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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 beboer: 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
        
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
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. 
 

  

    Hanne Iftikhar                              Knud Andersen                           Vibeke Krogh                                   
 Pårørende afd. G                             Beboer afd. I                            Pårørende afd. K 
                                                                                                         vk@karberghus.dk    

              Pia Jelle                           Kirsten Yding Jørgensen                    Bodil Hansen 
         Pårørende afd. I                         Pårørende afd. H                       Pårørende afd. K 
       pj.jn@hotmail.com                        kir@youmail.dk                      bajbh@hotmail.com           

 

Foto følger 
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Vi har desværre mistet: 
Karin Paulowa Preisler, afd. K bolig 13 

Lissi Dreiager, afd. G bolig 106 
 

Vi siger velkommen til: 
Birgit Mathiesen, afd. G bolig 106 

 
 
Personale: 
Vi siger velkommen til: 

Henriette Jørholm, sygeplejerske 
Malene Bæk Christensen, ergoterapeut 
Sara Kassem Abdulalamir Al-Mosawi, SSA afd. H 

Victoria Tom-Petersen, SSH afd. K 
Natasja Rosenkrantz, vikar i aftenvagt. Natasja har været afløser hos os 

Marie Kruse Danielsen, afløser 
Nurton Ozel, afløser 
Shiva Nemati, afløser 

Tetiana Pilypchuk, afløser 
 

Vi tager/har taget afsked med: 
Susan Sarup, aftenvagt 

Parwana Zamani, aftenvagt 
Vlora Misimi, afløser 
Ubon Pedersen, afløser 

 
 
Næste møde i beboer- og pårørenderådet 
Næste møde afholdes den 20. november 2019. Hvis du har punkter, som du ønsker drøf-
tet, kan du kontakte et af medlemmerne (se forrige side) inden den 10. november. 

 
 
Tilsynsrapport fra Styrelsen for patientsikkerhed 2019 
Tilsynsrapporten findes på vores hjemmeside og på opslagstavlerne på afdelingerne. 

 
 
  



 

 

Set og sket på Lions Park 
 
Bibi på afd. I bliver interviewet af Ane og Mie fra Birkerød skole. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Carport Jazz gæster aktivitetscentret. God musik og god stemning  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Modeopvisning ved Ilse Lykke  



 

 

Efterårs- og Halloween-udsmykning på afd. I 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
  

Gør sig bedre i virkeligheden, 
så kig forbi afd. I stueplan  

Kreativitet i aktivitetscentret op til 
Halloween  



 

 

Kalender 

 

Dato: klokken: Aktivitet: Sted: 

Fre. 1. 10.45 – 11.45 

15.00 – 16.30 

Fredagssang  

Fredagsbar  

Ergoterapien 

Receptionen 

Man .  10.00 – 11.00 Besøg af børnehaven Fysio- og ergotera-
pien 

Tors. 7 10.00 -  11.45 Georgij spiller Ergoterapien 

Fre. 8. 10.45 – 11.45 

10.00 – 13.00  

Fredagssang 

Magnetsmykker 

Ergoterapien 

Receptionen 

Tirs. 12. 10.00 – 11.45 Banko Ergoterapien 

Fre.  15. 10.45 – 11.45 Fredagssang Ergoterapien 

Tirs. 19. 10.30 – 11.30 Gudstjeneste Løvesalen 

Ons. 20. 13.45 – 14.30 Danzetten spiller Ergoterapien 

Tors. 21. 10.00 – 13.00 Seniorshop Receptionen 

Fre. 22. 10.45 – 11.45 Fredagssang Ergoterapien 

Tirs. 26.  10.00 – 11.45 Film Ergoterapien 

Fre. 29. 10.45 – 11.45 Fredagssang Ergoterapien 

 
 

                Årets julefest  

 
Torsdag den 5. december kl. 17.00 
 
Hold øje med invitationen. Sidste frist for  
tilmelding er fredag den 22. november.  
 
Tilmeldingen er bindende.  

Arbejdstøj hænges på bøjler inden 
det kommer i damppressen. 

https://faaborg-midtfyn.dn.dk/nyheder/arkiv/mange-svampe-i-skoven/
https://www.google.com/imgres?imgurl=https://www.dhbk.dk/wp-content/uploads/2018/12/God-Jul.jpg&imgrefurl=https://www.dhbk.dk/2018/12/20/god-jul-og-godt-nytaar/&tbnid=noR7Wbj4dNIo9M&vet=10CKoBEDMouAFqFwoTCOjktImgnuUCFQAAAAAdAAAAABAD..i&docid=d92S-CyTEr7aCM&w=1242&h=897&q=jul&ved=0CKoBEDMouAFqFwoTCOjktImgnuUCFQAAAAAdAAAAABAD


 

 

Menuplan 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Fredag  01-11-2019 

- Græskarsuppe med urter og grovbrød 

- Røget laks med røræg og asparges 

Lørdag 02-11-2019 

- Fynsk gullasch med kartoffelmos 
- Rugbrødslagkage med solbær og creme 

Søndag  03-11-2019   

- Hamburgerryg med grønlangkål, sukkerkartofler, grønt 
- Citronfromage  

Mandag 04-11-2019 

- Wienerpølser med varm kartoffelsalat, sennep, ketchup 
- Cremet grønsagssuppe med brød  

Tirsdag 05-11-2019  

- Grydebøf med rodfrugte-/kartoffelmos, salat 

- Syltet frugt med creme  

Onsdag 06-11-2019 

- Biksemad med spejlæg og rødbeder 

- Abrikostrifli 

Torsdag 07-11-2019 

- Dampet torskefisk med sennepssauce, kartofler, grønt 
- Frugtgrød med fløde 

Fredag 08-11-2019 

- Tarteletter med høns og selleristuvning 
- Hønsekødsuppe med urter og boller 

Lørdag 09-11-2019 

- Farsskildpadde med æg, butterdejshorn og sherry 

- Æblekage med flødeskum 

Søndag 10-11-2019 VI SPISER ANDESTEG KL 18  

- Andesteg med sauce, brune og hvide kartofler, rødkål 

- Prinsesseris med kirsebærsauce 
  



 

 

Mandag 11-11-2019 

- Rosenkålsgratin med kryddersmør 
- Gulerodssuppe med friskbagt brød 

Tirsdag 12-11-2019 

- Krydderkrebinet, skysauce, bagte kartofler og grønt 

- Syltet frugt med makronskum 

Onsdag 13-11-2019 

- Stegte sild med æble-løgkompot, karrysauce, kartofler 
- Yoghurtfromage 

Torsdag 14-11-2019 

- Gule ærter, sprængt nakke, medister, kartofler, surt 
- Æbleskiver med syltetøj  

Fredag 15-11-2019 

- Koteletter med skysauce, kartofler og coleslaw 
- Jordbærgrød med fløde 

Lørdag 16-11-2019 

- Coq au vin (hane i rødvin) serveres med ris og brød 

- Muldvarpeskud (sveskedessert) 

Søndag 17-11-2019 

- Flæskesteg med skysauce, kartofler, rødkål 

- Romfromage 

Mandag 18-11-2019 

- Vintersuppe med oksekød, tomater og urter, grovbrød 
- Hjemmelavede pandekager med syltetøj 

Tirsdag 19-11-2019 

- Braiseret svinebryst, skysauce, kartofler, coleslaw 
- Frugtgrød med fløde 

Onsdag 20-11-2019 

- Fiskefrikadeller, remouladedressing, ovnkart., råkost 
- Rødbedesuppe med brød 

Torsdag 21-11-2019 

- Brunkål med letsaltet nakke, sennep og rødbeder 

- Æbletærte med letpisket fløde 

Fredag 22-11-2019 

- Bøf Lindstrøm, skysauce, kartofler, grønt 

- Gulerodscheesecake 

Lørdag 23-11-2019 

- Ungarsk gullash med kartoffelmos, surt 
- Syltede pærer med karamelskum 

Søndag 24-11-2019 

- Kalveculotter, portvinssauce, grønsagssouffle, kartofler 
- Sveskedessert 



 

 

Mandag 25-11-2019     

- Stegt kalvelever med løg, skysauce, kartofler, grønt 
- Vaniljebudding med frugtsauce 

Tirsdag 26-11-2019   

- Brændende kærlighed, kartoffel-urtemos, rødbeder 

- Hyldebærsuppe med æbler   

Onsdag 27-11-2019 

- Oksekød i peberrod sauce, kartofler og grønt 
-  Oksekødssuppe med urter og boller 

Torsdag 28-11-2019 

- Kødboller i selleristuvning, kartofler og grønt 
- Frugtgrød med fløde  

Fredag 29-11-2019 

- Glaseret skinke og flødekartofler, marineret grønt 
- Is med vafler   

Lørdag 30-11-2019 

- Hakkebøf med løg, skysauce, kartofler, rødbedesalat 

- Fiskemousse på salatbund, brød 

 

  

    

  

Ret til ændringer forbeholdes. 

Køkkenet, tlf. 46 11 26 81 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 


