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 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

Julekryds

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:
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

Aktivitetskalender for december 2020

Personalenyt
Fødselsdage

Dag

Aktivitet

Tirsdag

1.

Onsdag

2. Bustur Skovly kl. 15.00

Torsdag

3.

Fredag

4. Fredagsmotion

Lørdag

5.

Søndag

6.

Mandag

7. Bustur Havely kl. 15.00

Tirsdag

8. Besøg af dagplejebørn og julemanden i gårdhaven

Onsdag

9.

Torsdag

10. Julefrokost for beboere og personale kl. 11.00

Fratrædelse

Fredag

11. Fredagsmotion

Desværre har Jeanette valgt at opsige sin stilling som sekretær hos os.
Vi har i Jeanette - siden august 2018 - haft en dygtig og engageret sekretær.
Derfor er det trist, at vi med udgangen af november må sige farvel.
Tak for et godt samarbejde og for din flittige og dygtige indsats.
Vi ønsker alt godt for dig fremover.

Lørdag

12.

Søndag

13.

Mandag

14. Bustur Søly kl. 15.00

Tirsdag

15.

Onsdag

16. Bustur Skovly kl. 15.00

Torsdag

17.

Fredag

18. Fredagsmotion

Lørdag

19.

Søndag

20.

Mandag

21. Bustur Havely kl. 15.00

Tirsdag

22. Julegudstjeneste kl. 10.30 og risengrød efterfølgende

Onsdag

23.

Torsdag

24. Juleaften - start kl. 17.00

Fredag

25.

Lørdag

26.

Søndag

27.

Mandag

28.

Tirsdag

29.

Onsdag
Torsdag

30.
31. Nytårsaften - start kl. 17.00

6. december
7. december
9. december
16. december
25. december
27. december

Ole Schmidt fylder 47 år
Madeleine Elversøe fylder 28 år
Jette Johannsen fylder 55 år
Ulla V. Jensen fylder 58 år
Inge Marie Lausten fylder 57 år
Jytte Nielsen fylder 60 år

HJERTELIG TILLYKKE
VI ØNSKER JER EN GOD DAG

25 års jubilæum
Den 1. december kan Agerskov Friplejehjem Møllevangen
fejre 25-års jubilæum for én af vores trofaste medarbejdere:
plejehjemsassistent/SOSU-assistent Eva Jensen.
Eva Jensen er oprindelig uddannet plejehjemsassistent.
For nogle år tilbage blev uddannelsen ajourført med Socialog sundhedsassistent uddannelsen, selv om fag-identiteten
og den faglige stolthed for hende stadig knyttes til titlen af
plejehjemsassistent.
Friplejehjemmet nyder stor glæde af hendes kreativitet;
hvor især Skovly-gruppen året rundt er pyntet med hendes
dekorationer og smukke kreationer.
Desuden er Eva Jensen fleksibel og træder gerne til både med afløsning i nattevagter samt
ude i køkkenet, og besidder desuden stille humor.
Eva Jensen er stabil og pligtopfyldende. Dette, sammenholdt med hendes erfaring og
faglighed, gør hende til en skattet og værdifuld medarbejder.
Jubilaren vil blive fejret ved en intern sammenkomst i huset den 1. december.

Kostplan for december 2020

Juleaften og nytårsaften

Dag

Hovedret

Tilbehør

Bi-ret

Tirs

1. Boller i selleri

Rødbeder

Blommetrifili

Ons

2. Stegt flæsk m/persillesovs

Gulerødder Æblegrød

Tors

3. Kyllingefrikadeller m/champignonsovs

Grøntsager Ymer m/drys

Fre

4. Medisterpølse m/varm kartoffelsalat

Bønner

Frugtgrød

Lør

5. Gullasch m/kartoffelmos

Surt

Fløderand m/hindbærsovs

Søn

6. Ribbensteg m/brun sovs og rødkål

Chips

Pærer m/is og chokolades

Man

7. Fiskepinde m/persillesovs

Grøntsager Frugtgrød

Tirs

8. Kylletter m/st. ærter

Gulerødder Kakaobudding m/fløde

Ons

9. Argentinsk biksemad m/br. Kartofler

Surt

Abrikossuppe

Tors 10. Middag: Julefrokost
Aften: Klar suppe m/ris
Fre

11. Suppekød m/peberrodssovs

Bønner

Frugtgrød

Lør

12. Enebærgryde m/kartoffelmos

Salat

Frugter m/råcreme

Søn

13. Hakkekarbonader m/brun sovs, rødkål

Gulerødder Gul budding m/jordbærs

Man 14. Røget medister m/st. kålrabi

Rødbeder

Frugtgrød

Tirs

15. Farsroulade m/porrer, lys sovs

Rødbeder

Hyldebærsuppe m/manna

Ons

16. Tomatsuppe m/grønt og nudler

Menuen er and og ris a la mande.
I løbet af aftenen vil der være dans om juletræet, gaver m.m.
Vi håber, at beboerne kan have gæster med juleaften – gæsteprisen er 140,- kr.
pr. person. Dette afhænger selvfølgelig af Corona-udviklingen og restriktioner, og
vi vil vende tilbage vedr. dette, så snart vi ved mere.
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.

Pølser m/st. kartofler

Tors 17. Hvidkålsbudding m/muskat

Rødbeder

Pærer m/kakaocreme

Fre

18. Kogt skinke m/snysk

Rødbeder

Frugtgrød

Lør

19. Dansk bøf m/løg og brun sovs

Salat

Citronfromage

Søn

20. Forloren hare m/vildtsovs, bønner

Chips

Is m/jordbærsovs

Man 21. Skrædderduels

Rødbeder

Øllebrød m/fløde

Tirs

22. Pasta m/kødsovs

Bl. Salat

Cremesuppe m/solbær

Ons

23. Paprikagryde m/løse ris

Agurkesalat Russisk dessert

Tors 24. Andesteg m/tilbehør

Ris a la mande m/kirsebær

Fre

25. Hakkekarbonader m/st. ærter

Gulerødder Bananasplit

Lør

26. Marineret svinekam m/flødekartofler

Grøntsager Frugter m/råcreme

Søn

27. Blomkålssuppe m/kødboller

Pandekager m/is

Man 28. Fiskefilet m/persillesovs

Grøntsager Frugtgrød

Tirs

Rødbeder

29. Frikadeller m/st. hvidkål

Juleaften
Vi fejrer traditionel jul d. 24. december om aftenen.
Julemiddagen starter kl. 17.00.

Ons 30. Lasagne
Bl. Salat
Tors 31. Grønlangkål m/hamburgerryg, kålpølser Salat

Kærnemælksvælling
Rødgrød
Kirsebærtrifili

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

Julehilsen fra plejehjemslederen
Med behørig afstand og
opdeling i vores familiegrupper, så lykkedes det
at holde en dejlig Mortensaften.
Vi nød Kirstens gode andesteg med tilbehør.
Aftenen bød på en blanding af sang, kaffe og hygge!

Ingen kan vel skrive en jule- eller nytårshilsen i år, uden at Corona stikker sit ansigt
frem mellem linjerne!
Det ser ud til, at Corona vil påvirke julehygge-arrangementer og måden, vi kan fejre
jul og nytår på. Ikke meget tyder på, at dørene åbnes eller at restriktionerne lempes
endnu – desværre!!
Lad os dog prøve at holde ud lidt endnu og passe godt på hinanden og få smittetallene ned, så der forhåbentligt kan blive plads til lidt julegæster.

Jeg vil selvfølgelig løbende melde ud, hvis der sker ændringer, og hvordan vi kan få
afviklet jule- og nytårsfejringer.
Èt er dog sikkert:
Julens budskab og julens æresgæst: barnet i krybben – er ikke ramt af besøgsrestriktioner! Luk derfor trygt ham ind, så vi alligevel kan få en glædelig jul.

Det kimer nu til julefest,
det kimer for den høje gæst,
som steg til lave hytter ned
med nytårsgaver: fryd og fred.
Kom Jesus, vær vor hyttegæst,
hold selv i os din julefest,
da skal med Davidsharpens klang,
dig takke højt vor nytårssang.

Ruth N.

Beboernyt

Beboernyt fortsat

Fødselsdage

Dødsfald

13. december
25.december

Hans Christian Petersen fylder 71 år (bolig 2, Havely)
Christel Bergholt fylder 85 år (bolig 22, Søly)

HJERTELIG TILLYKKE
VI ØNSKER JER EN GOD DAG

Ny beboere
Vi byder velkommen til
Varla Koch Christensen, som d. 20. november flyttede ind i bolig nr. 23 i Søly.
Hans Peter Jørgensen, som d. 1. december flyttede ind i bolig nr. 3 i Havely.

Dødsfald
Anne Margrethe Andersen - kaldet Margrethe - har boet på Møllevangen siden 1.
marts 2016.
Margrethe nød det sociale samvær og de forskellige arrangementer i huset.
Hun nød at få et glas rødvin hver aften til sin aftensmad.
Margrethe fulgte godt med i medierne lokalt som globalt ved at læse sin daglige
avis, ligesom hun også fulgte med på TV.
Hendes stue var hyggelig indrettet og bar præg af hendes kreativitet - flot malet
porcelæn og dekorerede møbler.
Margrethe havde god kontakt til sin familie, også dem på den
anden side af kloden, i Australien, som hun kunne skype med.
Margrethe sov stille ind d. 6. november i en alder
af 95 år med sønnen Arne ved sin side.
Ære være Margrethes minde.

Ella Olesen flyttede ind på Møllevangen d. 21. maj 2019 og boede her 1,5 års tid.
Ella var alderspræsidenten i Søly - og på hele Møllevang. Hun fejrede sin 100 års fødselsdag i coronatiden i marts måned, og hun gav udtryk for, at det var en festlig og
dejlig dag trods restriktionerne.
Ella var afholdt som det positive og glade menneske, hun var. Hun havde altid en kvik
bemærkning og fulgte flittigt med i, hvad der rørte sig i verden samt i sine medmenneskers ve og vel.
Ella sov ind d. 30. oktober. Hun efterlader sig 2 døtre og 1 søn,
som hun havde tætte relationer til.
Ære være Ellas minde.

Julefejring
Julefejringen kan på mange måder desværre ikke gøres, som vi plejer.
I skrivende stund kendes situationen og restriktionerne for julen endnu ikke, men vi vil
melde ud jævnligt, efterhånden som vi ved mere.
Indtil videre kan følgende lade sig gøre:
8. december: Vi får besøg af dagplejen og julemanden i vores gårdhave.
10. december: Vi holder en intern julefrokost for beboere og personale torsdag d. 10.
december, som Vennekredsen donerer til os.
22. december: Vi holder julegudstjeneste for beboerne. Efterfølgende spiser vi sædvanen tro risengrød sammen.

