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

MØLLEVANGENS
Talerør
November 2020

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

Vores indgang har fået nyt look!

Avisredaktion

Et lille smil

Marie Johansen
Gertrud Lauritsen
Margrethe Klingenberg
Jeanette Friis Christensen
Ruth Nørgaard

Hvad har Rip, Rap og
Rup tilfælles med Prins
Christian?
Svar: Onkel Joakim

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:
Konto: 9421 0718 540 771
Eller spørg på kontoret for
yderligere information.
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

”

Sjælen kan ikke trives i en hurtig verden,
fordi det tager tid at blive rørt og lade
oplevelser sive ind og bearbejde dem.
Citat: Thomas Moore
Irisk lyriker (1779-1852)

Hvorfor kunne frøen ikke lide
at gå i skole?
- Fordi den ikke forstod et kvæk!

Hilsen fra plejehjemslederen

Aktivitetskalender for november 2020

Facebook er ikke kun af det gode - det kan også sprede meget dårligt!
Vi får heldigvis mange positive reaktioner på de indlæg/billeder, vi lægger op på plejehjemmets side. .. og hvis jeg nogle gange ”fejler” med mine opslag, skal I bare kontakte mig!

Dag
Søndag

1.

Mandag

2. Bustur Søly kl. 15.00

Tirsdag

3. Frisør

Onsdag

4. Bustur Skovly kl. 15.00

Torsdag

5.

Fredag

6. Fodpleje/Fredagsmotion

Han er 85 og insisterer på at tage sin kone i hånden, uanset hvor de går hen.
Da jeg spurgte: ”Hvorfor ser din kone så forvirret ud, som om hun ikke er klar over, hvad I
skal?”
Svarede han: ”Hun har Alzheimers!”
Så sagde jeg: ”Vil din kone bekymre sig, hvis du giver slip?
Han svarede: ”Hun kan ikke huske det … Hun ved ikke mere, hvem jeg er. Hun har ikke
genkendt mig i årevis.”
Overrasket sagde jeg: ”Og stadig fortsætter du med at guide hende og følge hende,
selvom hun ikke kan genkende dig eller ved, hvem du er?”

Lørdag

7.

Søndag

8.

Mandag

9. Bustur Havely kl. 15.00

Tirsdag

10. Mortensaften kl. 17.00 for beboere

Onsdag

11.

Torsdag

12.

Fredag

13. Fredagsmotion

Lørdag

14.

Søndag

15.

Den ældre mand smilede og kiggede mig i øjnene og sagde:
”Hun ved ikke, hvem jeg er, men jeg ved, hvem hun er”.

Mandag

16. Bustur Søly kl. 15.00

Tirsdag

17.

Onsdag

18. Fodpleje/Bustur Skovly kl. 15.00

Torsdag

19.

Fredag

20. Fredagsmotion

Lørdag

21.

Søndag

22.

Mandag

23. Bustur Havely kl. 15.00

Tirsdag

24.

Onsdag

25.

Torsdag

26.

Fredag

27. Fredagsmotion

Lørdag

28.

Søndag
Mandag

29.
30. Bustur Søly kl. 15.00

Jeg har lyst til at bringe en lille historie, som jeg i dag læste på Facebook:
“She is the love of my life!”

Om historien er konstrueret eller sand, er ikke væsentlig i denne sammenhæng!
Historiens budskab er relevant.
Jeg véd, at mange af jer, som har et familiemedlem med Alzheimers sygdom, kender til
smerten: Når der ikke længere er genkendelse, da er det rigtig svært og gør meget ondt!
Jeg tillader mig at citere, hvad vores datter skrev til sin mormor i den dagbog, der lå på
stuen: ”Mormor, du plejer altid at smile til mig – det kan du ikke mere, så må jeg nøjes
med at smile til dig!”

Ruth Nørgaard

Aktivitet

Kostplan for november 2020
Dag

Hovedret

Tilbehør

Bi-ret

Søn

1. Forloren hare m/vildt sovs, bønner

Chips

Frugter m/makronfløde

Man

2. Skrædderduels

Rødbeder

Yoghurt m/jordbær

Tirs

3. Biksemad m/speglæg

Rødbeder

Frugtgrød

Ons

4. Borgmestergårdssuppe

Tors

5. Frokost: Fiskefilet m/pommes frites

Tartelet m/høns

Aften: Pizza

Gulbudding m/sovs

Fre

6. Frikadeller m/persillesovs

Gulerødder Frugtgrød

Lør

7. Bøf bearnaise m/ovnkartofler

Rodfrugter Is m/jordbærsovs

Søn

8. Hamburgerryg m/aspargessovs

Grøntsager Frugter m/råcreme

Man

9. Kyletter m/snysk

Rødbeder

Tirs

10. Andesteg m/tilbehør

Blommetrifili

Ons

11. Rester + frikadeller

Ymer m/drys

Tors 12. Grønkålssuppe

Frugtgrød

Pølser og st. kartofler

Fre

13. Stegt flæsk m/st. hvidkål

Rødbeder

Lør

14. Hakkekarbonader m/st. ærter

Gulerødder Kakaobudding m/fløde

Søn

15. Ribbensteg m/brun sovs, rødkål, chips

Gulerødder Isruller m/frugt

Man 16. Medisterpølse m/varm kartoffelsalat
Tirs

17. Middag: Risengrød

Ons

18. Boller i selleri

Bønner

Aften: Grøntsagssuppe m/kyllingestykker
Tors 19. Argentinsk biksemad m/br. Kartofler

Frugtgrød

Frugtgrød
Bondepige m/slør

Rødbeder

Hyldebærsuppe m/rismel

Surt

Frugtgrød

Fre

20. Paneret kalkunbryst m/champignonsovs Grøntsager Pærer m/kakaocreme

Lør

21. Enebærgryde m/kartoffelmos

Salat

Rødgrød

Søn

22. Frikadeller m/brun sovs, rødkål

Gl. hvidkål

Ris a la mande m/sovs

Man 23. Klarsuppe m/boller

Ris

Citronfromage

Tirs

24. Fiskepinde m/hollandaisesovs

Grøntsager Frugtgrød

Ons

25. Pasta m/kødsovs

Bl. Salat

Frugter m/makronfløde

Tors 26. Hvidkålsbudding m/muskatsovs

Rødbeder

Cremesuppe m/solbær

Fre

27. Forloren hare m/vildt sovs, bønner

Chips

Russisk dessert

Lør

28. Rødvinsmarineret kalvesteg m/brun sovs Grøntsager Fløderand m/sovs

Søn 29. Mørbradgryde m/løse ris
Man 30. Røget medister m/st. bønner

Salat
Rødbeder

Bananasplit
Frugtgrød

Og lidt flere indtryk fra efterårsaktiviteterne:
Mary var på besøg i kartoffelmarken og nød frokost i det fri med
madpakken.
90 år er ingen hindring for en cykeltur, som Peder viser her!
Der bages og laves vafler. Gitte
endte med at blive vaffelmester!

Hverdagsbilleder fra Møllevangen

Beboernyt
Her er et lille udpluk af hverdagen aktiviteter på Møllevangen.
Jane og Helga har gang i det kreative
hjørne og tegner.
Der gåes ture og plukkes blomster i
haven.
Og så er der lavet flotte græskarhoveder, der kan pynte i efterårsmørket.

Fødselsdage
5. november
8. november
11. november
15. november
22. november
23. november

Birgitte Jensen fylder 70 år (bolig 18, Havely)
Peder Møller fylder 93 år (bolig 4, Havely)
Johannes Noer fylder 91 år (glasgangen)
Vera Petersen fylder 79 år (bolig 6, Skovly)
Magdalene Rasmussen fylder 99 år (bolig 19, Havely)
Edel Fisker fylder 90 år (bolig 11, Skovly)

HJERTELIG TILLYKKE
VI ØNSKER JER EN GOD DAG
Ny beboer
Velkommen til
Vera Petersen, som d. 15. oktober flyttede ind i bolig nr. 6 i Skovly.
Ejvind A. Christensen, som d. 8. november flytter ind i bolig nr. 29 i Søly.

Dødsfald
Ingrid Madsen flyttede ind i Skovly i april 2018, efter at hun kort forinden var blevet
enke.
Ingrid var et kendt ansigt i Agerskov, da hun drev el-forretning i byen sammen med
sin mand. Derfor havde Ingrid også et stort socialt netværk, og hun var meget
interesseret i sine medmennesker.
Ingrid elskede at fortælle om alle de rejser, hun og hendes mand havde været på
rundt omkring i verden. Vi var så heldige sidste efterår at være sammen med hende
og sønnen på en tur til Årø, hvor Ingrid stammer fra.
Ingrid efterlader sig en søn og svigerdatter og et barnebarn,
som var hendes et og alt.
Ingrid sov stille ind d. 28. september.
Ære være Ingrids minde.

Beboernyt fortsat

Personalenyt

Dødsfald

Fødselsdage

Anne Kirstine Schmidt flyttede ind i Havely i januar 2019. Hun fulgte interesseret med i,
hvad der foregik omkring hende, både lokalt og ude i verden. Især kongehuset havde hendes store interesse.
Anne Kirstine var et meget hjertevarmt menneske, som gerne ville hjælpe sine medmennesker. Hun nød at komme med på busturene, hvor hun levende fortalte om det, vi
kørte forbi.
Hun var nem at lokke med en tur ud i haven for at plukke blomster og se på dyrene, og naturen stod hendes hjerte nær. Hun deltog også gerne i gudstjenester og andre aktiviteter
på Møllevangen.
Anne Kirstine var altid glad og positiv. Hun var glad for pæne ting, og hun kom ofte med
komplimenter og roste gerne medbeboere og personalet.
Hun strikkede meget, og da muligheden bød sig, ville hun også gerne være med i et kunstmalerprojekt, som endte med en lille udstilling på plejehjemmet.
Anne Kirstine havde stor glæde af sin besøgsven Aase.
Sønnerne Niels og Carl Johan, svigerdøtrene, børnebørnene
og de små oldebørn fyldte hende med glæde.
Anne Kirstine døde d. 15. oktober og blev begravet
på sin 89 års fødselsdag.
Ære være Anne Kirstines minde.

Jul og nytår på Møllevangen
Juletiden kan hurtigt nærme sig og derfor lidt information nu.
Vi tilstræber at kunne holde jul og nytår, som vi plejer. Vi håber, det bliver muligt for beboerne at have 1-2 gæster med.
Det hele afhænger dog af, hvordan Corona-situationen udvikler sig den næste tid, da det jo
vil være afgørende for, hvordan vi kan afvikle det.
I vil høre nærmere, når vi er tættere på.

2. november
8. november
29. november

Kateryna Krukivska fylder 33 år
Petra Bon fylder 38 år
Karina Brix fylder 46 år

HJERTELIG TILLYKKE
VI ØNSKER DIG EN GOD DAG

Der var taget initiativ til en
surprice-fejring af Winnie,
som er blevet gift.
Så da Winnie mødte ind på
arbejde, blev hun mødt af en
flot bryllupsportal.
Over middag troppede kollegaer op med boblevand og
kransekager for at lykønske
bruden.
Hjertelig tillykke med
brylluppet, Winnie!

