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
Maj 2020

Avisredaktion

Gæt vores hjemmelavede rebus

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

Frieserheste på besøg

Møllevangens Lykkehjul
Det er godt med
nogle kreative
medarbejdere,
så vi stadig kan
have en masse
sjov og spas.
Møllevang har
fået sit eget Lykkehjul og sin
egen Bent Burg
og Kategorina!!

Lykkehjulet er flot fremstillet af Winnie og hendes gemal Mikkel samt Winnies
mor Hanne og Skovlys buschauffør Finn.
Flot arbejde - tusind tak.

Materialer blev sponseret af
Toftlund Maskinfabrik og Ymens Toftlund - også tak til
jer.
Gevinsterne var sponseret
af Vennekredsen - mange
tak for påskegave fra jer til
påskeæg og blomsterudsmykning.

En dag fik vi besøg af 5 smukke Frieserheste og deres ryttere! De stillede op foran
vinduerne, så vi kunne sidde trygt og varmt inden døre og følge med.
Tak til Dorthe Tax og hestevenner for smukke gestus og oplevelse.

Kostplan for maj 2020
Dag

Hovedret

Opslagstavlen
Tilbehør

Bi-ret

Fre

1. Stegt flæsk m/stuvet hvidkål

Yoghurt m/jordbær

Lør

2. Ribbensteg m/brun sovs

Rødkål

Rødgrød

Søn

3. Forloren hare m/vildt sovs og bønner

Chips

Is m/pærer og chokolades

Man 4. Svensk pølseret m/purløg

Frugtgrød

TAK!
Forsiden på denne måneds Talerør er blot en af de mange gaver, vi har modtaget
her i Coronatiden. Det er blevet til wienerbasser, chokolade, hjemmebag, påskeæg,
blomster til gårdhaven… og lidt mere chokolade og kage! Vi har oplevet utrolig stor
opbakning og påskønnelse fra beboernes familier, fra betænksomme mennesker i
området og fra medarbejdere, som skaber stjernestunder i dagene.

Tirs

5. Middag: Minestronesuppe m/kylling
Rødbeder

Kærnemælksvælling

Ons

6. Brændende kærlighed

Rødbeder

Øllebrød m/fløde

Tak for jeres kærlige omsorg og medleven i denne specielle tid.

Tors

7. Pasta og kødsovs

Råkost

Frugtgrød

Vi GLÆDER os til at kunne få besøg igen!

Fre

8. Oksesteg m/brun sovs, gl. hvidkål

Broccoli

Mokkafromage

Lør

9. Kogt skinke m/flødekartofler

Aften: Biksemad m/spejlæg

Bl. Salat

Frugtsalat

Søn 10. Frikadeller m/brun sovs

Rødkål

Bananasplit

Man 11. Kylletter m/snysk

Rødbeder

Frugtgrød

Tirs

nudler

Tærte m/kylling

Ons 13. Lasagne

Bl. Salat

Yoghurt m/jordbær

Tors 14. Farsskinke m/st.bønner

Rødbeder

Russisk dessert

Fre

15. Argentinsk biksemad m/br. Kartofler

Surt

Lør

16. Dansk bøf m/løg og brun sovs

Salat

12. Tomatsuppe m/grønt

Citronfromage

Søn 17. Paprikagryde m/løse ris

Agurkesalat Frugter m/råcreme

Man 18. Medisterpølse m/varm kartoffelsalat

Bønner

Tirs

19. Skidne æg m/bacon og purløg

Frugtgrød
Pærer m/kakaocreme

Ons 20. Boller i karry m/løse ris

Br. Kartofler Frugtgrød

Tors 21. Kalkunschnitzler m/ovnkart, beanaise

Salat

Pandekager m/is

Fre

22. Grøntsagssuppe m/kylling

Dessertkage m/frugt

Lør

23. Suppekød m/peberrodssovs og bønner Gulerødder Gul budding m/jordbærs

Søn 24. Enebærgryde m/kartoffelmos

Salat

Man 25. Røget medister m/st.spinat

Gulerødder Frugtgrød

Tirs

Surt

26. Millionbøf m/kartoffelmos

Ons 27. Blomkålssuppe m/kødboller

Isruller m/frugt
Ymer m/drys
Tartelet m/høns i asparges

Tors 28. Kyllingfrikadeller m/snysk

Rødbeder

Fre

Gulerødder Kakaobudding m/fløde

29. Stegt flæsk m/persillesovs

Lør 30. Ovnstegt kylling m/brun sovs
Søn 31. Hakkekarbonader m/st.ærter

Aktivitetskalenderen udgår ligeledes af denne
måneds Talerør, idet alle
arrangementer fortsat er
indstillet pga. Covid19.
Hvis der i løbet af maj
måned kommer ændringer til dette, vil programmet stå på vores hjemmeside, og beboere vil
få udleveret et program.

Frugtgrød

Agurkesalat Rødgrød
Gulerødder Frugter m/makronfløde

Olga, Jane og Peder nyder
et lille glas!

Personalenyt

Beboernyt

Fødselsdage

Fødselsdage

20. maj
26. maj

Jeanette Friis Christensen fylder 46 år
Lene Hall Jensen fylder 56 år

22. maj

Ane Marie Haulrich fylder 98 år (bolig 9, Søly)

HJERTELIG TILLYKKE

HJERTELIG TILLYKKE

VI ØNSKER DIG EN GOD DAG

VI ØNSKER JER EN GOD DAG

Dødsfald
Erna Helene Thrane Lorenzen flyttede ind i Skovly på Møllevangen d. 27. marts 2020.
Erna var meget syg og ønskede at være på egen stue. Hun nød at kigge på de gule påskeliljer, der stod på hendes bord og at kigge ud i haven gennem vinduet.
Erna efterlader sig to døtre, en søn og børnebørn.
Erna døde d. 23. april.

Ny beboer
Vi byder velkommen til Minna Sørensen, som flyttede ind i bolig 21 i Havely d. 4.
april.

Dødsfald

Mathilde Hansen Petersen flyttede ind i Skovly på Møllevangen i juni 2018.
Mathilde har været smedekone i Rangstrup - hun var kendt og kendte mange.
Hun elskede at lytte til musik og at synge. Lige til det sidste sang hun med på ”Lille sommerfugl”. Hun nød busturene, at komme ud af huset, blomsterne, fuglene og haven. Hun
var en selskabsdame.
Mathilde havde ofte besøg af sine 4 børn, svigerbørn, børnebørn og oldebørn.
Den 22. april sov Mathilde stille ind. Hun vil blive savnet af
beboere og personale i Skovly.

Tove Jakobsen flyttede ind i Søly i februar 2016. Hun var glad, smilende og let til
latter og positiv. Hun elskede at gå ture ude i naturen og høre fuglenes sang, og hun
gik til svømning. Tove var også selv en stor sangfugl, og hun havde sunget med i Klosterkoret i mange år. Tove kom fra Løgumkloster, hvor hun og hendes mand Christian (Kedde) var meget aktive med gymnastik og håndbold. De var blandt ildsjælene,
som startede friskolen op og brugte mange timer der.
Tove var meget vellidt og fik mange venindebesøg bl.a. af Tina, som kom trofast en
gang i ugen i de 4 år, Tove boede her. Desværre kom Coronavirussen ind og bremsede for besøgene den sidste 1,5 måned, Tove var her.
Sygdommen greb Tove mere og mere. Hun blev sat fri af den d. 27. april, hvor hun
sov stille ind med sin trofaste mand ved sin side.
Tove efterlader sig mand, 2 børn, svigerbørn, børnebørn
og 2 søstre.
Tak for din tid hos os i Søly, Tove.

Ære være Mathildes minde.

Ære være Toves minde.

Ære være Ernas minde.

Dødsfald

Livshaven - Møllevangens haveprojekt
Vi har glædet os over den seneste periode med tørvejr, som har betydet, at vi har kunnet
komme videre med vores haveprojekt: Livshaven.
Maskinerne har igen kunnet køre, og de store rødder er blevet stub-fræset.
Fase 1 er begyndt med hegn og beplantning.
Her er et udsnit af billeder - I kan se flere på vores hjemmeside.

Mandskab bestående af
6 dygtige og energiske
mennesker fik plantet
200 stk. Kirsebærlaurbær
på en formiddag!

Efter formiddagens slid var der udendørs servering: pølser og varm kartoffelsalat.

