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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: 
Erik Thrue Andersen Wiboltt, afd. K bolig 12 

Otto Hæggman-Rasmussen, afd. I bolig 110 
Inger Lilian Solveig Dahl, afd. I bolig 104 

 
Vi siger velkommen til: 
Aase Moltrup, afd. G bolig 9 

Kirsten Helga de Stoppelaar, afd. I bolig 105 
 
Personale: 
Vi siger velkommen til: 
Sigrid Liv Jacobsen, afløser i sommer. Sigrid har været hos os før 
Victoria Agerskov Nilsson, sommerferievikar 

Hamid Saadat Azizi, sommerferievikar 
Anne Prieme, afløser (SSA) 

Zahra Khan Mirza, afløser. Zahra har været fastansat hos os tidligere 
Annegrete Lynge Nielsen, ergoterapeut 
 

Vi tager/har taget afsked med: 
Hanane Coskun, SSA 

Bettina Dyrvig Skibelund, SSA afd. I 
Lucy Imnoy, afløser 

Sebastian Birch Schmidt, sommerferievikar 

 
Nyt fra beboer-og pårørenderådet 
Referat fra mødet den 12. juni hænger på opslagstavlerne. 

Der er stormøde onsdag den 25. september 2019 kl. 16.00. Alle er velkomne. 

 
I tilfælde af brand 
En lille, men dog stor, bøn til alle jer der bor på første sal i afdeling G, H og I.  
Altanen er yderst ved rækværket en flugtvej, hvis uheldet er ude og der opstår brand, 

med behov for at evakuere jer. 
 
Derfor bedes I holde møbler, blomsterkrukker med mere inden for ”vingerne” der står 

vinkelret på altanerne. Få evt. jeres pårørende til at være behjælpelige med dette. Tak 
for hjælpen 

 
 
 
  



 

 

 
Set og sket på Lions Park 

 
De to eneste beboere på Lions Park med swimmingpool  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

På afd. I er der linet op til en tur på 
stranden 

Så er vi klar til en tur på stranden     
 

Ombygningen af receptionen er i fuld gang 
 

Afd. I er klar til en tur på stranden 



 

 

 

 
Kalender 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Dato: klokken: Aktivitet: Sted: 

Fre. 5. 10.45 – 11.45 Fredagssang Ergoterapien 

Fre. 12. 10.45 – 11.45 Fredagssang Ergoterapien 

Tirs. 16. 10.30 – 11.30 Gudstjeneste Ergoterapien 

Tors. 18.  10.00 – 11.45 Georgij spiller Ergoterapien 

Fre. 19. 10.45 – 11.45 Fredagssang Ergoterapien 

Ons. 24.  Ergoterapien lukket  

Fre. 26. 10.45 – 11.45 Fredagssang Ergoterapien 

Ons. 31.  Ergoterapien lukket  

Arbejdstøj hænges på bøjler inden 
det kommer i damppressen. 



 

 

Menuplan 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Mandag  01-07-2019 

- Citrusmarineret svinekam, skysauce, kartofler, salat 

- Frugtgrød med fløde 

Tirsdag 02-07-2019 

- Frikadeller med dampet sommerkål, lys sauce, kartofler 

- Hønsekødsuppe med urter 

Onsdag  03-07-2019   

- Italiensk Bolognaise med pasta og tomatsalat 
- Panna cotta med marineret frugt  

Torsdag 04-07-2019 

- Sprængt kalkun i flødepeberrod, kartofler og grønt 
- Chokolademousse  

Fredag 05-07-2019  

- Paté med kylling, kryddersauce, kartofler og salat 
- Gazpacho (kold spansk tomatsuppe) & brød  

Lørdag 06-07-2019 

- Laks med kold kryddersauce, kartofler og grønt 

- Frisk frugt 

Søndag 07-07-2019 

- Rosa stegt oksefilet, kartoffelgratin og salat 

- Pistacie-is med jordbærpuré 

Mandag 08-07-2019 

- Blomkålsgratin serveret med kryddersmør  
- Ærtepurésuppe med grovbrød 

Tirsdag 09-07-2019 

- Braiseret kalvespidsbryst, stegte grønsager og kartofler 
- Kærnemælkskoldskål med kammerjunkere 

 



 

 

Onsdag 10-07-2019 

- Krebinet med krydderurter, kartofler og sommerslaw 
- Jordbær/rabarbertærte med flødeskum 

Torsdag 11-07-2019 

- Fiskefrikadeller med remouladedressing, råkost 

- Pandekage med is 

Fredag 12-07-2019 

- Barbeque marinerede revelsben, kartoffelsalat og salat 
- Moccafromage 

Lørdag 13-07-2019 

- Græsk farsrulle med skysauce, kartofler og tzatziki 
- jordbær/solbærgrød med fløde 

Søndag 14-07-2019 

- Sommerkam med skysauce, kartofler og agurkesalat 
- Stikkelsbærmousse  

Mandag 15-07-2019 

- Skinkemignon i tomatflødesauce, kartofler og salat 

- Ymerkoldskål med kammerjunkere 

Tirsdag 16-07-2019 

- Dampet fisk med sauce verte, rejer og æg, flute 

- Asparges-broccolisuppe 

Onsdag 17-07-2019 

- Farsrulle med bacon, vildtsauce, salat med syrnet fløde 
- Frugtsalat med creme 

Torsdag 18-07-2019 

- Kalvekød i dildsauce, hertil nye blomkål og gulerødder 
- Melon med rysteribs 

Fredag 19-07-2019 

- Helstegte kyllingelår, skysauce, kartofler og agurkesalat 
- Snitte med røget laks 

Lørdag 20-07-2019 

- Grydebøf med kartofler og melon-tomatsalat 

- Citronfromage 

Søndag 21-07-2019 

- Hamburgerryg med mild sennepssauce, marineret grønt 

- Skovbærtrifli 

Mandag 22-07-2019 

- Hjemmelavet hønsesalat på ananas-salatbund, flute 
- Cremet suppe af sommergrønt 

Tirsdag 23-07-2019 

- Sennepsgratineret farsbrød med skinke, sauce, grønt 
- Jordbærfromage 

 



 

 

Onsdag 24-07-2019 

- Æggekage med kartoffel, bacon, purløg og brød 
- Tomatsuppe med Italiensk urteblanding 

Torsdag 25-07-2019     

- Stjerneskud a la Lions Park Birkerød 

- Frisk frugt 

Fredag 26-07-2019   

- Kalvekød i sommerfrikassé, kartofler, persilledrys 
- Kold frugtsuppe   

Lørdag 27-07-2019 

- Hakkebøf i champignonsauce, kartofler og salat  
-  Jordbærgrød med fløde 

Søndag 28-07-2019 

- Grydestegt kylling med skysauce, kartofler, agurkesalat 
- Isdessert  

Mandag 29-07-2019 

- Kødboller i karrysauce hertil ris, chutney og ærter 

- Koldskål med frugt, kammerjunkere   

Tirsdag 30-07-2019 

- Lasagne med tomat-mozzarellasalat, grovbrød 

- Jordbær-cheesecake 

Onsdag 31-07-2019 

- Røget nakke med flødestuvet spinat, kartofler 
- Is med vafler  

  

Ret til ændringer forbeholdes. 

Køkkenet, tlf. 46 11 26 81 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 


