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
April 2021

Avisredaktion

Påskedagenes betydning

Marie Johansen
Tina Gehrt
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

Krydsord

Aktivitetskalender for april 2021
Dag

Nyt fra haveprojektet
Anne Egsgaard, Ole, Valdemar og Ejvind Hansen,
har været i fuld gang med
at plante i haven. Det blev
til 60 blomstrende buske,
alle gravet op, leveret og
doneret af Anne Egs-

Aktivitet

Torsdag

1.

Skærtorsdag

Fredag

2.

Langfredag/Fredagsmotion/dans (gruppevis)

Lørdag

3.

Påskefrokost kl. 11.00

Søndag

4.

Påskedag

Mandag

5.

2. påskedag

Tirsdag

6.

Onsdag

7.

Torsdag

8.

Gudstjeneste v/Caspar G. Jensen kl. 10.30

Fredag

9.

Fredagsmotion/dans (gruppevis)

Lørdag

10.

Søndag

11.

Mandag

12. Bustur Søly

Tirsdag

13. Frisør

Onsdag

14. Bustur Skovly

Torsdag

15.

Fredag

16. Fodpleje/Fredagsmotion/dans (gruppevis)

Lørdag

17.

Søndag

18.

Mandag

19. Bustur Havely

Tirsdag

20.

Onsdag

21.

Torsdag

22. Gudstjeneste v/jakob Rahbek kl. 10.30

Fredag

23. Fredagsmotion/dans (gruppevis)

Lørdag

24.

Søndag

25.

Mandag

26. Fodpleje/Bustur Søly

Tirsdag

27.

Onsdag

28. Bustur Skovly

Torsdag

29.

Fredag

30. Store Bededag/Fredagsmotion/dans (gruppevis)

Forår 2021 – påske 2021

Kostplan for april 2021
Dag

Hovedret

Tilbehør

Bi-ret

Tors

1. Sprængt kalkun m/flødekartofler

Kirsebærtrifli

Fre

2. Frikadeller m/stuvet hvidkål

Frugter m/råcreme

Lør

3. Skidne æg m/skinke

Søn

4. Svinekam m/brun sovs

Pandekager m/is
Kakaomousse m/
walesbolle og frugt

Man

5. Gullash m/kartoffelmos

Bananasplit

Tirs

6. Blomkålssuppe m/kødboller

Skinkestang

Ons

7. Stegt flæsk m/persillesovs

Gulerødder

Tors

8. Kalvesteg m/brunsovs

Grøntsager

Frugtgrød
Fløderand m/
hindbærsovs

Fre

9. Forloren and m/brun sovs

Rødkål

Kakaobudding

Lør

10. Enebærgryde m/kartoffelmos

Salat

Rødgrød

Søn

11. Hakkekarbonader m/stuvet ærter

Gulerødder

Isruller m/frugt

Man 12. Fiskepinde m/persillesovs

Grøntsager

Frugtgrød

Tirs

13. Boller i selleri

Rødbeder

Yoghurt m/jordbær

Ons

14. Ovnstegt kylling m/brun sovs

Grøntsager

Jordbærgrød

Tors 15. Pasta m/kødsovs

Råkost

Abrikossuppe

Fre

16. Paprikagryde m/løse ris

Surt

Pærer m/kakaocreme

Lør

17. Kogt skinke m/flødekartofler

Grøntsager

Vaffel-is

Søn

18. Forloren hare m/vildtsovs og tyttebær

Bønner

Frugter m/makronfløde

Man 19. Røget medister m/stuvet spinat

Rødbeder

Frugtgrød

Tirs

20. Kyllingefrikadeller m/snysk

Rødbeder

Ymer m/drys

Ons

21. Borgmestergårdssuppe

Tors 22. Hvidkålsbudding m/muskatsovs

Rødkål

Risvandsgrød m/æble
Rødbeder

Kærnemælksvælling

Fre

23. Kyletter m/stuvet ærter og gulerødder

Frugtgrød

Lør

24. Mørbradgryde m/løse ris
Marineret svinekam m/champignon
25. sovs og ovnkartofler

Gul budding m/saftsovs

Søn

Agurkesalat

Pærer m/is+chokosovs

Man 26. Medisterpølse m/varm kartoffelsalat

Bønner

Frugtgrød

Tirs

27. Lasagne

Salat

Cremesuppe

Ons

28. Millionbøf m/kartoffelmos

Surt

Russisk dessert

Tors 29. Boller i karry m/løse ris

Brasede kartofl Æblegrød

Fre

Ærter

30. Kalkunschnitzel m/bearnaisesovs og

Islagkage - vafler

Med dette april går vi ind i påske-højtiden; og med Grundtvigs smukke påske/forårssalme ønsker jeg alle en glædelig påske!
1. Som forårssolen morgenrød
stod Jesus op af jordens skød
med liv og lys tillige;
derfor, så længe verden står,
nu efter vinter kommer vår
livsalig i Guds rige.

2. Som fuglekor i mark og lund
lovsynger vår i allen stund
med deres toner søde,
så alle tunger trindt om land
lovsynger dødens overmand
i påske-morgenrøde.

3. Som blomster alle står i flor,
som skoven grønnes, kornet gror
ved vårens kræfter milde,
så blomstrer alt i Jesu navn
og bærer frugt til folkegavn;
som årle, så og silde.
(Grundtvig)
I påsken 2020 var vi totalt lukket ned af Corona-restriktioner – hvor ville jeg ønske, at
vi med påsken 2021 var åbnet helt op. Det er desværre endnu ikke tilfældet!
Derfor kan vi stadig ikke invitere til større, fælles arrangementer, som dem vi plejede
før Corona.
Dog må I som familie jo gerne komme på påskebesøg, blot man overholder antal i
forhold til forsamlingspåbud m.m.
I skal ikke længere ”bestille tid” til besøg i egen stue – men hvis I f.eks. vil sidde i vores pavillon til påskebesøget (til jeres medbragte kaffe), så vil det være en god idé at
booke pavillonen.
Ligeledes er det også tilladt at tage på hjemmebesøg eller et ærinde i SPAR, blot man
følger de retningslinjer, vi jo alle skal!
Påske-program:
Påskefrokost lørdag kl.11.00; blot for beboerne og det personale, der er på arbejde.
Påskedag: går personalet i haven med beboerne og finder påskeæg (hvis vejret tillader
– eller inden døre)

Personalenyt

Beboernyt

Fødselsdage

Fødselsdage

13. april
24. april

8. april
14. april

Ruth Nørgaard fylder 66 år
Elna Wolff fylder 64 år

Elin Duedahl fylder 89 år (bolig 27, Søly)
Mary Jensen fylder 82 år (bolig 10, Søly)

HJERTELIG TILLYKKE

HJERTELIG TILLYKKE

VI ØNSKER JER EN GOD DAG

VI ØNSKER JER EN GOD DAG
Nye medarbejdere

Nye elever

Havely: Elin Tonnesen Blomgreen, Sosu-hjælper
Havely: Lotte Borchers Petersen, Sosu-hjælper
Søly: Karin Lene Lippert Christensen, Sosu-hjælper

Søly: Melissa - Sosu-assistent
Skovly: Aranka - Sosu-hjælper
Havely: Jane - Sosu-assistent

Vi ønsker Jer alle velkommen til
Møllevangen

Tak for denne gang

Dødsfald
Poul Sørensen, som boede på ”Glasgangen” er i marts måned gået bort - i en alder af 91 år.
Æret være hans minde.

Stort besøg af en lille

Pr. 1. april tager vi afsked med 2 af vores gode medarbejdere:
Ester Sørensen, fra Søly har efter 7 års her valgt at gå på efterløn.
Karina Toft Falk fra Havely har efter 15 år valgt et brancheskift/ønsker at søge nye udfordringer.
Vi ønsker begge held og lykke i deres nye livsbane og takker for jeres gode indsats hos os.

Nyt ansigt på kontoret

Stort tillykke til Madeleine, som i
februar fik en skøn lille pige, Mille
Marie.
Madeleine er normalt at finde på
Møllevangen om natten, som en
af hjemmets nattevagter.

Hej med Jer.
Mit navn er Tina og jeg startede på Møllevangen d. 1/3, som sekretær.
Jeg er et stort sportsmenneske, som gerne bruger tid på både håndbold og fodbold, både selv og sammen med mine børn.
Hvis jeg kan hjælpe med noget, så kig endelig forbi kontoret. Jeg kan
måske ikke svare dig på alt, men jeg vil gøre hvad jeg kan, for at finde
ud af det.
- Jeg glæder mig til at møde dig.

Vi var så heldige at få
besøg af både mor og
datter og det skabte
glæde blandt alle i
huset.

En kæmpe overraskelse
I begyndelsen af februar hørte jeg Peter Geisling i Lægens Bord sige, at man kunne indstille
en person, som havde ydet en ekstra indsats under Corona pandemien. Min første tanke
var, at det var da helt klart, at Ruth i den grad fortjente at få et helt specielt skulderklap i
form af månedens buket overrakt af Peter Geisling.
Der var rigtig mange indstillinger til buketten, men efter nogle samtaler med nogle pårørende fra Møllevangen og mig var de i redaktionen på Lægens Bord slet ikke i tvivl om, at Ruth
er noget helt særligt og derfor til fulde fortjente at få buketten.

Kun en enkelt medarbejder var blevet informeret om den fantastiske begivenhed et par dag
i forvejen. Ruth har jo altid fingeren på pulsen, så vi skulle være ekstra på vagt for ikke at
give Ruth mistanke om, at der ventede hende en helt speciel oplevelse. Beboerne og personalet blev først indviet i planen en times tid før surprise i gårdhaven. Ruths kære Anker blev
først inviteret, efter Ruth var taget på arbejde, og da han var undervejs til Lolland, gik han
desværre glip af den store hyldest.
Hele den hemmelige plan lykkedes, og Ruth fik sig en stor overraskelse samtidig med, at
hun fik en helt særlig anerkendelse for sin helt ekstraordinære arbejdsindsats under Coronaen – og gennem alle år!
Det var meget glædeligt, at Ruth og familien Møllevangen fik hele 5 min. på landsdækkende
TV. Der var desværre en enkelt fejl, idet Peter Geisling fik sagt, at Ruth tog ekstra vagter, når
nogen var blevet smittet – han skulle selvfølgelig have sagt ved mistanke om smitte.
Tusind tak til personale, beboere og gæster, fordi I med kort varsel blev klar til at give Ruth
en meget velfortjent hyldest!
I bestyrelsen glæder vi os ekstra meget over, at Ruth fik dette helt specielle skulderklap med
viden om, at Ruth har besluttet sig for at gå på pension den 1. november.

- Anne Egsgaard, bestyrelsesformand

