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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                           Vibeke Krogh                                   
 Pårørende afd. G                             Beboer afd. I                            Pårørende afd. K 

              Pia Jelle                           Kirsten Yding Jørgensen                    Bodil Hansen 
         Pårørende afd. I                          Pårørende afd. H                       Pårørende afd. K 
 

Foto følger 

Foto følger 



 

 

Vi har desværre mistet: 
Ruth M. Nielsen, afd. G bolig 11 

Airo Kirsten Vormsborg, afd. G bolig 2  
 

Vi siger velkommen til: 
Lis Ramsing Jensen, afd. K bolig 5 

Randi Elinor og Alex Roald Ankjær-Jensen, afd. G bolig 11 

 
 
Personale: 
Vi siger velkommen til: 
Liudmyla Ilchenko, afløser 
Frederikke Helth Kjærulff, afløser 

Marissa Brorson, afløser 
Malthe Rydahl Torp, afløser 

 
Vi tager/har taget afsked med: 
Andrea Petersen, nattevagt 

Liv Gammelgaard, sommerferievikar 
Sigrid Liv Jacobsen, sommerferievikar 

Martha Bach, afløser 
Sara Tønder Hauskov, afløser 

 
 
Beboer- og pårørenderådet 
Vi byder velkommen til to nye medlemmer: Vibeke Krogh, der er pårørende til beboer på 
afd. K og Bodil Hansen, der også er pårørende til beboer på afd. K.  

 
 

Stormøde den 25. september 
Der er stormøde i restauranten kl. 16.00. Alle beboere og pårørende er meget velkomne. 
Vi serverer eftermiddagskaffe og kage. Se evt. opslag på opslagstavlerne. 

 
 
Set og sket på Lions Park 

 
Afskedsreception for ergoterapeut Christina 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kalender 

 

 
 
 
 

 

Dato: klokken: Aktivitet: Sted: 

Ons. 4. 10.00 – 13.00 Ilse Lykke modeopvisning Receptionen 

Fre. 6. 10.45 – 11.45 Fredagssang   Ergoterapien 

Tors. 12. 10.00 – 11.45 Banko Ergoterapien 

Fre. 13. 10.45 – 11.45 Fredagssang Ergoterapien 

Tirs. 17. 10.30 – 11.30 Gudstjeneste Løvesalen 

Tors. 19. 10.00- 11.45 

10.00 – 13.00 

Georgij spiller 

Senior Shop 

Ergoterapien 

Receptionen 

Fre. 20. 10.45 – 11.45 Fredagssang Ergoterapien 

Søn. 22. 10.00 – 13.00 Lotte tøj Receptionen 

Fre. 27. 10.45 – 11.45 Fredagssang Ergoterapien 

 
 

 
 
 
 

  

Arbejdstøj hænges på bøjler inden 

det kommer i damppressen. 

Afd. K’s husdyr sover  

https://www.google.com/imgres?imgurl=https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/43/Aster_amellus_-_blooms_%28aka%29.jpg/220px-Aster_amellus_-_blooms_%28aka%29.jpg&imgrefurl=https://en.wikipedia.org/wiki/September&docid=W0IySrc0MlXtaM&tbnid=to64UxPwvQyhIM:&vet=10ahUKEwiIjPjTnajkAhUkpIsKHSLiCXcQMwiwAShTMFM..i&w=220&h=147&bih=617&biw=1120&q=september&ved=0ahUKEwiIjPjTnajkAhUkpIsKHSLiCXcQMwiwAShTMFM&iact=mrc&uact=8


 

 

Menuplan 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Søndag  01-09-2019 

- Oksefilet med pebersauce, ovnkartofler og salat 
- Pistacieis med jordbærpure 

Mandag 02-09-2019 

- Italiensk kødsauce (Bolognaise) med pasta, tomatsalat 
- Koldskål med kammerjunkere  

Tirsdag  03-09-2019 

- Farseret blomkål, skysauce, kartofler og pandegrønt 

- Stikkelsbærgrød med fløde  

Onsdag 04-09-2019 

- Braiseret kalvespidsbryst, kartofler og sensommergrønt 

- Frisk frugt  

Torsdag 05-09-2019  

- Hamburgerryg med sennepssauce, kartofler og ovngrønt 
- Frugttrifli  

Fredag 06-09-2019 

- Stegt rødspætte med citronsauce, kartofler og grønt 
- Blomkålssuppe med flute 

Lørdag 07-09-2019 

- Græske frikadeller, sauce, stegte kartofler og tzatziki 

- Cheesecake med jordbær 

Søndag 08-09-2019 

- Stegt kylling med persillesky, kartofler og agurkesalat 

- Rabarberkage med flødeskum 

Mandag 09-09-2019 

- Ølbraiseret nakkekam, skysauce og bagte rodfrugter 
- Syltede pærer med karamelskum 

Tirsdag 10-09-2019 

- Kødboller i karrysauce, løse ris, ærter og chutney 
- Legeret grønsagssuppe med brød 

Onsdag 11-09-2019 

- Stegte sild i lage, kartofler og persillesauce, grønt 
- Solbær/ribsgrød med fløde 

  



 

 

Torsdag 12-09-2019 

- Kalvekød i dildsauce, kartofler, ovnbagte gulerødder 
- Vaniljebudding med frugtsauce 

Fredag 13-09-2019 

- Maskeret blomkål med sauce verte, rejer og æg, flute 

- Kalvekødssuppe med urter og boller 

Lørdag 14-09-2019 

- Oksefarsrulle m/bacon, vildtsauce, kart., rødkålssalat 
- Panna cotta med rabarbersirup  

Søndag 15-09-2019 

- Mørbradgryde med kartofler og broccolisalat 
- Æblekage med flødeskum 

Mandag 16-09-2019 

- Rødspætteruller med laksemousse, hvidvinssauce, grønt 
- Legeret grønsagssuppe med brød 

Tirsdag 17-09-2019 

- Frikadeller med stuvet kål og kartofler 

- Cremet rabarbersuppe 

Onsdag 18-09-2019 

- Ribbensteg med skysauce, kartofler og rødkål  

- Fiskemousse på salatbund 

Torsdag 19-09-2019 

- Kalvehjerter i flødesauce, kartofler og surt 
- Hjemmelavede pandekager med solbærkompot 

Fredag 20-09-2019 

- Hakkebøf med bløde løg, sauce, rødbedesalat 
- Pæretærte med kanel-flødeskum 

Lørdag 21-09-2019 

- Stegt rødspætte med asparges-rejesauce, kartofler 
- Isdessert 

Søndag 22-09-2019 

- Oksegrydesteg, skysauce, kartofler, stegte rodfrugter 

- Citronfromage 

Mandag 23-09-2019 

- Kyllingepie med salat 

- Aspargessuppe med flute 

Tirsdag 24-09-2019 

- Krydderkrebinetter, skysauce, kartofler og grønt 
- Moccamousse 

Onsdag 25-09-2019     

- Kalvespidsbryst med stuvet hvidkål, kartofler, sennep 
- Lun æblekage med letpisket fløde 

  



 

 

Torsdag 26-09-2019   

- Fiskefrikadeller med remouladedressing, kart., råkost 
- Yoghurt fromage   

Fredag 27-09-2019 

- Egons kyllingeret med porre-baconsauce, kartofler 

- Jordbærgrød med fløde 

Lørdag 28-09-2019 

- Gullasch med rodfrugtemos og syltet grønt 
- Appelsinfromage  

Søndag 29-09-2019 

- Kalvefilet med rødvinssauce, kartofler og grønt 
- Nougatfromage   

Mandag 30-09-2019 

-  Grønsagsgratin med kryddersmør 
- Tomatsuppe med urter og nudler 

 
 

 
Ret til ændringer forbeholdes. 

Køkkenet, tlf. 46 11 26 81 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 


