LIONS PARK BIRKERØD
JUNI 2019

Kære beboere
Dette er jeres avis. Vi vil byde velkommen til og tage afsked med beboere og personale
og trykke månedens menu, kalender m.m. Vi tager løbende billeder fra arrangementer i
huset. Nogle af billederne finder vej til avisen.
Hvad avisen ellers skal indeholde er op til jer. Henvend jer til plejehjemsleder Charlotte
Bakke eller sekretær Annett Feddersen, hvis I har idéer til indholdet af avisen.
Pårørende der ønsker at modtage Løveposten, skal oprette sig ”nyhedsbrevet” på vores
hjemmeside www.lionsparkbirkerød.dk.

Beboer- og pårørenderådet
Beboer- og pårørenderådet består af følgende pårørende og beboere:

Hanne Iftikhar
Pårørende afd. G

Knud Andersen
Beboer afd. I

Pia Jelle
Pårørende afd. I

Kirsten Yding Jørgensen
Pårørende afd. H

Hvis du har spørgsmål til beboer- og pårørenderådet eller et evt. punkt til næste mødes
dagsorden, er du velkommen til at kontakte en af ovenstående.
Ønsker du – som beboer eller pårørende - at være medlem af beboer- og pårørenderådet, er du meget velkommen til at henvende dig til Charlotte Bakke eller Annett
Feddersen, pr. mail, telefon eller via en seddel i postkassen. Vi tilstræber at alle afdelinger er ligeligt repræsenteret i rådet.

Vi har desværre mistet:

Inge Karen Holsted, afd. I bolig 105
Gunnar Erik Dyrstad, afd. G bolig 9

Personale:
Vi siger velkommen til:
Said Kharazi, SSH og nattevagt på afd. I
Mina Dabatou Sotany, SSH, aftenvagt. Mina har været afløser hos os
Tenbit Tassew Møller, SSH, aftenvagt
Corina Seegmüller, sommerferievikar
Nilufer Gülen, sommerferievikar. Nilufer i er kendt i huset, da hun både er afløser og har
gjort rent hos os
José Carlos Leite dos Santos, afløser
Sandy Høj Jensen, afløser
Lucy Imnoy, afløser
Hea Abdallah, afløser og sommerferievikar
Sebastian Birch Schmidt, afløser og sommerferievikar
Line Sandt Steno, sygeplejerskestuderende, afløser
Vi tager/har taget afsked med:
Linda Riemann, nattevagt
Jonas Lie, sommerferievikar og afløser
Chimeg Minjouurdorj, afløser

Månedens hjernebrud:

Løsning på sidste side

Møde i beboer-og pårørenderådet

Næste møde afholdes 12. juni. Referat fra mødet bliver hængt op på opslagstavlerne.

Fodplejer Lene Heerfordt
Lene Heerfordt er holdt om som fodplejer.

Set og sket på Lions Park

Andemor og andefar på morgenvisit på afd. I.

Mens receptionsområdet bygges om, er der højt humør i den midlertidige kiosk

Storproduktion af lækker mormorkringle

Kalender
ato:

klokken:

Aktivitet:

Sted:

Tors. 6.

10.00 – 13.00

Seniorshop

Det åbne rum

Fre. 7.

10.00 – 13.00

Magnetsmykker

Det åbne rum

10.45 – 11.45
lukket

Fredagssang
Pga. 2. pinsedag

Ergoterapien

Man. 10.
Ons. 12.

10.00 – 11.45

Banko

Ergoterapien

Fre. 14.

10.45 – 11.45

Fredagssang

Ergoterapien

Tirs. 18.

10.30 – 11.30

Gudstjeneste

Ergoterapien

Fre. 21.

10.45 –

Midsommer – se opslag

Aktivitetscentret

Ons. 26.

Ergoterapien lukket

Tors. 27.

10.00 – 11.45

Georgij

Ergoterapien

Fre. 28.

10.45 – 11.45

Fredagssang

Ergoterapien

Søn. 30.

10.00 – 13.00

Lottetøj

Åbne rum

Menuplan

Lørdag

01-06-2019

- Karbonader med stuvede ærter og gulerødder, kartofler
- Is med vafler
Søndag

02-06-2019

- Glaseret skinke, flødestuvet spinat og kartofler
- Hindbærdessert
Mandag

03-06-2019

- Kalkun i orangesauce, serveres med ris
- Fløderand med frugt
Tirsdag

04-06-2019

- Blomkålsgratin med kryddersmør, brød
- Ærtepuresuppe med flødepeberrod
Onsdag

05-06-2019 GRUNDLOVSDAG

- Valgflæsk med persillesauce og kartofler
- Grundlovsdessert (rabarberkompot med cremelåg)
Torsdag

06-06-2019

- Fiskefrikadeller med remouladedressing, råkost
- Sommergrønsagssuppe med flute
Fredag

07-06-2019

- Braiseret kalv med ovngrønt, skysauce, kartofler
- Ymerkoldskål med kammerjunkere
Lørdag

08-06-2019

- Mørbrad Saltimbocca i flødesauce, pasta og salat
- Tiramisu
Søndag

09-06-2019 Pinsedag

- Letsaltet andebryst i flødepeberrod, kartofler og grønt
- Kirsebærfromage
Mandag

10-06-2019 2.Pinsedag

- Sommerkam med skysauce, kartofler og agurkesalat
- Rabarbertrifli
Tirsdag

11-06-2019

- Stegt kalvelever med bløde løg, sauce kartofler, salat
- Frugtgrød med fløde

Onsdag

12-06-2019

- Bøf Sukiyaki, gryderet med oksekød, kartofler og grønt
- Koldskål med kammerjunkere
Torsdag

13-06-2019

- Farseret blomkål, skysauce og kartofler og grønt
- Frisk frugt (vi håber på jordbær!)
Fredag

14-06-2019

- Hønsesalat på ananas og salat, nybagt brød og smør
- Aspargessuppe med flute
Lørdag

15-06-2019 Valdemarsdag / kartoflens dag

- Røget makrel, sauce verte, nye kartofler og en snaps!
- Westphalsk kartoffelkage med flødeskum
Søndag

16-06-2019

- Kalvekød i sommergrønt, nye kartofler og persilledrys
- Stikkelsbærfromage
Mandag

17-06-2019

- Æggekage med bacon og purløg
- Tomatsuppe med urter og flute
Tirsdag

18-06-2019

- Frikadeller med stuvet sommerkål, kartofler
- Ymerfromage med fugtsauce
Onsdag

19-06-2019

- Fisk Florentine med citronsauce og kartofler, grønt
- Hybensuppe med vaniljeis
Torsdag

20-06-2019

- Koteletter med skysauce, kartofler og agurkesalat
- Jordbær med fløde
Fredag

21-06-2019

- Kyllinge-krydderkrebinet, sauce, kartofler og salat
- Frugtsalat med creme
Lørdag

22-06-2019

- Marineret svinekam, skysauce, kartofler og salat
- Krabbesalat på salatbund & brød
Søndag

23-06-2019

- Coq au vin blanc (hane i hvidvin) kartofler og grønt
- Moccamousse
Mandag

24-06-2019

- Kødboller i karrysauce, serveres med ris, chutney, grønt
- Frugtskål med kammerjunkere
Tirsdag

25-06-2019

- Barbeque revelsben med kartoffelsalat og grønt
- Isdessert

Onsdag

26-06-2019

- Farsrulle med bacon, sauce, kartofler, mormorsalat
- Frugtgrød med fløde
Torsdag

27-06-2019

- Stegte rødspætter, persillesauce, nye kartofler
- Jordbær med fløde
Fredag

28-06-2019

- Hamburgerryg med sommerkål og kartofler
- Chokolademousse
Lørdag

29-06-2019

- Hakkebøf med bløde løg, sauce, kartofler og surt
- Kærnemælkskoldskål med kammerjunkere
Søndag

30-06-2019

- Grydestegt kylling, persillesky, kartofler og agurkesalat
- Rabarberkage

Ret til ændringer forbeholdes.
Køkkenet, tlf. 46 11 26 81

Løsning Sudoku

