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
Januar 2021

Avisredaktion

Et lille smil

Marie Johansen
Margrethe Klingenberg
Karen M Roager Poulsen
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

To ældre fiskere sad og nød udsigten
over havet og det gode vejr.
En stor Mercedes på tyske plader
standsede, og en mand kom hen til
dem og spurgte om noget, men de
forstod ham ikke og rystede på hovedet. Han spurgte dem herefter på
engelsk, men igen rystede de på hovedet. Igen spurgte han dem på et
tredje sprog – men med samme resultat, hvorefter han kørte bort. Den
ene fisker sagde: – Måske skulle man
lære sprog. Den anden fisker svarede:
– Hvorfor det? Han kunne tre, men
det hjalp ham da ikke.

Professor Andersen kom på hospitalet med begge ører kraftigt
forbrændt. Overlægen spurgte:
Hvordan er det dog gået til?
– Jo, sagde professor Andersen,
jeg stod og pressede mine bukser, og så ringede telefonen, og
jeg sagde: Hallo, professor Andersen.
Overlægen forstod, at det kunne
ske, hvis man var lidt distræt.
Men hvad så det andet øre? –
Ja, det var da jeg ringede efter
ambulancen.

Nyheder fra Plejehjemslederen og Godt nytår!

Nytårshilsen fra Formanden.
I ønskes et godt nytår med forhåbentlig god sundhed og mange lyse timer.

Hermed ønskes beboere, deres familier og netværk, medarbejdere og alle med tilknytning til Agerskov Friplejehjem et rigtig godt nytår;
..hvor er det skønt, at vi stadig i skrivende stund har kunnet holde Corona ude af huset—
lad os håbe, det fortsætter indtil vi har gennemført Covid-19 vaccinationerne.
Lige nu er det logistiske på plads i forhold til vaccination, samtykker m.m.
Jeg véd endnu ikke, hvornår og hvor lang frist vi får—men som vi hører i medierne bliver
det formentlig i starten af januar.
Selvom alle gerne vil kunne komme på nytårsbesøg med børnebørn m.m. ..
så er min opfordring og anbefaling, at vi alle begrænser, hvor mange forskellige mennesker , vi mødes med privat (som statsministerens henstilling lyder) … og endnu vigtigere,
også begrænser, hvem og hvor mange, der skal på besøg her i huset.
Vi må stå sammen om det sidste seje træk og passe på så vi ikke taber det hele på gulvet i 11.time.!
Med udmeldingerne fra pressemødet d. 29.12. kan vi ikke planlægge aktiviteter i
kalenderen til januar måned; frisør, fodpleje, gudstjenester, busture, frivillige må
derfor sættes i bero.
Stor ros til medarbejderne, der holder ud
med de ressourcer, de har til rådighed og
i hverdagene skaber mange små
hyggestunder med beboerne .

Godt nytår !

Vi har alle oplevet et anderledes år grundet Corona, og på Møllevangen har der været rigtig mange restriktioner for at passe godt på alle jer, som bor her. Det har været
meget svært med så mange restriktioner for jer og jeres pårørende, når I ikke har
måttet være sammen, så meget som I gerne ville. Vi er meget taknemmelige over, at
I har været så gode til at følge retningslinjerne, så vi dermed har undgået at få Corona ind på Møllevangen. Vi håber så inderligt, at vi kan blive ved med at holde den
virus væk fra vores plejehjem, indtil vaccinationerne er fortaget. Tiden med Corona
har heller ikke været let for personalet. De har skullet følge nogle retningslinjer, som
slet ikke harmonerer med den normale hverdag på Møllevangen – den hverdag vi
alle ønsker! Vi er meget taknemmelige over, at Ruth og personalet har ydet en kæmpe indsats for at skabe mange stjernestunder i hverdagen, hvor de har måttet undvære alle de frivillige, som plejer at være meget værdifulde hjælpere. Tusind tak til
alle, som i årets løb har været med til at skabe glæde og stjernestunder!
Med en vaccine på vej håber vi på, at der snart må komme mere normale forhold på
Møllevangen igen.

Vi glæder os over, at der i årets løb er sket mange ting i Livshaven, hvor vi har fået
plantet buske, hæk og læbælte, der er sået ny plæne og stisystemet er delvist reetableret. Det er meget godt, at vi har fået vores flotte besøgspavillon op at stå, nu
hvor der er ekstra brug for den. I nær fremtid kommer vores sanse-pergola op, og
der bliver plantet flere blomstrende buske. I foråret forventer vi at komme i gang
med opførelsen af vores svævende sø-terrasse, som skal være med til at give et helt
specielt miljø omkring søen. Det er et meget stort projekt, og finansieringen er endnu ikke helt på plads, så vi tager imod donationer med stor taknemmelighed. Tusind
tak til alle vore flittige frivillige, som har været en meget stor hjælp til, at Livshaven
har udviklet sig meget i årets løb!
Vi håber, at vi på et tidspunkt i det nye år igen ALLE kan samles i ”Familien Møllevangen” og dele mange stjernestunder med hinanden!

Pakkeleg i Søly

Med venlig hilsen
på vegne af bestyrelsen
Anne Egsgaard, formand

Juleaften

Kostplan for januar 2021
Dag

Hovedret

Tilbehør

Bi-ret

Fre

1. Mørbrad gryde

Salat

Chokolmousse walesbol

Lør

2. Forloren hare m/ vildtsovs

Bøn/guler

Gul budding m jordbærs

Søn

3. Kyletter m/st. ærter/guler

Man

4. Ovnstegt kylling m/ brun sovs

Grøntsager Frugter m makronfløde

Tirs

5. Ribbensteg m/ brun sovs m rødkål

Gulerødder Blommetrifli

Ons

6. Millionbøf m/ kartoffelmos

Surt

Tors

7. Klar suppe m. boller , ris

Fre

8. Suppekød m/ peberrodssovs

Bønner

Jordbærgrød

Lør

9. Frikadeller m. stuvet hvidkål

Rødbeder

Frugtsalat

Søn

10. Gullash m. kartoffelmos

Surt

Pandekager m is

Isruller m. frugt

Abrikos suppe m. fløde
Frugtdessert m. daimfl.

Man 11 Fiskepinde m. persillesovs

Grøntsager Frugtgrød

Tirs

12. Kalvested m brun sovs

Gl d. hvidk

Ons

13. Gule ærter m. bacon, kartofler, sennep

Rødbeder

Fløderand m hindbærsovs

Tors 14. Biksemad m. spejlæg

Rødbeder

Bondepige m. slør

Fre
Lør

15. Bøf Bearnaise m ovnkartofler
16. Enebærgryde m. kartoffelmos

Bl. Salat
Broccoli

Svesketrifli
Cacao budding

Søn

17. Paneret mørbradbøf m. brund sovs, løg Grøntsager Islagkage

Man 18. Kyletter m champignonsovs
Tirs 19. Forloren and m brun sovs

Grøntsager Frugtgrød
Rødkål
Cremesuppe m solbær

19. Mannagrød til frokost
Ons

20. Grøntsagssuppe m kylling

Øllebrød m fløde

Tors 21. Stegt flæsk m persillesovs

Gulerødder Frugtgrød

Fre

22. Medisterpølse m. varm kartoffelsalat

Bønner

Lør

23. Kogt skinke m flødekartofler

Grøntsager Moccafromage

Søn

24. Hakk. Karbonader m st. ærter/gulerød.

Man 25. Fiskefilet m persillesovs
Tirs

26. Blomkålssuppe m kødboller

Ons

27 Argentinsk biksemad m brasese kart

Gul budding m jordbærs
Rødgrød

Råkost

Hyldebærsuppe/melbol
Pandekager

Surt

Rababer trifli

Tors 28. Boller i selleri

Rødbeder

Russisk dessert

Fre

29. Kyllingefrikadeller m snyske

Rødbeder

Frugtgrød

Lør

30. Flæskesteg m svær, brun sovs, chips

Rødkål

Frugter m råcreme

Søn

31. Frikadeller m brun sovs

Gl.d. hvidk

Fløderand m kirsebærs

Selv om beboerne ikke kunne have
gæster med ved julebordet var der
fest og hygge; festklædte beboere
og personale om festligt pyntet bord
og rigtig julemad..
.. Og julemanden kom med gaver til
alle; Vennekredsen har doneret en
gave til alle beboere, og der er en
ekstra firma-julegave til det personale, der har vagt juleaften.

Julehygge

Beboernyt
Fødselsdage
Desværre kunne vi i år ikke invitere
gæster med til julemiddagen, men en
dejlig juleaften med god mad, hygge ved
juletræet, julemand, pakker m.m.
Til alle beboere er det en gave, som Vennekredsen har doneret; vi får et beløb og
medarbejderne er ude og købe gaverne,
så der er en gave til alle.
Tak til Vennekredsen for dette—og Tak til
Arne Pedersen, Hyrup, der har doneret
vores smukke juletræer.

4. januar
5. januar
7. januar
12. januar
23. januar
31. januar

Minna Sørensen fylder 97 år (bolig 21, Havely)
Anne Møller fylder 90 år (bolig 17, Skovly)
Betty Olesen fylder 78 år (bolig 7, Skovly)
Olga Møller fylder 91 år (bolig 20, Havely)
Andreas Møller fylder 92 år (bolig 24, Søly)
Jørgen Hansen Petersen fylder 92 år (bolig 28, Søly)

HJERTELIG TILLYKKE
VI ØNSKER JER EN GOD DAG

Dødsfald: Gerda Rosenlund, døde 21. december, 88 år
Mindeord om Gerda Rosenlund

Gerda har boet på Møllevangen siden 2015
Gerda har tidligere været meget interesseret i, hvad der skete rundt omkring
hende og deltog aktivt i aktiviteter på Møllevangen. Specielt var hun glad for at
komme til gudstjeneste og salmesang.
Gerda var glad for sang og musik; især sange om den kristne tro. Således kunne
præsten til begravelsen også tale over en sang, som Gerda for år tilbage havde
forfattet.
Gerda havde tidligere en god kontakt med hendes nabo her på Møllevangen,
men desværre blev dette mindre, efterhånden som hendes helbred blev forværret.
Gerda har altid været meget omsorgsfuld og opmærksom på hendes medmennesker.
Ære være Gerdas minde
Ny beboer:
Gertrud E Lauritsen (tidligere glasgangen), flytter ind i Skovly den 10. januar
Vi byder Gertrud velkommen!

Decemberhygge

Personalenyt

På trods af Corona-restriktioner, har vi formået at få december måned til at ose at julehygge hele vejen igennem¨- så måske har I som pårørende lidt større afsavn end
beboerne.

Dagplejebørn og julemandsbesøg —
og ikke mindre end 3 dage med sang
og musik i Gårdhaven, og hvor beboerne kunne nyde det i Coronasikker
afstand—men julestemningen kunne
godt nå ind på gangene.
Se gerne de forskellige videoer, der
ligger på vores Facebook-side.
Ligeledes var vores alternative
Lucia-optog et hit; beboere fra
Havely og personale gik huset rundt
og sang; rørende og smukt.

Fødselsdage
3. januar
7. januar
12. januar
17. januar
28. januar

Camilla Littrup fylder 46 år
Julia Gorodynska fylder 37 år
Maibritt Schmidt fylder 54 år
Eva Boch fylder 61 år
Kirsten Jensen fylder 56 år

HJERTELIG TILLYKKE
VI ØNSKER JER EN GOD DAG

Ny sekretær:
Karen Marie Roager Poulsen, er pr. 1. januar ansat som vores nye sekretær.
Karen kommer aktuelt fra Rødding, men vil være kendt af flere i lokalområdet, da
hun stammer her fra Agerskov/Rangstrup.
Vi er sikre på, at vi med Karen igen får en dygtig sekretær og et menneske, der
besidder menneskelige værdier, som passer godt ind i
”familien Møllevang”.
Vi byder Karen Velkommen - og håber hun må falde godt til.

Gruppeleder i Søly:
Simone N Tønder er—pr. 31.12—efter eget ønske fratrådt sin stilling som
gruppeleder i Søly.
Heidi Schmidt, SSA—overtager pr. 1. jan. funktionen som gruppeleder i Søly.
Heidi har hidtil primært været tilknyttet Havely.
Heidi er en erfaren SSA; hun har været ansat på Møllevangen siden 2006,
dermed er det gode kompetencer, vi rykker til Søly—til gavn for beboere og
medarbejdere dér.

