglad
hans menighed i allen stad:
Ære være Gud i det høje!

Krist stod op af døde,
i Himlen vi ham møde!
Thi synger lydt og sjæleglad
hans menighed i allen stad:
Ære være Gud i det hø
Halleluja!
Halleluja! Halleluja!
Thi synger lydt og sjæleglad
hans menighed i allen stad:
Ære være Gud i det høje!

Dronningens tale for nylig til folket sluttede ikke med et ”Gud bevare Danmark”, hvilket jeg ellers synes, vi godt kunne trænge til i denne tid!
Det er mit ønske og min bøn, at vi alle må komme godt igennem Corana-tiden.
Tysk 12. årh. Bearbejdet
omkring 1500.
Dansk 1528. Bearbejdet
1642.
N.F.S. Grundtvig 1815 og
1845.
Thomas Laub 1889.

Under dine vingers skygge
som i barndomshjemmets trygge
vandrer vi trods storm og slud;
fries vi end ej for fare,
dog fra mørkets magt og snare
du bevarer os, vor Gud.

Kostplan for april 2020
Dag

Hovedret

Hverdagsbilleder
Tilbehør

Ons 1. Tomatsuppe

Bi-ret
Skinkestang

Tors 2. Irsk stuvning m/sennep

Rødbeder

Æblegrød

Fre

3. Kalkunschnitzel m/st. ærter

Gulerødder Kærnemælksfromage

Lør

4. Ribbensteg m/ brun sovs og rødkål

Gulerødder Gul budding m/jordbærs

Søn 5. Mørbradgryde m/løse ris

Surt

Is m/pærer og chokosovs

Man 6. Kyllingefrikadeller m/snysk

Rødbeder

Frugtgrød

Tirs 7. Fiskepinde m/persillesovs

Grøntsager Abrikossuppe m/fløde

Ons 8. Kalvesteg m/brun sovs og gulerødder

Agurkesalat Frugt dessertkage

Tors 9. Forloren hare m/vildt sovs og tyttebær

Grøntsager Jorbærfromage

Fre 10. Kyletter m/champignonsovs

Grøntsager Bananasplit

Lør 11. Skidne æg m/bacon

Rødbeder

Rødgrød

Søn 12. Flæskesteg m/svær og rødkål, chips

Brocolli

Frugter m/råcreme

Man 13. Hakkekarbonader m/st. ærter

Gulerødder Isruller og frugt

Tirs 14. Ovnstegt kylling m/brun sovs

Grøntsager Jorbærgrød

Ons 15. Fiskefilet m/persillesovs

Råkost

Tors 16. Farsskinke m/st. spinat

Gulerødder Russisk dessert

Fre 17. Stegt flæsk m/persillesovs

Grøntsager Frugtgrød

Cremesuppe m/solbær

Lør 18. Marineret svinekam m/ovnkart, bearnaises Ærter

Kakaobudding

Søn 19. Frikadeller m/brun sovs

Gl. hvidkål

Is m/jordbærs og vafler

Man 20. Røget medister m/st. bønner

Rødbeder

Ymer m/drys

Tirs 21. Hvidkålsbudding m/muskatsovs

Rødbeder

Frugtgrød

Ons 22. Lasagne

Råkost

Blommetrifili

Tors 23. Boller i karry m/løse ris

Br. Kartofler Kærnemælksvælling

Fre 24. Forloren and m/brun sovs og rødkål

Gulerødder Frugtgrød

Lør 25. Kogt skinke m/flødekartofler

Bl. Salat

Søn 26. Gullasch m/kartoffelmos

Agurkesalat Frugter m/makronfløde

Man 27. Medisterpølse m/varm kartoffelsalat

Bønner

Frugtgrød

Råkost

Pærer m/kakaocreme

Mulvarpeskud

Tirs 28. Middag: Risengrød
Aften: Millionbøf m/kartoffelmos
Ons 29. Klarsuppe m/boller
Tors 30. Sammenkogt ret m/løse ris

Ris
Klatkager
Br. Kartofler Frugtgrød

Selvom det er
Coronatider, så
hygger vi stadig.
Her er der gang i
et spil Æsel.

Nedenfor:
Billeder af Jørgen,
Mary og Helga,
som er på gåtur i
vores egen have.

100 års fødseldag

Beboernyt
I marts måned kunne vi
fejre Ella, som blev 100 år!
Desværre kom Coronavirus
til at lægge en dæmper på
festlighederne, men alle
var på stikkerne for at give
Ella en god dag alligevel.
Borgerforeningen havde
sørget for flagstandere
udenfor. Ole havde rullet
den røde løber ud og der
var festligt morgenbord og
lagkage til eftermiddagskaffen.
Ella kunne ikke modtage gæster, men hendes 3 børn var dog inde på hendes egen
stue for at lykønske. Derudover kom der
også mange flotte blomsterhilsener.
Stort tillykke Ella!

Fødselsdage
8. april
14. april

Elin Duedahl fylder 88 år (bolig 27, Søly)
Mary Jensen fylder 81 år (bolig 10, Søly)

HJERTELIG TILLYKKE
VI ØNSKER JER EN GOD DAG

Nye beboere
Vi byder velkommen til:
Helga Holm som d. 13. marts flyttede ind i bolig 1 i Havely og
Erna Lorenzen som d. 27. marts flyttede ind i bolig 13 i Skovly

Dødsfald
Boysen Asmussen flyttede ind i Skovly på Møllevang i november 2019, meget
afkræftet.
Boysen var tidligere landmand, og senere passede han 15 haver i Agerskov.
Boysen havde humor, han nød at høre musik, og han havde ofte besøg af sin hustru
Edith og deres 3 børn.
Boysen elskede at blive kløet på ryggen, og han sagde ofte: ”Kan du ikke klø mig på
ryggen?”, hvorefter man fik et smil og et blink med øjet.
Tirsdag d. 17. marts sov Boysen stille ind efter længere tids sygdom i troen på Jesus
som sin frelser.
Han vil blive savnet af beboere og personale i Skovly.
Ære være Boysens minde.

Dødsfald
Edith Otte flyttede til Møllevangen i august 2017.
Hun var en hjælpsom kvinde, som gerne hjalp med daglige gøremål i Havely.
Hun nød at gå lange ture i området og ville gerne med på busture ud i det blå. Hun talte
ofte om sin hjemegn Bjerndrup.
Hun nød, når hun fik besøg af sine to sønner og deres familier. Hun havde den store glæde
at deltage i et barnebarns bryllup i september 2018.
Ediths gode ven Kjeld kom ofte og besøgte hende, og de gik gerne en tur i haven eller
rundt i hjemmet.
Musik fyldte også en del i Ediths liv. Hun ville meget gerne høre Hansi Hinterseer, og ofte
fik vi en lille svingom.

Personalenyt
Fødselsdage
13. april
15. april
24. april

Ruth Nørgaard fylder 65 år
Valdemar Lundsgaard fylder 66 år
Elna Wolff fylder 63 år

HJERTELIG TILLYKKE
VI ØNSKER JER EN GOD DAG

Edith døde d. 27. februar.
Ære være Ediths minde.

60 års fødselsdag
Den 21. april fylder Møllevangens bestyrelsesformand
Anne Egsgaard 60 år.

Lilly Ramussen flyttede ind i Havely i foråret 2017.
Hun har haft et langt og virksomt liv som graver ved Bevtoft kirke.
Hendes store interesse var heste. Hendes datter Jytte besøgte os og havde en lille hest
med med små ballerinasko på, hvilket gjorde lykke!
Lilly var en meget kærlig person med en dejlig humor. Hun elskede blomster og nød at
komme en tur med ud i haven. Hun var god for en historie, når man sad og snakkede med
hende.
Når nogen fra personalet havde egen hund med på Møllevangen, lyste Lilly op i et stort
smil - hun elskede dyr!
Det var en stor glæde for hende, når hun fik besøg af sine 3 børn og deres familier.
Lilly døde d. 7. marts med familien omkring sig.
Ære være Lillys minde.

Vi ønsker dig et stort tillykke med dagen, Anne
og ønsker dig en god dag.
Tak for dit hjerte og engagement
i plejehjemmet.

Anne deltager i mange ting på
plejehjemmet og kommer også
ofte forbi for at hilse på. Her
ses hun ved personaleudflugt
og ved vores indvielse.

