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)
Per Jørgensen (leder)

Møllevangens bestyrelse
Agerskov Friplejehjem Møllevangens bestyrelse:
Anne Egsgaard - Formand
Niels Andersen - Næstformand
Stig Bæk Andersen
Karen Mikkelsen
Ove Pedersen

MØLLEVANGENS
Talerør
Januar 2022

Avisredaktion

Sponsoreret julefrokost

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.
Pga. corona, blev de fleste
julefrokoster landet over
aflyst. Dette medførte, at
Møllevangen fik foræret
en gratis julefrokost af
Entreprenør Otto Christensen. Tusind tak for at tænke på Møllevangen, det
bragte stor glæde blandt
beboere og personale.

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.

Adgang til
gæstenetværk:
WIFI: PUBLIC
Kræver ikke
adgangskode

Agerskov Friplejehjem Møllevangen
Møllevang 12
6534 Agerskov
Leder af Friplejehjem: Per Jørgensen
Telefon: 74313100/24526369
Email: kontor@agerskovfriplejehjem.dk
Havely: 7431 3111
Skovly: 7431 3112
Søly: 7431 3113

Stor tak til

Nytårshilsen fra bestyrelsesformanden

Møllevangens julefrokost

I ønskes alle et rigtig godt nytår.
Vi har igen oplevet et år, som har været meget påvirket af Corona. I begyndelsen af året var
der mange strenge restriktioner. Men efterhånden som mange blev vaccineret og smittetrykket generelt blev mindre, kunne vi glæde os over, at vi igen kunne åbne mere op på Møllevangen. Vi er meget taknemmelige over, at Ruth/Per og medarbejderne under de givne
forhold har ydet en kæmpe indsats for at skabe mange stjernestunder i hverdagen. I en
lang periode har de måtte undvære alle de frivillige, som er meget værdifulde hjælpere.
Tusind tak til alle, som i årets løb har været med til at skabe glæde og stjernestunder på
Møllevangen! Vi er meget taknemmelige over, at vi indtil nu ikke har haft smittede beboere
på vores plejehjem.
Sidst i oktober måtte vi tage afsked med vores værdsatte leder gennem 18 år. Ruth valgte
at gå på pension den 1. november. Tusind tak til alle som var med til at give Ruth en festlig
afskedsdag. Endnu engang skal der lyde et stort VELKOMMEN til Per Jørgensen som ny leder. Per er gået til lederjobbet med stor energi og engagement samt smittende humør. Vi
glæder os over det gode samarbejde.
Corona’en har heldigvis ikke forhindret, at der er sket mange ting i Livshaven. Vi har fået
vores sansepergola, der er blevet plantet blomstrende buske, der er anlagt petanquebane,
der er kommet hegn rundt om søen, og kronen på årets projekter er vores svævende søterrasse. Den er med til at give et helt specielt miljø ved søen. I det nye år skal vi have lavet
vores rislende bæk med en lille bro. Endvidere skal vi have bænke sat op rundt i Livshaven,
og vi skal have etableret legeredskaber. Tusind tak for donationer til Livshaven, og tusind
tak til alle jer frivillige, som har hjulpet med forskellige opgaver i årets løb—herunder hjælp
til lugning/hakning under Oles sygdomsperiode. Uden jeres hjælp havde vi ikke været så
langt fremme med anlæggelse af Livshaven.

Vi glæder os til at dele stjernestunder sammen med jer i det nye år!

Med venlig hilsen
på vegne af bestyrelsen
Anne Egsgaard, formand.

Traditionen tro blev Møllevangens julefrokost afholdt. Beboere, personale, bestyrelse, frivillige og Vennekredsen nød en
lækker julefrokostmenu fra
Agerskov Kro & Hotel, som også
stillede serveringspersonale til
rådighed. Der blev spist, skålet,
sunget og danset.

Tak for en dejlig julefest.

Stjernestunder på Møllevangen

Aktivitetskalender for januar 2022
Dag

Juleklip
Møllevangens dygtige medarbejder Lene
Julehunden Coco
sørgede for Besøg i Julehjertebyen
den flotteste julegine
i forgangen

Gram Mandskor var forbi og gav koncert

Aktivitet

Lør

1.

Søn

2.

Man

3.

Tirs

4.

Ons

5. Fodpleje/Bustur Skovly

Tors

6.

Fre

7.

Lør

8.

Søn

9.

Man

10.

Tirs

11. Frisør

Ons

12. Bustur Søly

Tors

13. Bustur Havely/Gudstjeneste v/Steen Kaalø kl. 10.30

Fre

14.

Lør

15.

Søn

16.

Man

17.

Tirs

18.

Ons

19. Bustur Skovly

Tors

20.

Fre

21. Fodpleje

Lør

22.

Søn

23.

Man

24.

Tirs

25.

Ons

26. Bustur Søly

Tors

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

Fre

28.

Lør

29.

Søn

30.

Man

31. Frisør (Kommer både den 31/1 + 1/2)

Nytårsaften

Kostplan for januar 2022
Dag
Lør
Søn

Hovedret
1. Frikadeller
2. Paneret mørbradsbøf

Tilbehør
Rødbeder
Grøntsager

Bi-ret
Gul budding
Is m/vafler

Man
Tirs
Ons
Tors
Fre
Lør
Søn

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Medisterpølse
Ribbensteg
Rødvinsmarineret kalvesteg
Kyllingefrikadeller
Klarsuppe
Suppekød
Hakkekarbonader

Bønner
Gulerødder
Grøntsager
Rødbeder
Ris
Bønner
Gulerødder

Frugtgrød
Frugt/m makron
Rabarbertrifli
Frugtgrød
Citronfromage
Kakaobudding
Frugt m/råcreme

Man
Tir
Ons
Tors
Fre
Lør
Søn

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Wienerpølser
Argentinsk biksemad
Mørbradgryde
Tomatsuppe
Stegt flæsk
Marineret kylling
Forloren hare

Gulerødder
Kartoffelmos
Ris
Grønt
Gulerødder
Bl. Salat
Chips

Frugtgrød
Cremesuppe
Jordbærfromage
Skinkestang
Frugtgrød
Chokomousse
Isruller/m frugt

Man
Tir
Ons
Tors
Fre
Lør
Søn

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Fiskepinde
Røget medister
Lasagne
Aspargessuppe
Frikadeller
Kalkunbryst
Kogt skinke

Råkost
Yoghurt
Bl. Salat
Kuvertbrød
Rødbeder
Ovnkartofler
Grøntsager

Frugtgrød
Middag: Risengrød
Hyldebærsuppe
Pandekager
Frugtgrød
Frugt/m makron
Fløderand

Man
Tirs
Ons
Tors
Fre
Lør
Søn

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Kyletter
Hvidkålsbudding
Fisk i fad
Grøntsagssuppe
Hakkekarbonader
Enebærgryde
Marineret svinekam

Gulerødder
Rødbeder

Frugtgrød
Ymer m/drys
Kærnemælksvælling
Svensk pølseret
Frugtgrød
Gul budding
Rødgrød

Man 31. Frikadeller

Rødkål
Salat
Grøntsager

Gldgs.hvidkål Kirsebærtrifli

Nytårsaften blev nydt med god mad og drikke, og
så var der selvfølgelig sørget for et lille privat
fyrværkerishow i gårdhaven, som beboerne kunne nyde inde fra i varmen.
Godt nytår til alle.

Personalenyt

Beboernyt

Fødselsdage

Fødselsdage

12. januar
17. januar
18. januar

Majbritt Schmidt fylder 55 år
Eva Bock fylder 62 år
Oksana Pavlushyna fylder 41 år

HJERTELIG TILLYKKE

4. januar
5. januar
7. januar
12. januar
23. januar
31. januar

Minna Sørensen fra Havely fylder 98 år
Anne Møller fra Skovly fylder 91 år
Betty Olesen fra Skovly fylder 79 år
Olga Møller fra Havely fylder 92 år
Andreas Møller fra Søly fylder 93 år
Jørgen Petersen fra Søly fylder 93 år

HJERTELIG TILLYKKE
Nye medarbejdere
Vi har fået 2 nye kolleger på Møllevangen. Den 1. januar startede Ana-Simina, som social–
og sundhedshjælper og Anne-Marie startede som social– og sundhedsassistent. Anne-Marie
vil primært være i Skovly, hvor Ana-Simina vil være at finde rundt i hele huset.
Tag godt imod dem og et stort velkommen til Jer begge.

Nye beboere
Vi byder velkommen til Dagny Andersen, som er flyttet ind i Havely i bolig nr. 1 og Elisabeth
Norgaard som er flyttet ind i Søly i bolig 29.
Stort velkommen til Møllevangen.

Mindeord for Helga Holm, Havely
Helga flyttede ind på Møllevangen midt i marts 2020. Hun var fra starten meget glad
for at være her.
Helga satte pris på at være med til de aktiviteter der var i huset, næsten uanset hvad
det var; Spille spil, busturene, højtlæsning, håndbold eller andet sport i tv’et. I starten sad hun oftest inde hos sig selv og hørte lydbøger, men gav senere udtryk for, at
hun hellere ville være sammen med de andre i fællesrummet. Helga benyttede hver
formiddag Wellness-stolen med stort velbehag og fik også gerne et lille blund undervejs.
Om sommeren nød hun at komme ud i gårdhaven og nyde solen og de smukke
blomster. Og Helga satte stor pris på besøg fra hendes besøgsven, som hun ofte spillede kort eller læste ugeblade med.
Helga var en dame, som satte en ære i at være velklædt og når der også blev lagt
neglelak, var det et ekstra plus.
Helga var altid gavmild med sine smil og lyste altid op i et stort smil, når man kom
ind til hende.
Helga nåede at fejre sin 90 års fødselsdag her på Møllevangen sammen med sin familie. Helga efterlader sig 2 børn og svigerbørn, samt 5 børnebørn.
Æret være Helgas minde.

Hverdagsglimt

Hverdagsglimt

En dejlig juleaften på Møllevangen

Juleaften blev holdt i godt selskab med
beboere og deres familier samt en del af
personalet, som også havde inviteret
deres familier. Dette selskab gjorde bare
juleaften endnu mere hyggelig, når vi alle var samlet.
Vi nød alle den dejlige and, som køkkendamerne havde tilberedt til os, samt alt hvad der
hører sig til. Vi sluttede selvfølgelig af med ris a la mande, hvor der til sidst stod 4 mandelvindere. I løbet af aftenen blev der læst højt af Juleevangeliet, der blev hygge-snakket og
sunget mange julesange. Traditionen tro blev der også danset om juletræet og pakket gaver
op i lange baner.
På personalets vegne vil jeg gerne takke for en super dejlig juleaften i godt selskab. Tak fordi
vi var så heldige at få lov til at fejre julen med jer alle sammen.
Glædelig jul til alle.
Med venlig hilsen
på vegne af personalet
Heidi Schmidt

