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Badehus på Ærø 



 

 

  

 

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: 
Henry Larsen, afd. G bolig 106 

Ebbe Munch, afd. K bolig 5 

 
Vi siger velkommen til: 
Bent Skou Jakobsen, afd. K bolig 12 
Edith Else Myhle Nilsson, afd. I bolig 104 

Lissi Dreiager, afd. G bolig 106 

 
 
Personale: 
Vi tager/har taget afsked med: 

Henriette Jørholm, sygeplejerske 
Christina Ramtung, ergoterapeut 

Dorit Bashari, SSA, aftenvagt 

 
 
Fremlysning 
Armbåndsur med brun rem fundet på græsplænen.  

Hvis uret er dit, kan det afhentes i administrationen  

 
 
Afskedsreception 
Vi siger farvel til ergoterapeut Christina 
den 13. august kl. 13 i aktivitetscentret.  
 

De beboere der har lyst til at deltage, er meget velkomne. 

 

 
Ombygning af receptionen 
Nu kan man rigtig se, hvor flot det bliver! 

 
 

 
  



 

 

Feriebilleder  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Ærø Skagen, Råbjerg Mile 

Grønland 

Grønland, midnatssol 

Grønland, Julemandens kane 



 

 

Månedens hjernebrud 

 

 
Set og sket på Lions Park 
 

Afd. K har fået nyt fint køkkenhave-/bænke-arrangement og har allerede været leve-
ringsdygtige i blå kartofler og røde ribs 

 
 
  



 

 

Kalender 
 

 

 
 

Dato: klokken: Aktivitet: Sted: 

Tors. 1.  10.00 .- 11.45 Georgij spiller ergoterapien 

Fre. 2. 10.45 – 11.45 Fredagssang  Aflyst  

Man. 5.  10.00 – 13.00 Josefinetøj Receptionen 

Ons. 7.   Ergoterapi lukket  

Tors. 8.  10.00 – 11.45 Film Ergoterapien 

Fre. 9. 10.45 – 11.45 Fredagssang Ergoterapien 

Tirs. 13. 10.00 – 11.45 Banko Ergoterapien 

Ons. 14.  

14.00 - 16.00 

Ergoterapi lukket 

Underholdning Lise Nees (Tilmelding) 

 

Restauranten 

Fre. 16. 

 

10.45 – 11.45 Fredagssang Ergoterapien 

Tirs. 20 10.30 -11.30 Gudstjeneste Løvesalen 

Ons. 21.  

10.00 – 13.00 

Ergoterapien lukket 

KS Tøjsalg 

 

Receptionen 

Fre. 23. 10.45 – 11.45 

10.00 13.00 

Fredagssang 

Trim sko 

Ergoterapien 

Receptionen 

Tors. 29. 10.00 – 11.45 Georgij spiller Ergoterapien 

Fre. 30. 10.45 – 11.45 Fredagssang Ergoterapien 

 
 
 
 
 

  

Arbejdstøj hænges på bøjler inden 
det kommer i damppressen. 



 

 

Menuplan 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 Torsdag  01-08-2019 

- Bøf Lindstrøm, skysauce, kartofler og salat 

- Frisk frugt 

Fredag 02-08-2019 

- Stegt rødspætte med persillesauce, kartofler, råkost 
- Rabarbertrifli 

Lørdag  03-08-2019   

- Marinerede revelsben med kartoffelsalat 
- Aspargessuppe med flute  

Søndag 04-08-2019 

- Oksefilet med pebersauce, ovnkartofler og salat 
- Hindbær Tiramisu  

Mandag 05-08-2019  

- Stegt kalvelever med bløde løg, kartofler og surt 

- Frugtgrød med fløde  

Tirsdag 06-08-2019 

- Fisk gratineret med mandler, sur/sød sauce, kartofler 

- Chokoladebudding med flødetop 

Onsdag 07-08-2019 

- Skinkeschnitzel med stegte kartofler, smørsauce, ærter 
- Kærnemælkskoldskål med kammerjunkere 

Torsdag 08-08-2019 

- Skinke med marinerede kartofler, sennep og salat 
- Pandekager med solbærkompot 

Fredag 09-08-2019 

- Roastbeef med bearnaise og pommes frittes, salat 
- Frugtsalat 

  



 

 

 

Lørdag 10-08-2019 

- Italiensk farsrulle, sauce, kartofler og tomatsalat 

- Cremerand med frugt 

Søndag 11-08-2019 

- Persillerullesteg med skysauce, kartofler og agurkesalat 
- Isdessert 

Mandag 12-08-2019 

- Grønsagsgryde med oksehakke, kartofler og surt  
- Kiwi-stikkelsbærgrød med fløde 

Tirsdag 13-08-2019 

- Kalkunschnitzel med flødepaprikasauce, løse ris, salat 

- Ymerfromage med saftsauce 

Onsdag 14-08-2019 

- Æggekage med kartoffel, bacon, tomat, purløg, rugbrød 

- Legeret grønsagssuppe  

Torsdag 15-08-2019 

- Fiskefrikadeller med remouladedress., kartofler, råkost 
- Koldskål med frugt, kammerjunkere 

Fredag 16-08-2019 

- Bbq revelsben med kartoffelsalat og grønt 
- Hindbærfromage 

Lørdag 17-08-2019 

- Hakkebøf med bløde løg, skysauce, kartofler og salat 
- Syltet frugt med creme 

Søndag 18-08-2019 

- Sommerkam med skysauce, kartofler og agurkesalat 

- Rarbarberkage med flødeskum 

Mandag 19-08-2019 

- Wienerpølser med kartoffelsalat, sennep og ketchup 

- Chokolademousse 

Tirsdag 20-08-2019 

- Krebinetter med stuvede sommergrønsager, persilledrys  
- Is med vafler 

Onsdag 21-08-2019 

- Kylling i Thaikarry, løse ris, chutney og grønt 
- Ymerkoldskål med kammerjunkere 

Torsdag 22-08-2019 

- Sommerbiksemad med spejlæg, marineret grønt 
- Ostetallerken med kiks og frugt 

  



 

 

 

Fredag 23-08-2019 

- Butterdejsstang med skinke og champignon, salat 

- Hyben-orangesuppe med kold flødeskum 

Lørdag 24-08-2019 

- Koteletter med lys sauce, smørdampet spidskål 
- Frugttærte med creme fraiche 

Søndag 25-08-2019     

- Kalveculotter med skysauce, kartofler og grønt 
- Ananasfromage 

Mandag 26-08-2019   

- Grønsagsgratin med kartofler, skinke og kryddersmør 

- Cremet tomatsuppe med grovbrød   

Tirsdag 27-08-2019 

- Frikadeller med sauce, kartofler og ristet grønt 

-  Stikkelsbærmousse 

Onsdag 28-08-2019 

- Røget forel med flødestuvet spinat, kartofler, ovngrønt 
- Jordbær-solbærgrød med fløde  

Torsdag 29-08-2019 

- Tarteletter med kylling og aspargesstuvning, grønt drys 
- Hønsekødssuppe med urter og boller, brød 

-   Fredag 30-08-2019 

- Stegt flæsk med persillesauce, kartofler og grønt  
- Frisk frugt 

Lørdag 31-08-2019 

- Kalv i estragonsauce, kartofler og grønt 

- Kagebund med frugtmousse 

  

 

 

 

 
Ret til ændringer forbeholdes. 

Køkkenet, tlf. 46 11 26 81 

 
 

 
 
 

 
 

 
 


