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
marts 2021

Avisredaktion

Et lille smil

Marie Johansen
Margrethe Klingenberg
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.

Hvorfor kunne frøen ikke
lide at gå i skole?

Familie og netværk opfordres til at læse bladet med beboerne, og også selv tage imod
eventuelle invitationer til arrangementer, der annonceres i bladet.

- Fordi den ikke forstod
et kvæk!

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

Opslagstavlen

Hvem er jeg?
GUDSTJENESTER

HUSK SOMMERTID BEGYNDER
URENE STILLES 1 TIME FREM NATTEN MELLEM
LØRDAG D. 27. OG SØNDAG D. 28. MARTS

Aktivitetskalenderen er fortsat ikke
i Talerøret, da arrangementerne er
aflyst pt.
Gudstjenester for marts:

Torsdag d. 11. marts kl. 10.30:
Caspar G. Jensen

Torsdag d. 25. marts kl. 10.30
Sten Kaalø

Besøg fra Friskolen
O. klasse fra Friskolen AKF har som et led i at
”glæde andre” lavet is-billeder, som de
synes at os på plejehjemmet skulle glæde os over.
Tak for jeres fine is-billeder, som kunne hænge og
pynte i gårdhaven.

Til et personale havde plejehjemsleder Ruth bedt medarbejderen løse opgaven om:
”Hvordan lyder historien om dit arbejde?”. Den opgave havde pedellen løst på en
meget elegant måde, som vi bringer her:
Hvem er jeg
Jeg er meget gammel, faktisk så gammel, at jeg ikke selv ved det. Jeg er også meget
høj. Faktisk så høj, at jeg kan se ud over alle andre omkring mig. Min hud er også
meget rynken, nogen siger det bare er charme.
Pludselig en dag er der en, der går rundt og kigger op på mig fra alle sider. Han er
godt nok lille i forhold til mig, måske sådan lige over mine skosåler. Lidt efter går han
videre og kigger på nogle af dem, der ligner mig. Men der er så mange af min slags,
så til sidst kan jeg ikke se ham mere. Nogle dage efter er der endnu en flok, der går
og kigger på mig. De har mapper under armene og ser meget kloge ud. De er lige så
små som ham, der var der den anden dag. Det virker lidt mærkeligt, synes jeg.
Nogle dage efter kommer den samme lille mand igen og kigger på mig. Pludselig
kommer han direkte hen til mig med noget rødt i hånden. Det røde tager han og binder rundt om mig, det er lige som et mavebælte. Hvorfor gør han nu det? Det giver
bare ingen mening. Jeg synes faktisk, det er ret træls, og det er grimt. Jeg vil egentlig
gerne have det væk med det samme, men hvordan det ved jeg ikke.
To dage senere kommer der en mærkelig ting forbi mig, som jeg aldrig har set før.
Den ser bestemt ikke særlig sød ud. Nå, men den bevæger sig bare forbi mig, så der
er nok ikke noget farligt ved den. Men det begynder at regne og bliver rigtig koldt og
klamt. Den mærkelige ting, der kom forbi mig er nu stoppet med at flytte sig, men
den larmer stadig.
Pludselig kan jeg se at nogle af dem, der ligner mig, de lægger sig ned. Det giver ingen mening, for godt nok regner det, men det blæser slet ikke. Det er ikke bare nogle
få stykker, men rigtig mange der lægger sig ned. Nu kan jeg se, at den mærkelige ting
der larmer er den, der lægger mine venner ned. Den lægger nærmest bare alle ned.
Men hov, der er en der ligner mig lige på en prik, som ikke bliver lagt ned. Det var da
helt utroligt, som den ligner mig. Nu bliver der lagt endnu flere ned. Det giver da slet
ingen mening, det der foregår. Men nu er der en mere der ligner mig rigtig meget,
der heller ikke bliver lagt ned. Jeg begynder godt nok at bliver nervøs for, om jeg
også skal ned og ligge. Men lige pludselig bliver jeg rigtig glad for mit røde mavebælte, som jeg har på, fordi jeg kan se at de der ikke er blevet lagt ned, også har sådan
et rødt mavebælte på.

Nyt fra haveprojektet

Kostplan for marts 2021
Dag

Hovedret

Tilbehør

Bi-ret

1. Kyletter m/st. ærter, gulerødder

Tirs

2. Pasta m/kødsovs

Råkost

Yoghurt m/frugtcocktail

Ons

3. Stegt flæsk m/persillesovs

Gulerødder

Frugtgrød

Tors

4. Boller i karry m/løse ris

Br. Kartofler

Kærnemælksvælling

Fre

5. Wienerpølse m/persillesovs

Majsblanding

Pærer m/kakaocreme

Lør

6. Hakkekarbonader m/brun sovs

Rødkål

Kirsebærtrifili

Søn

7. Hamburgerryg m/aspargessovs

Grøntsager

Rødgrød

Man

8. Røget medister m/st. bønner

Rødbeder

Yoghurt m/jordbær

Tirs

9. Forloren and m/brun sovs

Rødkål

Frugtgrød

Ons

10. Kalkunschnitzler m/ovnkart, bearnaise Ærter

Bananasplit

Tors

11 Grøntsagssuppe m/kylling

Risvandsgrød m/æbler

Fre

12 Medister m/varm kartoffelsalat

Bønner

Frugtgrød

Lør

13 Frikadeller m/brun sovs

Gl. hvidkål

Mokkadessert

Søn

14 Mørbradbøf m/løg og brun sovs

Grøntsager

Isruller m/frugt

Vi har valgt nogle flotte mahogni-bænke til 4.700,- kr. pr. stk.

Råkost

Frugtgrød

Vil du donere en sådan (med mulighed for at få en plade med dit navn på – lige som i
de fine parker!)?

Man 15 Fiskefilet m/persillesovs

Æblegrød

I løbet af vinteren har Ole opsat buer og stativ til en Sansepergola.

Man

Tirs

16 Grønkålssuppe

Pølser m/st. kartofler

Ons

17 Tartelet m/høns i asparges

Boghvedegrød

Tors

18 Argentinsk biksemad m/br. Kartofler

Surt

Æblegrød

Fre

19 Klarsuppe m/boller

Ris

Rå gulerodskage

Lør

20 Suppekød m/peberrodssovs

Bønner

Gul budding m/sovs

Søn

21 Forloren hare m/vildtsovs, chips

Rødkål

Frugter m/makronfløde

Rødbeder

Frugtgrød

Man 22 Skrædderduels
Tirs

23 Frokost: Risengrød

Ons

24 Sammenkogt ret m/løse ris

Br. Kartofler

Abrikossuppe

Tors

25 Farsskinke m/st. rosenkål

Rødbeder

Frugtgrød

Fre

26 Dansk bøf m/løg og brun sovs

Salat

Pærer m/is og sovs

Lør

27 Ribbensteg m/brun sovs

Kakaobudding m/fløde

Søn

28 Tomatsuppe m/grønt og kødboller

Ris a la mande m/sovs

Aften: Hvidkålsbudding m/muskatsovs

Ymer m/drys

Man 29 Fiskepinde m/hollandaisesovs

Grøntsager

Cremesuppe

Tirs
Ons

Rødbeder
Bl. Salat

Russisk dessert
Frugtgrød

30 Brunkål m/røget bacon
31 Lasagne

Paraply-stativet er en donation fra Bent Holm, Helga Holms søn.
Den store pergola er en donation fra Lions Club i nr. Rangstrup – mere herom senere.
Sansepergolaen skal være med til af fuldføre en del af tanken med LIVSHAVEN; at
man går ”på opdagelse” i haven og møder nye indtryk på vejen rundt i haven.
Foråret banker på, og dermed er vi også klar til næste afgørende nye tiltag i vores
have-projekt, som er etablering af ”den svævende sø-terrasse”.
Dette anlæg vil blive det centrale i have-projektet og bevirke, at der rundt om vores
sø bliver skabt et helt specielt miljø. Vi forventer, at det kan gå i gang lige efter påske.
Vi har været og er stadig afhængige af såvel offentlige fonde som private donationer.
Vi vil selvfølgelig blive taknemmelige for mennesker, der vil betænke os med kontante beløb.
Alternativt har vi frimodighed til at spørge:
Hvem vil donere en bænk til haven?

Billedet her er fra overrækkelsen af en donation på
10.000 kr. fra
Agerskov Borgerforening til
etablering af petanque bane
i haven.

Personalenyt

Beboernyt

Fødselsdage

Fødselsdage

1. marts
12. marts
18. marts
18. marts
26. marts

10. marts
28. marts
24. marts

Marianne Lund fylder 60 år
Birthe Schmidt fylder 61 år
Karina Falk Toft fylder 41 år
Esther Sørensen fylder 63 år
Jane Mai Pedersen fylder 51 år

Ejvind Christensen fylder 79 år (bolig 29, Søly)
Gerda Søe-Pedersen fylder 88 år (bolig 16, Skovly)
Johannes Svenningsen fylder 88 år (Glasgangen)

HJERTELIG TILLYKKE
VI ØNSKER JER EN GOD DAG

HJERTELIG TILLYKKE
VI ØNSKER JER EN GOD DAG

Ny beboer
Vi byder velkommen til Clara Jensine Petersen, som flytter ind i bolig nr. 5 i
Havely d. 1. marts.
Møllevangen har
altid vidst, at vi
har den sejeste
pedel! Men han
beviste det også
for os, da han tog
en vinterbadning i
vores frosne sø!
Beboere og personale heppede på i
tryg afstand ved
vores pavillon.
Da Ole var på land
igen fik han lov at
varme sig på en

Dødsfald
Lene Thams flyttede ind på Møllevangen i foråret 2019 og nåede derfor at bo hos
os i knap 2 år.
Lene var en mild og positiv kvinde, der nød at deltage i de forskellige arrangementer
her i huset; fester, gudstjenester og salmesang.
Lene var altid velklædt og nød udelivet om sommeren samt det at lytte til højtlæsning.
Men bedst af alt var besøg af børnene, der tog sig godt af deres mor. Bla. kom Calle
tit forbi på vej hjem fra arbejde og spiste aftensmad sammen med sin mor.
Under Corona-nedlukningen var det godt at se og følge familien på video-samtaler
på Messenger/Facetime.

Lene Thams sov stille ind den 5. februar
efter tiltagende svækkelse – i en alder af 93 år.

Ære være Lenes minde.
lille snaps - og tilskuerne fik også lov til at smage. Videoen kan ses på vores facebook-side.

Fastelavnsfejring
Vi havde en festlig fastelavnsfest med tøndeslagning.
Både personale og beboere var
fastelavnsudklædte.
Abbedissen stod for hjemmebagte hedevigere til kaffen.

Betty blev kattekonge og fik en
fin krone!

Flere billeder fra en hyggelig og festlig eftermiddag.

