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
November 2021

Avisredaktion

Afskedshilsen fra Ruth

Marie Johansen
Tina Gehrt
Ruth Nørgaard

Efter 18 år som leder på Møllevangen og
med folkepensionsalder pr. 1. november,
har jeg som bekendt nu valgt at stoppe
som plejehjemsleder.
Jeg ser med taknemlighed tilbage på disse
år!
Det har været spændende at stå i spidsen
for den udvikling og forandring, det er
lykkedes at skabe og at være med til at
omdanne plejehjemmet til Agerskov Friplejehjem.

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.

Jeg ser tilbage på et frugtbart samarbejde
med bestyrelse og med mange dygtige og
engagerede medarbejdere.
Sammen har vi været med til at “holde
hånd” om beboere og deres familier i en
fase af deres liv, som ofte har været forbundet med svære ting.
…men sammen har vi også formået at
skabe dage med livsglæde og stjernestunder.

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.

Adgang til
gæstenetværk:
WIFI: PUBLIC
Kræver ikke
adgangskode

Jeg ønsker ALT det bedste for jer alle, for
Møllevangen og for Per, der nu skal føre
Agerskov Friplejehjem godt videre.

Agerskov Friplejehjem Møllevangen
Møllevang 12
6534 Agerskov
Leder af Friplejehjem: Ruth Nørgaard
Telefon: 74313100/29335660

Med mange hilsener
Ruth Nørgaard.

Email: kontor@agerskovfriplejehjem.dk

Samtidig vil jeg gerne sige en kæmpe tak for en fantastisk dag i fredags; et
flot arrangement, dejlig opbakning og overvældende opmærksomhed i form
af hilsener og gaver.

Havely: 7431 3111
Skovly: 7431 3112
Søly: 7431 3113

Tusind tak!!

Aktivitetskalender for november 2021

JULE - & HOBBYUDSTILLING
Møllevangens Vennekreds inviterer til den årlige jule - &
hobbyudstilling.
Vi håber, at mange - både familie, venner, naboer og Agerskov by vil
møde op på dagen og bidrage til en festlig dag, samt til en indbringende dag for Vennekredsen.
Kom og :
- køb udstillede ting, dekorationer, hjemmebag m.m.

Dag

Aktivitet

Man

1. Stolegymnastik kl. 15.30

Tirs

2. Frisør/Lysfest

Ons

3. Bustur Søly/Vennekredsens banko kl. 19.30

Tors

4. Gudstjeneste v/Caspar G. Jensen kl. 10.30/Bustur Havely

Fre

5. Fredagsmotion/Vild med dans

Lør

6.

Søn

7.

Man

8. Stolegymnastik kl. 15.30

Tirs

9.

Ons

10. Bustur Skovly

Tors

11. Salmehygge kl. 16.00-17.00

- deltag i konkurrencer og tombola og vind fine præmier

Fre

12. Fodpleje/Fredagsmotion/Vild med dans

- køb middagsmad, ris a la mande, kaffe og gløgg m.m.

Lør

13.

Søn

14.

- mød Julemanden kl. 11.00 og kl. 14.00

Man

15. Stolegymnastik kl. 15.30

Tirs

16. Julehygge Skovly

Ons

17. Bustur Søly

Tors

18. Gudstjeneste v/Jakob Rahbæk kl. 10.30/Bustur Havely

Fre

19. Fredagsmotion/Vild med dans

Lør

20. Vennekredsens jule-/hobby udstilling

Søn

21.

Man

22. Stolegymnastik kl. 15.30

Tirs

23.

Ons

24. Fodpleje/Bustur Skovly

Tors

25. Salmehygge kl. 16.00-17.00

Fre

26. Julehygge Havely/Fredagsmotion/Vild med dans

Lør

27.

Søn

28.

Man

29. Stolegymnastik kl. 15.30

Tirs

30.

Overskuddet anvender Møllevangens Vennekreds til at forsøde
hverdag og fest for Møllevangens beboere.
Hvornår?
Lørdag d. 20. november Kl. 10.00 – 16.30
Hvor?
AGERSKOV FRIPLEJEHJEM
MØLLEVANGEN
Møllevang 12, Agerskov

Velkommen til Møllevangens nye plejehjemsleder

Kostplan for november 2021
Dag

Hovedret

Mit navn er Per Jørgensen jeg er 46, gift og har 3 børn på 16, 12 og 9 år.

Tilbehør

Bi-ret

Man 1. Borgmestergårdssuppe

kuvertbrød

frugtgrød

Jeg er bosat sammen med min familie i Aabenraa.

Tirs

2. Forloren hare

chips

gulerodskage

Ons

3. Stegt flæsk

rødbeder

yoghurt m /jordbær

Tors 4. Kyllingefrikadeller

rødbeder

frugtgrød

Jeg har arbejdet som ambulanceredder det meste af mit arbejdsliv. I ambulancetjenesten og som lægebils assistent har jeg haft en hverdag fuld af uforudsigelighed,
hvilket er noget jeg trives rigtig godt med. Jeg elsker at have mange bolde i luften.

Fre

5. Flæskesteg

gulerødder

pandekager m/is

Lør

6. Paprikagryde

surt

rødgrød

Søn

7. Hamburgerryg

grøntsager

is m/jordbær og vafler

Man 8. Fiskefilet

råkost

frugtgrød

Tirs

ris

svesketrifli

Ons 10. Lasagne

bl.salat

kærnemælksvælling

Tors 11 Forloren and

rødkål

frugtgrød

Fre

12 Medisterpølse

gulerødder

pærer m/kakaosovs

Lør

13 Enebærgryde

salat

kirsebærtrifli

Søn

14 Forloren hare

chips

bananasplit

Man 15 Ribbensteg

gl.d.hvidkål

frugt m/råcreme

Tirs

surt

frugtgrød

9. Klarsuppe

16 Millionbøf

Ons 17 Tomatsuppe

hyldebærsuppe

Tors 18 Boller i selleri

rødbeder

frugtgrød

Fre

19 Kogt skinke m/spinat

gulerødder

kakaobudding

Lør

20 Wienerpølser

Søn

21 Mørbradgryde

æblegrød

Min nysgerrighed bragte mig i 2017 til Tanzania, jeg havde lyst til at bo og arbejde i
en anden kultur og få en oplevelse af hvordan mennesker lever og hvad de er optaget af, under helt andre leveforhold end dem vi kender i Danmark. Mit liv der på den
anden side af jorden, sammen med min familie har lært mig at blive bedre til at fokusere på det vigtige, jeg har lært at trivsel har mange facetter, og det vil jeg tage med
mig ind i mit arbejde på Møllevangen.
Jeg glæder mig så meget til at skulle være en del af det super gode team som er på
Møllevangen, jeg glæder mig utrolig meget til at arbejde sammen med jer ansatte,
frivillige, og pårørende til gavn for beboerne.
Jeg er meget optaget af trivsel og arbejdsmiljø, desuden vil jeg have fokus på en arbejdsplads, hvor god og omsorgsfuld pleje går hånd i hånd
med sikkerhed og forebyggelse af arbejdsskader
Når jeg ser på Møllevangen ser jeg et sted hvor der er
skabt SÅ meget godt, jeg ønsker at fortsætte af denne sti,
og samtidig give plads til at nye ting og tiltag.
Jeg håber I hver især vil kigge forbi kontoret og hilse på,
jeg værdsætter kommunikation ”ansigt til ansigt”.

surt

fløderand m/hindbær

Man 22 Fiskepinde

grøntsager

frugtgrød

Tirs

kuvertbrød

risvandgrød m/æble

Ons 24 Hvidkålsbudding

rødbeder

abrikossuppe

Tors 25 Sammenkogt ret

bra.kartofl.

cremesuppe m/solbær

Fre

26 Kylletter

grøntsager

frugtgrød

Jeg værdsætter ærlig kommunikation, og jeg håber at I
fortsat må have en åbenhed og ærlighed, så I med frimodighed vil komme ind til mig på kontoret, hvis der er noget
I gerne vil have drøftet.

Lør

27 Kogt skinke m/flødekartofler

bl.salat

gul budding

Min dør er altid åben!

Søn

28 Hakkekarbonader

rødbeder

frugt m/makron

rødbeder
rødbeder

frugtgrød
Ymer m/drys

23 Blomkålssuppe

Man 29 Røget medister
Tirs 30 Frikadeller

Venlig hilsen Per Jørgensen

Personalenyt

Beboernyt

Fødselsdage

Fødselsdage

3. november
29. november

Tina Gehrt fylder 34 år
Anne Karina Brix fylder 47 år

HJERTELIG TILLYKKE

5. november
15. november
22. november
26. november

Birgitte Jensen fra Havely fylder 71 år
Vera Petersen fra Skovly fylder 80 år
Edel Fisker fra Skovly fylder 91 år
Hanne Sørensen fra Havely fylder 75 år

HJERTELIG TILLYKKE

Ny beboer
1. oktober kunne Helga fra Havely fejre sin 90 års fødselsdag. I den anledning var der selvfølgelig dækket flot op til morgenmaden på dagen. Dagen efter sørgede familien for en flot
fest for Helga i Dagcenteret.

Vi byder velkommen til Hanne Sørensen, som flytter ind i bolig nr. 20 den 1. november.

Mindeord for Peder Møller, Havely
Peder flyttede ind på Møllevangen i 2019. Han var altid meget positiv og nød at synge sammen med de andre beboere og personalet.
Peder elskede at fortælle om sine rejser, som han havde oplevet sammen med sin
ægtefælle.
Peder var uddannet landmand og fortalte ofte meget, når han og resten af Havely
var afsted på bustur.
Om aftenen var Peder glad for at sidde i stuen og se tv sammen med sin hustru.

Peder sov stille ind med sin datter og to sønner ved sin side.
Peder blev 93 år.

Æret være Peders minde.

Æble-skrælle-dag
Tirsdag d. 12. oktober blev Møllevangen intet
mindre end 60 kg skrællede æbler rigere. Tak
for den store arbejdsindsats og for hyggelige
timer sammen.

Gave til Møllevangen
Tirsdag d. 19. oktober svingede Vibegaard I/S forbi og
donerede hele 72 flasker af deres hjemmelavede
blandet saft til Møllevangen.
Tusind fordi I tænkte på os.

Opslagstavlen

Hverdagsglimt

Uanmeldt kommunalt tilsyn

I september fik Møllevangen uanmeldt
kommunalt tilsyn, hvilket resulterede i en
flot rapport. Dette blev selvfølgelig fejret
med et lille glas, samt en stor kurv med
diverse lækkerier til hver afdeling.
Et stort skulderklap til Møllevangens dygtige medarbejdere.

Afskedsreception for Ruth

Fredag den 29/10 var dagen hvor beboere, pårørende, medarbejdere, samarbejdspartnere,
frivillige mv. kunne sige farvel og tak til Ruth for 18 gode år på Møllevangen. Dagen startede
med kage og kaffe for Møllevangens beboere samt pårørende. En hyggelig formiddag, hvor
der blev serveret lidt lækkert og der blev holdt taler fra både bestyrelsesformand Anne Egsgaard og Ruth fik sagt tak for mange gode grin og oplevelser.
Senere blev Møllevangen fyldt med omkring 150 medarbejdere, (tidligere)
samarbejdspartnere, frivillige, familie mv. Der blev holdt taler af bestyrelsesformand, medarbejdere, tidligere pårørende, familie og ikke mindst Ruth, som fik takket af på flotteste vis.

