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:
Conni Nielsen (formand)
Inge Beck
Kaj Sommerlund
Mogens Andersen
Aage Classen
Peter Rudolph
Erika Christensen
Henny Pedersen—Suppl
Ane Marie Bodersen—suppl.

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
Oktober 2021

Avisredaktion

Opslagstavle

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

Æbler i lange baner

Aktivitetskalender for oktober 2021
Helga og Gudrun har igen haft godt
gang i skrællekniven. De har fyldt Møllevangens fryser med 5-6 kg skrællet og
skåret ananasæbler.
Sikke et arbejde.

Dag

Tusind tak for Jeres gode og betænksomme hjælp.

Nogle af æblerne blev bl.a. brugt til de
Huskekager, som beboere og personale
bagte til Møllevangens Huskekageindsamling til Alzheimerforeningen.

Afskedsreception med Ruth

Aktivitet

Fre

1. Fodpleje/Fredagsmotion/Vild med dans

Lør

2.

Søn

3.

Man

4. Stolegymnastik kl. 15.30

Tirs

5. Frisør

Ons

6. Bustur Søly

Tors

7. Gudstjeneste v/Sten Kaalø kl. 10.30/Bustur Havely

Fre

8. Fredagsmotion/Vild med dans

Lør

9.

Søn

10.

Man

11. Stolegymnastik kl. 15.30

Tirs

12. Æble-skrælle-dag

Ons

13. Fodpleje/Bustur Skovly/Vennekredsens banko kl. 19.30

Tors

14. Omsorgsarbejde fra kl 13.30/Salmehygge kl. 16-17

Fre

15. Fredagsmotion/Vild med dans

Lør

16.

Inden Ruth går på pension den 1. november vil vi
gerne byde ind til afskedsreception hjemme på
Møllevangen
FREDAG D. 29/10
vi har valgt at dele afskedsreceptionen op i 2 arrangementer. Beboerne inviteres til afsked med Ruth
om formiddagen fra kl. 10.00-11.00, så festen kan
holdes på beboernes præmisser.
Den store afskedsreception, som er åben for alle,
afholdes fra kl. 14.00-17.00 med et let traktement.
Tilmelding vil være nødvendig.
Invitation og mere information om tilmelding følger.

Søn

17.

Man

18. Stolegymnastik kl. 15.30

Tirs

19.

Ons

20. Bustur Søly

Tors

21. Bustur Havely

Fre

22. Fredagsmotion/Vild med dans

Lør

23.

Søn

24.

Man

25. Stolegymnastik kl. 15.30

Tirs

26.

Ons

27. Fodpleje/Bustur Skovly

Tors

28. Omsorgsarbejde fra kl 13.30/Salmehygge kl. 16-17

Fre

29. Afskedsreception Ruth (nærmere program og tilmelding følger)

Med venlig hilsen
på vegne af bestyrelsen
Anne Egsgaard

Lør

30.

Søn

31. Allehelgensaften

HUSKE-kager

Kostplan for oktober 2021
Dag
Fre 1.
Lør 2.
Søn 3.

Hovedret
Klarsupper m/boller og ris
Suppekød m/peberrodssovs
Hakkekarbonader m/stuvet ærter

Tilbehør

Bønner
Gulerødder

Bi-ret
Tartelet m/hønsefyld
Gul budding
Bananasplit

Man 4.
Tirs 5.
Ons 6.
Tors 7.
Fre 8.
Lør 9.
Søn 10.

Fiskefilet m/persillesovs
Kyllingefrikadeller m/snysk
Boller i selleri
Lasagne
Enebærgryde m/kartoffelmos
Kalkunschnitzel m/champignonsovs
Hamburgerryg m/aspargessovs

Råkost
Rødbeder
Rødbeder
Bl. Salat
Salat
Grøntsager
Grøntsager

Frugtgrød
Yoghurt m/jordbær
Hyldebærsuppe
Abrikossuppe
Æblegrød
Kærnemælksfromage
Pærer m/is og choko

Man 11.
Tirs 12.
Ons 13.
Tors 14.
Fre 15.
Lør 16.
Søn 17.

Røget medister m/stuvet bønner
Fisk i fad m/urter
Grøntsagssuppe m/hønsekød
Stegt flæsk m/persillesovs
Kogt skinke m/flødekartofler
Frikadeller m/gammeldags hvidkål
Ribbensteg m/brun sovs og rødkål

Rødbeder

Frugtgrød
Ymer m/drys
Blommetrifli
Kærnemælksvælling
Frugtgrød
Kakaobudding
Rødgrød

Man 18.
Tirs 19.
Ons 20.
Tors 21.
Fre 22.
Lør 23.
Søn 24.

Medister m/varm kartoffelsalat
Hvidkålsbudding m/muskatsovs
Aspargessuppe m/kødboller
Boller i karry m/løse ris
Millionbøf m/kartoffelmos
Ovnstegt kylling m/brun sovs
Forloren hare m/vildtsovs og bønner

Bønner
Rødbeder

Man 25.
Tirs 26.
Ons 27.
Tors 28.
Fre 29.
Lør 30.
Søn 31.

Fiskepinde m/hollandaisesovs
Grønkålssuppe
Frikadeller m/stuvet hvidkål
Kyletter m/stuvet ærter
Kogt skinke m/stuvet spinat
Mørbradgryde m/løse ris
Hakkekarbonader m/brun sovs,rødkål

Grøntsager
Abrikossuppe
Wienerpølser m/stuvede kartofler
Rødbeder
Frugtgrød
Gulerødder
Pærer m/kakaocreme
Gulerødder
Frugtgrød
Surt
Isruller m/frugt
Gulerødder
Frugter m/råcreme

Gulerødder
Salat
Chips
Gulerødder

Cremesuppe
Russisk dessert
Tartelet m/skinke
Bra. Kartofler Frugtgrød
Surt
Gul budding
Agurkesalat Citronfromage
Chips
Frugt m/makron

I forbindelse med Alzheimerforeningens landsindsamling, har beboere og personale
været i køkkenet og kreere flotte lækre kager. Disse kager blev fredag d. 24/9 solgt
ved Møllevangens stand, som vi flot havde fået lov til at sætte op nede ved Spar
Agerskov.

Der var medaljer,
gulerodsmuffins,
æblemuffins, romkugler, rabarberkage og 2 slags småkager

Og kaffen kunne selvfølgelig
også tilkøbes og
nydes sammen
med kagen.

Der var en flot opbakning og det lykkedes
Møllevangen at samle
2712,00 kr. ind til fordel for Alzheimerforeningen.

Tak til alle, både de
flittige bagere, Jer der
købte samt Jer som
frivilligt støttede.

Personalenyt

Beboernyt

Fødselsdage

Fødselsdage

4. oktober

Trine Sylvestersen fylder 43 år

1. oktober

Helga Holm fra Havely fylder 90 år

HJERTELIG TILLYKKE

HJERTELIG TILLYKKE

Ny beboer

Møllevangens kommende leder
Fredag den 17/9 kunne Anne Egsgaard, foran en samlet
medarbejderflok og beboere, løfte sløret for, hvem Møllevangens nye leder bliver, når Ruth går på pension d. 1/11.
Den nye leder bliver Per Jørgensen fra Aabenraa. Per er 46
år, er gift og har 3 børn.
Per er uddannet ambulanceredder og lægebilsassistent og
har mange års erfaring fra denne branche. Endvidere har
han via job i udlandet tilegnet sig ledererfaring og er også i
gang med akademiuddannelsen i ledelse.

Vi glæder os alle sammen til at byde Per et stort velkommen her på Møllevangen og til at
kunne videreudvikle Møllevangen i fællesskab med dig.

Vi byder velkommen til Petræus Mejer Lassen, som flytter ind i bolig nr. 19 den 1.
oktober.

Mindeord for Magdalene Marie Rasmussen, Havely
Magdalene flyttede ind på Møllevangen i 2012. Han havde et meget positivt livssyn
til trods for hendes fysiske begrænsninger, og havde altid let til smil.
Magdalene satte pris på faste rutiner i hendes hverdag, såsom at hækle og strikke i
dagtimerne og der er blevet strikket mange par strømper til hendes kære familie,
som betød meget for hende. Hun strikkede sågar flere ”Mary-svøbetæpper”, som er
et stort kunstværk, til de kommende tipoldebørn.
Om aftenen blev der gættet kryds&tværs og der blev læst mange gode bøger. Magdalene fulgte også med i fjernsynet til mange krimiserier, så hun fik udnyttet timerne
fuldt ud til midnatstid.
Magdalene nød også at synge og deltog gerne i koncerter og var frisk på udflugtsture.
Magdalene sov stille ind med hendes 2 døtre ved sin side. Hun blev 99 år.

Æret være Magdalenes minde.

Hjernegymnastik

Hverdagsglimt

Sudoku
Elin på jagt efter tulipanløg, sponsoreret af Ester Sørensen, til LIVSHAVEN.

Når roen sænker sig…

Vores elev Jane sørger for fine røde negle.

Middagsmaden nydes i havepavillonen.

Havely på bustur til Koldinghus

Kommende begivenheder
Traditionen tro skal vi igen i år have æble-skrælle-dag!

TIRSDAG D. 12. OKTOBER KL. 13.00
Vi håber på, at mange hjælpere igen vil komme og hjælpe os denne eftermiddag.
Vi skal gerne have fyldt fryseren med mange kilo æbler til fremtidige æblekager, desserter
m.m.
Vi håber også, at der er nogen, som er leveringsdygtige i æbler.
bruge ca. 100 kg, så tag gerne med!

Vi skal

Vi kvitterer med en kop kaffe og æblekage!

Så blev det Havely’s tur til at
komme til Koldinghus og se H.
M. Dronningens Broderier.

Og når vejret viste sig fra sin bedste sensommer-side, så
blev medbragt mad og drikke naturligvis nydt udenfor.

Vi går den tid i møde, hvor de mørke timer bliver længere. Dette udnytter vi, og lyser
LIVSHAVEN op med lys i forskellige former.

Derfor afholder vi lysfest, hvor vi samtidig byder velkommen
til Møllevangens nye leder Per. Dette vil foregå:

TIRSDAG D. 2. NOVEMBER.
Vi vil nyde aftensmaden sammen og herefter gå en tur i den flotte oplyste have.

Vi slutter af med kaffe efter gåturen.

Nærmere information om program og tilmelding følger senere.

Søly på bustur til Slivsø

Hverdagsglimt
Kjeld og Erik sneg
sig en tur på kroen,
for at se på flotte
gamle biler

Årets måske sidste rigtige
grillvejr bliver udnyttet.

Endelig kunne samlesang starte op igen,
efter en længere Corona-pause.

3 glade æble-skrællere.

