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Information
Vinder af kryds og tværs
Vi ønsker et stort tillykke til

Søren, Poul Torben og Herman
som blev vinderen af sidste blads kryds og tværs

Velkommen til nye beboere
Leo Hansen

lejl.124

Per Valbjørn

lejl. 107

Jens H Nielsen

lejl. 131

Erna Ludvigsen

lejl. 2

Rita Larsen

lejl. 8

Vi siger farvel
Esther Bergquist
Hanne Holm
Carl Christian Krag

Kryds og tværs

Navn______________________ Bolig_______
Denne Kryds og tværs kan udfyldes og afleveres i postkassen ved hovedindgangen. Sidste frist for aflevering er
Fredag d. 24 august
Vi trækker lod mellem de indleverede kryds og tværs
Præmien vil være forskellig fra måned til måned.

MARGRETE LEGENE 2018

Så er vi igen klar til MARGRETE LEGENE

Onsdag d. 29. august. Kl. 10.30
til ca . Kl. 14.
Dagen vil være fyldt med fælles aktiviteter i den store gårdhave ved Kongelunden,
og slutter af med fælles spisning.
Alle beboere på Margretecentret deltager
i det omfang de kan, enten som udøver eller hepper, og det vil være rigtigt dejligt
hvis I som pårørende har mulighed for at
komme og hjælpe denne dag.

MARGRETE LEGENE 2018

-----------OOOOO----Klip----OOOOO-----Klip----OOOOO-------------

Tilmelding til Margretelegene for pårørende
Antal gæster: ___________
Pris 50,- kr pr person ( mad og drikkevare)
Afleveres senest d. 20. august i Jeannettes
postkasse eller til personalet.

----------OOOOO----Klip----OOOOO-----Klip----OOOOO-------

Kommende arrangementer
2. juli Klaverspil med Herdis

16. juli Bankospil med Anne

17 juli Gudstjeneste 14-15
Der er gudstjeneste i opholdsstuen

31. juli aftenhygge 19-21
Der serveres kaffe/kage i opholdsstuen

6. august Bankospil med Anne
Kirsebærhuset spiller og synger

7. august Gudstjeneste 14-15
Der er gudstjeneste i opholdsstuen

28. august gudstjeneste kl 10-11
Der er gudstjeneste i opholdsstuen

29. august Margretlegene

Sankt Hans
Så blev Sankt
Hans fejret,
selvom der ikke var bål.
Der blev serveret grill pøler og is med
jordbær.

Hvad rører sig i udviklingen på Margretecentret
Projekt Mennesker, mad og måltid på Margretecentret
OK-Fonden kører et projekt der hedder Mennesker, mad og måltid og det
er vi på Margretcentret en del af, da vi gerne vil udvikle det og blive endnu
bedre. Vi har valgt at sætte mest fokus på aftensmaden.
Vi har været i gang et stykke tid og har også haft besøg af to fra Københavns Madhus, som spiste med en aften. De evaluerede på forskellige parametre såsom madens konsistens, smag, udseende. Personalet værtskab,
hvordan er opdækning, spisestue osv. Det er der kommet en rapport ud af
og ud fra den har vi besluttet at arbejde videre med vores værtskab, vores
mellemmåltider og hvordan vi kan pifte maden lidt op, så den ser mere
indbydende ud med små ting, da vi ikke får tilført flere ressourcer.
Som nogle har stiftet bekendtskab med, er der om aftenen nu to unge
mennesker i og omkring aftensmaden. Det er studerende, som er ansat for
at hygge, hjælpe og få hjælp til borddækning osv. Det giver noget rigtig
godt til hele huset og giver det faste personale mere ro til plejen. De studerende er meget glade for at være her og hele huset nyder godt af deres
hjælp og friske unge pust.
I efteråret skal nogle af personale på Værtskabskursus. Vi sender også nogle afsted på et kursus i mellemmåltider og nogle på kursus i at pifte maden
op. Der bliver altså rigtig meget fokus på mennesket i forhold til mad og
måltid efter sommerferien og hen i efteråret.

Hvad rører sig i udviklingen på Margretecentret
Der bliver ikke lavet om på leverancen fra fælleskøkkenet og vi vil stadig få maden derfra, men vi vil gerne blive endnu bedre i vores værtskab, i tilbuddet om mellemmåltider og i at pifte maden op.
Vi har flere udviklingsmål inden for emnet, men de kommer i 2019

Akademi- og diplom modul i demens
I efteråret og i slutningen af året samt i starten af det nye år, vil der være SSA’er der er på akademi-modul i demens. Modulerne løber over
ca. 4 måneder med ca. 9-11 undervisningsdage og afsluttes med en eksamen.
Der vil være et par stykker, der tager et diplom-modul ligeledes i demens. Dette vil starte op i slutningen af året. Dette modul løber ligeledes over ca. 4 måneder og afsluttes med en eksamen.
Vi har haft samtaler med de personaler, der har ønsket uddannelse (og
det er mange
) og efterfølgende udvalgt. Vi håber og tror på, at der
vil komme flere afsted på et senere tidspunkt.

Menuplan for Juli
Hovedret
Søn 1

Forloren hare, vildtsauce, ribsgele

Biret
Rababertrifli

broccoli
Man 2

Skipperlabskovs, grønt

Stikkelsbærgrød

Tirs 3

Faserede porre, skysauce,majs

Aspargessuppe

Ons 4

Lasagne, courgette, ratatouille

Hjemmelavet rababer is

tors 5

Sprængt kyllingebryst, citronsauce

Alliancegrød

romane
Fre 6

Laksefrikadeller med spinatsauce

Appelsinfromage

Kartofler, blomkål
Lør 7

Forloren and, skysauce, rødkål

Frugsalat, ylettecreme

Søn 8

Sprængt kam, aspargessauce,
carotter

Jordbærmousse, flødeskum

man 9

Boller i karry, løse ris, broccoli

Hindbærgrød

Tirs 10

Frikadeller, kold kartoffelsalat

Cremet løgsuppe

ærter
Ons 11

Paprikagryde, løse ris, grillede_

Vaniljebudding, saftsauce

peberfrugter
Tors 12

Kogt oksebryst, sur sød sauce

Pandekager med kompot

Fre 13

Bagte gulerødder
Dampet rødspætte, aspargessauce-

Hjemmelavet youghurt is , ribs

Rejer, bønner
Lør 14

Kogt røget skinke, flødekartofler
salatgrønsager

Kold jordbærsuppe, flødeskum

Søn 15

Krebinet, stuvet sommerkål,

Citronfromage, flødeskum

persillekartofler
man 16

Steg medister, stuvet spinat, kartofler Abrikosgrød

Menuplan for Juli
Hovedret
Tirs 17

Kylling i kokoscreme, ris

Biret
Blomkålsuppe

broccoli
Ons 18

Paneret flæsk, persillesauce, bagte

Hjemmetlavet chokoladeis

gullerødder
Tor 19

Farsskinke, sennepsauce

Koldskål

bønner
Fre 20

Fiskefrikadeller, remouladesauce
carotter

Panna cotta, hybenkompot

Lør 21

Kalkunfrikadeller med paprika-

Rabaabergrød

Sauce, karkofler, ærter
Søn 22

Mørbradgryde med coctailpølser

Appelsinfromage,flødeskum

Løse ris, bønner
Man 23

Krydret nakkesteg, bagt kartoffel

Rødgrød

romanescogrønt
Tirs 24

Oksegryde med peberfrugt

Broccolisuppe

Rustikke gulerødder
Ons 25

Krebinet, stuvede ærter

Hjemmelavet is med jordbær

gulerødder
Tors 26

Chiken tikka masala, løse ris

Kold æblesuppe, creme fraiche

Grillede peberfrugter
Fre 27

Stegt rødspættefilet, persillesauce

Hindbærkoldskål

bønner
Lør 28
Søn 29

Langtidsstegt griseskank,skysauce

Stikkelsbeærgrød med

Ærter-perleløg

hyldeblomst

Hamburgryg, kold kartoffelsalat

Jordbærfromage, flødeskum

majsblanding
Man 30

Frikadeller, skysauce, romanesco-

Alliancegrød

blanding
Tirs 31

Oksesteg, skysauce, agurkesalat
ærter

Aspargessuppe

Fugletur

Vi fik en
rigtig god oplevelse
i Sakskøbing hos
Pip Hansen. Her
blev alle fugle fodret med vores hjælp

Stegte ål
Har du lyst til stegte ål og nye kartofler så er muligheden her. Vi arrangerer en tur til landsbyen i Våbensted for at smage på herlighederne. Så vil du med skal
kupon afleveres i postkassen ved hovedindgangen, senest d.10/6.
Prisen for dette vil være 100,- som skal betales senest d. 10/7 til Jette L/Jette J
Pårørende er velkommen, her vil prisen være 200,————Klip————Klip———-Klip———Klip—————–

Tilmelding
Navn__________________________________________
Bolig____________
————Klip————Klip———-Klip———Klip—————

Referat
Referat Pårørenderåds-møde den 3/4 18 kl. 14-15
Deltagere: Lise, Jeanett, Hanne, Elinor, Jane Jeanette, Birthe. Afbud
fra Tine

Referent: Birthe
Referat fra sidst er godkendt
Dagsorden er godkendt
Projekt ’Mennesker, mad og måltid’. Der kommer besøg fra Københavns Madhus på fredag den 6/4. Der kommer to og de skal
være gæster til aftensmaden. De vil observere og efterfølgende
udarbejde en rapport til os med det, som de ser, vi kan arbejde
videre med. Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af både
dagvagt, aftenvagt, ledelse og Fælleskøkken.
Demens kursus. Der har været afholdt kompetenceløft/
demensundervisning for alt fastansat personale. Det har bla.
handlet om forskellige former for demens, meningsfuld beskæftigelse for vores beboere, om at få beboerne til at føle sig
inkluderet, om for lidt og for meget stimuli (hvad det gør for
trivslen hos en der lider af demens), om hvordan vi møder de
pårørende osv.
Et meget givende, rørende og lærerigt forløb, som der arbejdes
videre med blandt personale. Der vil blive kørt et nyt forløb i
efteråret, så vi får nye med.

Referat
Der er kommet ny kontaktperson for Margretecentret i Ældrerådet. Det er Lissen Steffensen. Der er enighed om, at Lisse inviteres til pårørenderåds-møde, når først vi er kommet godt i
gang. Vi satser på lige før eller lig efter sommerferien.
Pårørenderådet kan nemt blive et lille intimt møde, hvor enkelte
beboere drøftes. Dette er ikke meningen og det bringes derfor
op, at Pårørenderådet er talerør for ALLE beboere på Margretecentret. Der snakkes ikke om hver enkelt beboer.
Skulle man som pårørende have man brug for dette, er det afdelingslederne Jette J eller Birthe, man skal tale med. Handler
det op noget medicinsk (blodprøver, læge, medicin osv.) er
det sygeplejerske Jane. Telefonnumre står på beboerbladet.
Der bringes op om mulighed for ferie. Dette vil Lise undersøge
nærmere om og melde tilbage. Der vil her blive egenbetaling
for selve ferien, men også hvis der er behov for plejepersonale. Det vil komme i beboerbladet med nærmere oplysninger,
når først vi ved mere.
Det passer fint med møde hver anden måned. Tirsdag er god (%
sidste tirsdag i måneden)

Login—Hjemmeside-Facebook
Her er vores login til gæstenetværket.
Log in til vores gæstenetværk:
Bruger: guest Kode: guest@ok-fonden

Se
res hjemmeside som er

også på vo-

www.margretecentret.dk

Følg
også vores
Facebook side med de mange billeder
Husk at følge os på face-book. Her bliver lagt
mange billeder ud omkring aktiviteterne på
Margretecentret. Der skal søges på

Margretecentret

Information
Medicinudlevering
Vi har indgået en aftale med apoteket, de leverer alt
medicin til os. Personalet vil så efterfølgende sætte
det ind til beboerne. Ved denne ordning spares det
store gebyr, så der kun skal betales administration på
12,50 til apoteket.

— ——————————
Massør
Vi har aftale med en massør Jens Dybdal, som vil
komme på Margretecentret ca. hver 3-4 uge.

Husk at book en tid.

Lidt for sjov
Nabosnak
•

•

Har du ikke en gang følt, at du har oplevet det
her før?
-Jo det sker næsten hver aften, når jeg tænder
for fjernsynet!

Sagen er bøf
Gæsten:-Tjener, denne bøf er aldeles uspiselig. Få
fat i inspektøren!

Det nytter ikke noget, hr. Han vil heller ikke spise
den!

Pårørende råd
Medlemmer i Pårørenderådet kan kontaktes
på følgende måde:

Lise

mail: lf@greenoak.dk
mobil: 40 26 74 32

Jeannett

mail: jeanbechdesign@jeanbech.dk
Mobil: 22 43 05 55

Hanne

mail: hwc@dlgtele.dk
Mobil: 20 66 38 62

Tine

mail: Tine.Nakskov.bak@hotmail.dk

Kontaktinformation
Nyttige telefonnumre:
Hovednr.
Chef
Afd.leder Jette J.

54170100
Jeannette
Kongelunden

27291916
20291861

Rosenlunden
Afd. Leder Birthe

Lupinlunden

20289464

Sygeplejeske

Jane Skov

23274404

Adm. Medarbejder
Pedel

Jette L.
Henrik

20285532
20285521

