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)
Grethe Due Pedersen (frivilligrepræsentant)
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
Juli 2021

Vi tænder i aften bålet for at forlænge årets længste dag, så lyset kan give os styrke
og overskud, til at gå gennem de mindre lyse dage. Indtil det endnu engang er sommer og vi igen kan mødes om bålet.

Avisredaktion
Marie Johansen
Tina Gehrt
Ruth Nørgaard

I gamle dage, var formålet efter sigende at skræmme hekse og onde ånder væk. Jeg
tror det er omkring 300 år siden den sidste heks blev brændt.
Her har vi hverken hekse eller onde ånder, men vi vil dog alligevel tænde bålet. Ikke
blot for at holde hekse og ånder væk, men også for at benytte lejligheden til at være
sammen og holde en god fest.

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.

Denne aften vil vi også synge ”Midsommervisen”, hvor et vers siger;
Vi elsker vort land,
men ved Midsommer mest
Vi kranser dit navn når vor høst er i lade,
men den skønneste krans, bliver dog din Sankte Hans,
den er bunden af sommeren hjerter, så varme så glade.

følg os på Facebook: Agerskov Friplejehjem Møllevangen

Jeg synes disse få linjer fra visen falder fint i tråd med, at vi her på Møllevangen har
et hjem hvor livet er værd at leve.

og på: www.agerskovfriplejehjem.dk

Det minder mig især om en oplevelse fra da min mor boede her.

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

Adgang til
gæstenetværk:
WIFI: PUBLIC
Kræver ikke
adgangskode

Siden min far døde ringede jeg hver dag til min mor. Så havde vi et ”forældre”-møde,
som min mor og jeg kaldte det. Her snakkede vi om mange ting. Blandt andet det
med at ringe for tit. Her fik jeg af vide af min mor; ”det behøver du altså ikke mere”.
Det synes jeg fortæller om hver trygt og hjemligt her er. Både for dem der bor her,
men også for de pårørende.
Med tak for jeres lydhørhed, ønsker jeg jer alle fortsat god aften og en rigtig god
sommer.

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

- Karen Mikkelsen, bestyrelsesmedlem

Båltalen

Aktivitetskalender for juli 2021

God aften til alle.
Først og fremmest stor tak for invitationen, til at holde båltalen her til aften

Dag
Tors

1.

Da jeg fik invitationen, var jeg lidt betænkelig. For hvad siger man til sådan en tale. Heldigvis
satte det nogle tanker i gang. Og det jeg er kommet frem til, er at en båltale er en tale til
livet—til lyse nætter—til taknemlighed.

Fre

2.

Lør

3.

Søn

4.

Man

5. Bustur Søly

Og her på Møllevangen har vi meget at være taknemmelige for.

Aktivitet

Tirs

6. Frisør

For ca. 7-8 år siden, havde Tønder Kommune et ønske om at skære ned på plejehjemmene.
Her kom Møllevangen på tale.

Ons

7. Fodpleje/Bustur Skovly

Tors

8.

Heldigvis var lokalområdet ikke enige i det ønske. Og med stærk og beundringsværdig opbakning fra by og land, har vi formået at få lavet Møllevangen om til vores eget Friplejehjem.

Fre

9.

Lør

10.

Søn

11.

Man

12. Bustur Havely

Tirs

13.

Ons

14.

Tors

15.

Fre

16.

Lør

17.

Søn

18.

Man

19. Bustur Søly

Tirs

20.

Ons

21. Fodpleje/Bustur Skovly

Jeg fyldes med taknemmelighed når jeg ser den opbakning vi møder til vores arrangementer, fra det lokale erhvervsliv og senest til al hjælpen vi har fået til Livshaven.
Al hjælpen minder mig om Møllevangens værdiggrundlag, der starter med et citat fra H. C.
Andersen;
”At leve er ikke nok—solskin, frihed og en lille blomst må man have”
Fra begyndelsen har vi ønsket et hjem, hvor der er trygt og rart at bo. Og hvor det er trygt
og rart at komme på besøg og at arbejde.
Her er smil, tryghed og hjemlig hygge. Man mødes af en skøn duft af hjemmelavet mad og
med plads og rum til alle.

Tors

22.

Livshaven giver glæde og bærer vores sanser gennem alle årets faser. Fra et susende og
vådt efterår, over friske vintre hvor træer og bede blottes til summende forårsdage. Men
især her ved midsommertager den sig særligt flot ud. Med de lyse nætte, kan vi alle nyde
den rigdom af dufte og lyde. Det bringer minder frem hos alle.

Fre

23.

Lør

24.

Søn

25.

Man

26. Bustur Havely

Disse minder er ofte født af vores mange skønne traditioner.

Tirs

27.

Ons

28.

Tors

29.

Fre

30.

Lør

31.

Netop traditioner som denne. Hvor vi sammen mødes for at glædes over de lange lyse
nætter.

Billeder fra Sankt Hans

Kostplan for juli 2021
Dag
Tors 1.
Fre 2.
Lør 3.
Søn 4.
Man 5.
Tirs 6.
Ons 7.
Tors 8.
Fre 9.
Lør 10.
Søn 11.

Hovedret
Stegt flæsk m/persillesovs
Kyllingefrikadeller m/snysk
Hamburgerryg m/aspargessovs
Forloren hare m/vildtsovs og bønner
Fiskefilet m/persillesovs
Boller i karry m/løse ris
Stegt kalkunbryst m/champignonsovs
Pasta m/kødsovs
Skrædderduels
Paneret mørbrad m/løg
Gullash m/kartoffelmos

Tilbehør
Gulerødder
Rødbeder
Bl. Salat
Chips
Råkost
Br. Kartofler
Grøntsager
Bl. Salat
Rødbeder
Agurkesalat
Rodfrugt

Bi-ret
Æblegrød
Jordbær m/fløde
Frugt m/råcreme
Rødgrød
Koldskål m/jordbær
Russisk dessert
Kold rabarbarsuppe
Frugtgrød
Jordbær m/fløde
Kærnemælksfromage
Bananasplit

Man 12.
Tirs 13.
Ons 14.
Tors 15.
Fre 16.
Lør 17.
Søn 18.

Kyletter m/snysk
Lasagne
Frikadeller m/kold katoffelsalat
Argentisnk biksemad
Dansk bøf m/løg og brun sovs
Marineret kylling m/flødekartofler
Hakkekarbonader m/stuvet ærter

Rødbeder
Bl. Salat
Surt
Salat
Bl. Salat
Gulerødder

Koldskål m/jordbær
Frugtgrød
Jordbær m/fløde
Blommetrifli
Is m/jordbær
Fløderand
Frugtsalat

Man 19.
Tirs 20.
Ons 21.
Tors 22.
Fre 23.
Lør 24.
Søn 25.

Pølser m/persillesovs
Kogt skinke m/stuvet spinat
Paprikagryde m/løse ris
Kalvesteg m/brun sovs
Frikadeller m/stuvet spidskål
Ovnstegt kylling
Røget medister m/stuvet bønner

Majsblanding
Gulerødder
Dureagurker
Grøntsager
Rødbeder
Agurkesalat
Rødbeder

Frugtgrød
Yoghurt m/frugt
Pærer m/kakaocreme
Gul budding
Pandekager m/is
Isruller m/frugt
Koldskål

Man 26.
Tirs 27.
Ons 28.
Tors 29.
Fre 30.
Lør 31.

Svensk pølseret m/purløg
Sammenkogt ret m/løse ris
Medisterpølse m/kartoffelsalat
Stegt flæsk m/persillesovs
Klar suppe m/boller
Suppekød m/peberrodssovs

Surt
Bønner
Gulerødder
Ris
Grøntsager

Frugtgrød
Abrikossuppe
Yoghurt m/frugt
Frugtgrød
Kirsebærtrifli
Kakaobudding

Sankt Hans

Beboernyt

Så blev det endelig muligt, at invitere gæster med til et arrangement på Møllevangen igen. Efter mere end 12 måneder uden at kunne invitere pga. Corona, var det derfor ekstra dejligt, at vi igen i år kunne fejre Sankt Hans sammen. Vi fik spist, sunget og ”tipset” inden vi bevægede os ud til bålet. Karen
Mikkelsen, bestyrelsesmedlem, stod for båltalen (se næste side) og Midsommervisen blev sunget samtidig med, at Heksen blev sendt til Bloksbjerg.

Fødselsdage
3. juli

Varla Christensen fylder 78 år

22. juli

Hans Jørgen Andersen fylder 78 år

HJERTELIG TILLYKKE

Tak for nogle dejlige timer sammen, både personale, beboere og pårørende.

Personalenyt
Fødselsdage
02. juli

Lene Rasmussen fylder 45 år

03. juli

Herdis Carstens fylder 67 år

22. juli

Heidi Schmidt fylder 40 år

29. juli

Eva Jensen fylder 61 år

HJERTELIG TILLYKKE
VI ØNSKER JER EN GOD DAG

Mandags-café

Mindeord

Mandags-café på en helt
almindelig mandag—
hvem kan sige nej til det.

Søndag middag nåede budskabet os, at Marie Juhl, Engeriis 56, 6534
Agerskov, var afgået ved døden efter kort tids sygdom.

Café-stemning, flotte kager og lækre boller.
Alle hjalp til—både med at
forberede, men vigtigst af
alt, selvfølgelig også med
at spise det.

Igennem næsten 25 år har Marie været medlem af Møllevangens Vennekreds, og Agerskov Friplejehjem Møllevangen tænker med stor taknemlighed på den indsats, Marie gennem de mange år har ydet til gavn og glæde
for beboerne på plejehjemmet.
Marie har trukket et stort læs i Vennekredsens arbejde, blandt andet til
deres banko-spil og den årlige jule- og hobbyudstilling.
Desuden var hun hver 14. dag en trofast chauffør på beboernes busture,
hun har flere gange været chauffør og medhjælper, når vi var i sommerhus med beboerne og hun deltog altid i julebagningen.
I opstartsfasen til oprettelse af Friplejehjemmet var Marie Vennekredsens
repræsentant i arbejdsgruppen og i Friplejehjemmets første bestyrelse –
også her kendetegnet ved solidt engagement.
Vi vil savne Marie som det reelle og pålidelige menneske, hun var; Marie
efterlader et stort tomrum på plejehjemmet.
Vores medfølelse samles dog mest om hendes nærmeste, for hvem tomrummet er ekstra svært.
Æret være Marie Juhl´s minde
På vegne af
Agerskov Friplejehjem Møllevangen
Ruth Nørgaard
Plejehjemsleder

Havedag—Runde 2

Diamantbryllup

Endnu en gang, stillede en flok frivillige op for at hjælpe Møllevangen. Haven skulle igen ”tilses”, så den nu igen står flot.
Der blev både hjulpet i form af knofedt, kage og is til dessert.

Den 17. juni kunne Thora og Hans Peter (Havely) fejre 60 års bryllupsdag.
Personale og naboer sørgede en flot æresport, samt morgensang og ”en lille en”
bagefter.

Tusind tak til alle Jer.

På vegne af Agerskov Friplejehjem
Møllevangen;
Stort tillykke Thora og Hans Peter.

Tak for denne gang

Hverdagsglimt
Efter næsten 20 år, har vi taget
afsked med en af Møllevangens
”gamle drenge”.
Jane Mai Pedersen, gruppeleder i
Havely gennem flere år, har takket ja til nye udfordringer.
Møllevangen kommer til at savne
dit gode selskab, både som kollega, og plejeperson.
Du ønskes al mulig held og lykke i
fremtiden.

Velkommen tilbage og velkommen til verden

Janes afskedsgave til Havely.

Familien Møllevang er blev en lille
fræk tøs rigere. Little Jane er kommet
til verden og har sammen med sin
mor skiftet de landlige omgivelser ud
med ”stor”-bylivet.
Som man kan se på forsiden, sad
velkomstkomiteen klar, da de kom.

