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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 beboere: 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
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 pårørende-
rådet, 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 afdelin-

ger er ligeligt repræsenteret i rådet. 

  

    Hanne Iftikhar                              Knud Andersen                                    
 Pårørende afd. G                             Beboer afd. I                             

              Pia Jelle                           Kirsten Yding Jørgensen 
         Pårørende afd. I                          Pårørende afd. H 
 



 

 

Vi har desværre mistet: 
Jytte Kjær Larkov, afd. I bolig 9 

Inga Smistrup, afd. G bolig 9 
Mette Jensen, afd. H bolig 5 

Edel Agnete Lassen, afd. I bolig 110 

 
Vi byder velkommen til: 
Helga Nørgaard Johansen, afd. I bolig 9 
Gunnar Erik Dyrstad, afd. G bolig 9 
Kirsten Nielsine Kjeldsen, afd. H bolig 5 
 
Personale: 
Vi siger velkommen til: 

Birgül Cam, nattevagt på afd. I 
Natasja Rosenkrantz, afløser 

Ruki Caliskan, vikar i aftenvagten 
Charlotte Petersen, rengøringen 
 

Vi tager/har taget afsked med: 
Linda Riemann, nattevagt på afd. K. Linda går på pension 

Zahra Khan Mirza, aftenvagt 
Sahra Ahmed, afløser 

 
Jeanette Abildgaard, nattevagt, flytter fra afd. I til K  

 
Strukturændringer  
Vi har siden januar arbejdet med at pusle en ny organisationsstruktur på plads. Og nu er 
vi nærmere målet end vi har været. Vi har landet en struktur, der indebærer at vi ikke 

skal have en ny souschef, men i stedet have teamledere, der varetager den daglige 
ledelse i afdelingerne og de personaleteams der hører til. Vi har ikke de sidste detaljer 

på plads, så I må stadig have lidt tålmodighed. Men I kan være helt rolige, for alle 
opgaver bliver stadig løst. 
 

Jeg kan dog løfte sløret for at det overordnede kendetegn er, at vi er ét hus på tværs af 
faggrupper og afdelinger. Og at beboerne og den tværfaglige sygeplejeindsats er i fokus. 
 
”Oftest stillede spørgsmål” på hjemmesiden 

Vi har besluttet at oprette en funktion på vores hjemmeside, hvor man som  

beboer/pårørende vil kunne finde svar på gængse spørgsmål. Det kunne fx være ”hvor 
finder jeg en pumpe til at pumpe kørestolen med”.  
 

Vi har brug for input fra jer – hvad er det for nogle spørgsmål, som I har og som I med 
fordel selv ville kunne finde svaret på via hjemmesiden. Send en mail til Annett på 

anfe@rudersdal.dk eller ring 4611 2602 eller læg en seddel i vores postkasse. Tak  
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”Opslag” om huslejelegat 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
  



 

 

Set og sket på Lions Park 
 

 
 
 

 
 

 

Tøndeslagning for beboere og personale 



 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kalender 

 

 

 
 

Dato: klokken: Aktivitet: Sted: 

Tors. 4.   Ergoterapien lukket pga. kursus  

Fre. 5. 10.45 – 11.45 

13.30 – 15.00 

Fredagssang 

Fredagsbar 

Ergoterapien 

Receptionen 

Tirs. 9. 10.45 – 11.45 Klassisk med Grethe Ergoterapien 

Tors. 11. 10.00 – 11.45 Musik med Georgij Ergoterapien 

Fre. 12. 10.45 – 11.45 Fredagssang Ergoterapien 

Tirs. 16. 10.30 – 11.30 Gudstjeneste Løvesalen 

Ons. 17. 10.00 – 13.00 

10.45 – 11.45 

Seniorshop 
 

Onsdagssang 

Receptionen 

Ergoterapien 

Tors. 18. 

 

Skærtorsdag  - lukket  

Fre. 19. Langfredag    - lukket  

Man. 22. 2. Påskedag   - lukket  

Ons. 24. 10.00 – 11.45 Film Løvesalen 

Fre. 26. 10.00 – 13.00 Trim sko Receptionen 

Arbejdstøj hænges på bøjler inden 

det kommer i damppressen. 

Cykelkurven er fyldt med forår 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiDrq7ku6LhAhXIy6YKHZXiDiwQjRx6BAgBEAU&url=https://stineogmartin.dk/kalender/paaskefrokost-i-kroegers-have-langfredag/&psig=AOvVaw10M6BAPnEIv84VF4si-j-Z&ust=1553780853550426
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj8j9mpu6LhAhUcwsQBHSymDqYQjRx6BAgBEAU&url=https://www.metal-supply.dk/announcement/view/3014/elektrokul_as_onsker_alle_vores_kunder_en_god_paske&psig=AOvVaw10M6BAPnEIv84VF4si-j-Z&ust=1553780853550426


 

 

Menuplan 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
Mandag  01-04-2019 

- Hønsekød og aspargesstuvning serveret i tarteletter 
- Hønsekødssuppe med urter og boller 

Tirsdag 02-04-2019 

- Dansk musaka med salat 
- Ymerkoldskål med kammerjunkere 

Onsdag  03-04-2019   

- Wienerpølser, varm kartoffelsalat, sennep og ketchup 
- Chokoladebudding med flødeskum  

Torsdag 04-04-2019 

- Fiskefrikadeller med dild, sauce, råkost og kartofler 

- Jordskokkesuppe serveret med brød  

Fredag 05-04-2019  

- Persillerullesteg, skysauce, kartofler og grønt 

- Frugtgrød med fløde  

Lørdag 06-04-2019 

- Hakkebøf med bløde løg, sauce, kartofler og rødbeder 
- Lun æblekage med flødeskum 

Søndag 07-04-2019 

- Sprængt andebryst i flødepeberrodssauce, asparges-broccoli 
- Muldvarpeskud (Sveskedessert) 

Mandag 08-04-2019 

- Grønsagsgratin med kryddersmør 
- Cremet tomatsuppe, serveret med brød 

Tirsdag 09-04-2019 

- Røget nakke med stuvet spinat, kartofler og grønt 

- Syltet fersken med makronskum 

Onsdag 10-04-2019 

- Egons kyllingefad (Kylling på cremet porrebund) 

- Hyben-orangesuppe med ristede brødtern 
  



 

 

 

 

Torsdag 11-04-2019 

- Biksemad med spejlæg og rødbeder 
- Kærnemælksfromage med frugtsauce 

Fredag 12-04-2019 

- Stegt flæsk med persillesauce og kartofler  

- Frugtsalat med frisk frugt & creme 

Lørdag 13-04-2019 

- Sprængt kalvebryst med lys sauce og dampet kål 

- Jordbærgrød med fløde 

Søndag 14-04-2019   Palmesøndag 

- Dampet laks, sauce, kartofler og grillet grønt 
- Kagebund med frugtmousse  

Mandag 15-04-2019 

- Italiensk farsrulle, skysauce, bagte kartofler og grønt 
- Panna cotta med frugttop 

Tirsdag 16-04-2019   Dr. Margrethe 

- Flæskesteg med skysauce, kartofler og rødkål 
- Roulade med flødeskum 

Onsdag 17-04-2019 

- Grydebøf med kartofler og marineret grønt 

- Kalvekødssuppe med urter og boller 

Torsdag 18-04-2019   Skærtorsdag 

- Kalvefilet med kartoffelgratin og stegte tomater 

- Moccakage 

Fredag 19-04-2019   Langfredag 

- Kyllingesteg med skysauce, kartofler og salat med syrnet fløde 
- Ricottakage med citron og hindbær 

Lørdag 20-04-2019 

- Dampet torsk med kaperssauce, hakket æg og kartofler 
- Abrikosgrød med fløde 

Søndag 21-04-2019   Påskedag 

- Lammesteg med skysauce, rosmarinkartofler og grønt 
- Citronfromage 

Mandag 22-04-2019   2. Påskedag 

- Limemarineret svinekam, kryddersauce, ovnkartofler 

- Påskeis 

Tirsdag 23-04-2019 

- Skipperlabskovs med kryddersmør og rødbeder 

- Syltet abrikos med creme 
  



 

 

 

 

Onsdag 24-04-2019 

- Lasagne med salat 
- Aspargessuppe med brød 

Torsdag 25-04-2019     

- Boller i karrysauce, ris, chutney og grønt 

- Frugtgrød med fløde 

Fredag 26-04-2019   

- Fiskefilet med persillesauce og kartofler 

- Is med vafler   

Lørdag 27-04-2019 

- Hamburgerryg mild sennepssauce og stegte blomkål 
-  Rabarbertrifli 

Søndag 28-04-2019 

- Kalvekød i forårsfrikassé og kartofler med persilledrys  
- Hindbærmousse  

Mandag 29-04-2019 

- Farsrulle med bacon, sauce, kartofler og salat 
- Frugtskål med kammerjunkere   

Tirsdag 30-04-2019 

- Stegt kalvelever med bløde løg, sauce, kartofler og surt   

- Vaniljebudding med frugtsauce 

 

 

 
 

 
Ret til ændringer forbeholdes. 

Køkkenet, tlf. 46 11 26 81 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 


