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Information 

 

 

Velkommen til nye beboere 

 

                   Gerda Laursen  Lejl. 112 

                   Tycho Hansen lejl.125 

                    Mogens Jarvig lejl.  137 

                    Edel Friis lejl. 109 

                    Lis Eschen lejl. 119 

                    

                    

                                                                                      

 Vi siger farvel 

                 Karen Margrete 

                 Jette Brix 

                 Alice Sørensen 

                 Kirsten Rasmussen 

 

      Tillykke 

 

       Sidste måneds vinder af find 5 fejl blev   

               Edna Andersen lejl. 107  
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Find fem fejl 

Kuponen udfyldes og afleveres i postkassen ved hovedindgangen. 

Sidste frist for aflevering er  

 

                               Onsdag d. 23/11 2020 

 

Navn______________________ Bolig_______ 

https://www.google.dk/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fmedia.andeby.dk%2Fupload%2Fmodules%2Fcomiccreator%2Fcartoons%2Fimage%2Flarge%2F359679634755368473966256.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.andeby.dk%2Fspil-og-sjov%2Fcomiccreator%2Fstribe-23124%2F&docid=lT6X7x
https://www.google.dk/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fmedia.andeby.dk%2Fupload%2Fmodules%2Fcomiccreator%2Fcartoons%2Fimage%2Flarge%2F359679634755368473966256.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.andeby.dk%2Fspil-og-sjov%2Fcomiccreator%2Fstribe-23124%2F&docid=lT6X7x
https://www.google.com/imgres?imgurl=x-raw-image%3A%2F%2F%2Fc543e72477b310f8394cec6736481c198c8bd49423343765cf9ad8a38339d957&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.vestre.odense.dk%2FInfoweb%2Findhold%2Farkiv%2FJul%2520i%2520indskolingen%25202009.pdf&docid=3JUj-gtj
https://www.google.com/imgres?imgurl=x-raw-image%3A%2F%2F%2Fc543e72477b310f8394cec6736481c198c8bd49423343765cf9ad8a38339d957&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.vestre.odense.dk%2FInfoweb%2Findhold%2Farkiv%2FJul%2520i%2520indskolingen%25202009.pdf&docid=3JUj-gtj
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fjulforalle.dk%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F10%2F11-f5f-kone.gif&imgrefurl=https%3A%2F%2Fjulforalle.dk%2Fjuleopgaver%2F&docid=iEdwQU3B_9lLHM&tbnid=_1L0WQJLxtHOkM%3A&vet=10ahUKEwjWvIKDvuTlAhWtAxAIHe-hDD
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fjulforalle.dk%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F10%2F11-f5f-kone.gif&imgrefurl=https%3A%2F%2Fjulforalle.dk%2Fjuleopgaver%2F&docid=iEdwQU3B_9lLHM&tbnid=_1L0WQJLxtHOkM%3A&vet=10ahUKEwjWvIKDvuTlAhWtAxAIHe-hDD
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fcomps.canstockphoto.dk%2Fgran-kvist-isoleret-tegninger_csp21915899.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.canstockphoto.dk%2Fgran-kvist-isoleret-21915899.html&docid=l0zTM91c1KtMiM&tbnid=XbRVATIlxSv-uM%3A&vet=10
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fcomps.canstockphoto.dk%2Fgran-kvist-isoleret-tegninger_csp21915899.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.canstockphoto.dk%2Fgran-kvist-isoleret-21915899.html&docid=l0zTM91c1KtMiM&tbnid=XbRVATIlxSv-uM%3A&vet=10
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fcomps.canstockphoto.dk%2Fgran-kvist-isoleret-tegninger_csp21915899.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.canstockphoto.dk%2Fgran-kvist-isoleret-21915899.html&docid=l0zTM91c1KtMiM&tbnid=XbRVATIlxSv-uM%3A&vet=10
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fcomps.canstockphoto.dk%2Fgran-kvist-isoleret-tegninger_csp21915899.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.canstockphoto.dk%2Fgran-kvist-isoleret-21915899.html&docid=l0zTM91c1KtMiM&tbnid=XbRVATIlxSv-uM%3A&vet=10


                   Aktiviteten 

  

Aktiviteten har været lukket ned 

siden Covid-19 brød ud. Vi kan ik-

ke mødes i større forsamlinger og 

sidde sammen, som vi gjorde.  

Aktiviteten er stadig delvis lukket ned, men 

vi har tænkt anderledes og der er så småt, i 

mindre grupper, med afstand og med dem, 

man normalt er sammen med, sat gang i 

lidt banko, lidt ture ud af hu-

set i mindre grupper o. lign 

små aktiviteter. 

 



               Pårørende 

 

 

Kære pårørende 

Når I kommer og besøger jeres kære og bru-

ger af deres service, bliver vi nød til at bede 

jer om, at vaske det op og stille det på plads 

igen. Det er ikke en del af den pleje, som vi 

yder til vores beboere, at vi skal vaske op 

efter gæster.  

Vi ved godt, at mange af jer, vasker op efter 

jer og det er vi taknemlige for, men der er 

desværre også jer, der bare lader det stå. Så 

hermed en reminder på at opvask efter gæ-

ster ikke er en del af Kvalitetsstandarden for 

Lolland Kommune. 
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Vi har desværre måtte sige far-

vel til vores huskat Mitsi.  

Hun var en gammel dame og kunne ikke 

mere. Spørgsmålet er så om vi skal have en 

ny huskat eller hvad der er stemning for. 

 

   ———————KLIP————————— 

Navn____________________ 

Jeg synes vi skal have en ny kat _______ 

Jeg synes IKKE vi skal have en ny kat _______ 

 (Afleveres i Jeannettes postkasse) 

 

Huskat 



               Vaccination 

  

 

 

 

 

 

 

Influenza-vaccine 

Den 7/10 fra kl. 9.20-12 er der mulighed for bebo-

ere på Margretecentret at få influenza og pneumo-

cok-vaccine gratis.  

Det vil foregå her på Margretecentret 

 

Dette tilbud vil jeg rigtig gerne benytte mig af   

Navn:____________________________________ 

Bolig:____________________________________ 

Afleveres i Jeannettes postkasse senest den 6/10-

2020 



                                  Corona 

 
 

Kære beboer og pårørende: 

 

Corona er stadigvæk en stor bekymring for 
alle i det danske land. Det er alles ansvar, at holde afstand bru-
ge visir og maske. Sørg for at holde hænder rene ved sprit og 
håndvask. Kom aldrig på besøg på Margretecenteret hvis du 
har de mindste symptomer. 

Husk det dit og alle andre menneske ansvar at passe på hinan-
den som medmennesker. 

 

Der er nu skærpet retningslinjer for brug af mundbind/visir for 
plejepersonale og pårørende på plejehjem.  

Det anbefales fra Sundhedsstyrelsen: 

 
 



                       Corona 

Version 4. 28. september 

• Skærpet fokus på situationer, hvor der ikke er konkret mis-
tanke om smitte med ny coronavirus. For brug af værnemid-
ler ved mistænkt eller påvist COVID-19 henvises til gældende 
infektionshygiejniske retningslinjer for COVID-19. 

• Det anbefales, at personale, patienter/borgere og pårø-
rende bruger ansigtsværnemidler, når der ikke kan holdes 1 
meters afstand og 2 meters afstand, hvis man ved, at patien-
ten/borger er i øget risiko. 

• Anbefalingen om, at personale, bærer maske og/ eller an-
sigtsvisir, når opgavevaretagelsen indebærer ansigt-til-
ansigt kontakt af over 15 minutters varighed eller mange 
korterevarende ansigt-til-ansigt kontakter i løbet af en ar-
bejdsdag udgår. 

Der kan indføres et generelt krav om ansigtsværnemidler for 
både personale, patienter, borgere og pårørende til enhver 
tid. Sundhedsstyrelsen har udarbejdet generelle principper 
ift. til, hvornår et sådan krav vil være relevant. Dette vil blive 
udspecificeret yderligere i relevante vejledninger og ret-
ningslinjer. 

Der er på baggrund af ovenstående også sat et skilt op ved 
alle indgange om at pårørende kan få udleveret et mund-
bind, hvis de ønsker det i stedet for visir. Pårørende vil ringe 
til afdelingen og der vil være mundbind at finde på alle tre 
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 Menuplan for oktober 

                                                                                                                                                       

 

 

 Hovedret  Biret  

Tors 1 Frikadeller med stuvede ærter Pandekager med sorbet 

 Og gulerødder  

Fre 2 Stegt rødspætte med persillesauce Appelsinfromage med 

 Og gulerødder flødeskum 

Lør  3 Stegt medister med skysauce, rødkål Jordbærgrød 

   

Søn 4 Kalvesteg med skysauce, bønner Panna cotta med havtorn 

 Og perleløg  

Man 5 Okseragout med kartoffelmos Blommegrød 

   

Tirs 6 Italiensk kødsauce med pasta, Aspargessuppe 

 majsblanding  

Ons 7 Hønsefrikasse Hjemmelavet sorbet af mango 

   

Tors 8 Boller i karry med ris og ærter Alliancegrød 

   

Fed 9 Hellefisk med hollandaisesauce, Pære med chokoladeskum 

 broccoliblanding  

Lør 10 Forloren hare med vildtsauce, rose- Pandekager med solbær- 

 Kål, ribsgele kompot 

Søn11 Bøf stroganoff med kartoffelmos Appelsinfromage med  

 romanescogrønt flødeskum 

Man 12 Karbonader med champignon- Sveskegrød 

 Sauce, grønt  

Tirs 13 Bøf Lindstrøm med skysauce Mannagrød med kanelsukker 

 buketblanding  

Ons14 Biksemad med skysauce, bagte Kold abrikossuppe med 

 rødbeder tvebakker 

Tors15 Forloren and med skysauce, jordbærgrød 

 Bagte rodfrugter  

Fre 16 Stegte sild med stuvede kartofler Chokoladebudding med  

 ærter flødeskum 



Menuplan for oktober 

 Hovedret Biret 

Lør 17 Stegt kylling med skysauce Bagte æbler med flødeskum 

 blomkål  

Søn 18 Kalvehjerter i flødesauce med mos Fløderand med mangosauce 

 rosenkål  

Man 19 Rullesteg-svesker med skysauce Rødgrød 

 Kartofler, rødkål  

Tirs 20 Nakkekotelet med champignonsauce Pærevælling 

 buketgrønt  

Ons 21 Kogt skinke med stuvet spinat Hjemmelavet skovbær is 

   

Tors  22  Paneret flæsk med persillesauce Blommegrød 

 Bagte gulerødder  

Fred 23 Fiskefrikadeller med remoulade- Ananas-fersken med flødeskum 

 Sauce, ærter  

Lør 24 BBQ kylling med skysauce Hyldebærsuppe med tvebakker 

 Stegte kartofler, majs  

Søn 25 Oksesteg med skysauce, bønner Hindbærmousse med flødeskum 

   

Man 26 Hakkebøf med bløde løg, skysauce Skovbærgrød 

 Bagte rødbeder  

Tirs 27 Krebinet med stuvet hvidkål Oksekødssuppe med boller, 

  urter 

Ons 28 Millionbøf med kartoffelmos, Pandekager med kompot 

 Bagte gulerødder  

Tors29 Frikadeller med skysauce, Risengrød med kanelsukker 

 Ovnbagt ratatouille  

Fre 30 Dampet torsk med sennepsauce Pannacotta med indbærsauce 

 broccoli  

Lør 31 Nakkesteg med skysauce Blommer med cremesauce 
 Kartofler, rødkål  



Knuthenborg park 

 

 

En dejlig tur i Knuthen-

borg park, hvor vejret vi-

ste sig fra sin bedste 

side.                                                      

Efter en dejlig frokost 

i Flintehuset gik turen 

hjem. Dog lidt ander-

ledes end forventet. 

Men alle tog det med 

et smil. 

 



Musik i haven 

En dejlig dag med koncert 
i haven. Vejret var fanta-
stisk, og musikerne per-
fekte. Alle de gode gamle 
sange blev sunget på den 
skønneste måde. 

       



 Bankospil 

 

 

Så blev der spillet banko-

spil efter Corona restriktio-

ner. Men det blev alligevel 

til pæne præmier. 
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     Tilkøb i OK-Fonden 

Det ekstra du kan købe efter ønske 
 

Betaling for medarbejdere: 
 

Hverdage klokken 7 til 17 . . . . . . . . . . . . . . 390,- kr. pr. time.  
 

Hverdage efter klokken 17 . . . . . . . . . . . . . . 460,- kr. pr. time.  
 

Lørdage, søn- og helligdage klokken 7 til 17 . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . .                                           525,- kr. pr. time 
 

Lørdage, søn- og helligdage efter klokken 17 . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . .                                           595,- kr. pr. time 
 

Mindste tilkøb er en halv time 
 

Betaling for tilkøb: 
Du betaler udelukkende indkøbspris + de omkostninger, vi har 
til håndtering af tilkøb (indkøb, eventuel tillavning, afregning)  

 



Login—Hjemmeside-Facebook 

Her er vores login til gæstenetværket. 

 

Log in til vores gæstenetværk:                    
Bruger: internet    Kode: internet 

 

 

 

 

Se også på vores hjemmeside som er  

         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                                                 
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        Rengøring i lejlighederne 

 

 

 

 

Som mange sikkert har hørt, er der i Lolland Kommune pr. 

den 1/1-20 lavet om på visitationen af rengøring hos ældre 

i plejeboliger fra hver 3. uge til hver 2. uge.  

Der er pr 1/1-20 visiteret 17 minutter til rengøring af lejlig-

hed hver 14. dag til hver beboer. Det er ikke ret meget tid, 

men det er, hvad vi har.  

I de 17 minutter skal der: støvsuges, vaskes gulv, tørres støv 

af, rengøres badeværelse og køkken, tørre køleskabet af 

indvendigt og skiftes sengetøj (dette gøres dog af plejen og 

oftest når beboeren har været i bad). 

Der er nogle få beboere, der har fået visiteret ekstra rengø-

ring eller oprydning, men der skal nogle helt specielle krite-

rier til. 

Det er muligt at tilkøbe sig ekstra rengøring, hvis der er be-

hov for det. En times tilkøb koster 390kr.  

Er der spørgsmål til ovenstående eller 

ønsker I tilkøb, så kontakt afdelingsle-

derne. 

 



    Lidt for sjov 

 

-DYT-BÅT 

-Hvorfor køre folk egentlig så meget rundt i deres 

biler? 

-Det er fordi det er meget billigere at køre rundt 

end at parkere den! 

 

 

-Åh, de penge 

Blondinen kommer ind i banken og beder om 

at få åbnet en ny konto. 

Bankkasseren: - Hvorfor vil du det? Du har 

jo en i forvejen. 

Blondinen: - Jo, men den står der ikke flere 

penge på. 

 

 

 

-Hørt til pigeaften 

Man kan sige meget om Sofie, men jeg har 

aldrig hørt hende tale ondt om andre 

-Det er nok, fordi hun udelukkende taler om 

sig selv. 



                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 0555 

     

 

 

mailto:lf@greenoak.dk
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Kontaktinformation 

 

 

Nyttige telefonnumre: 

 

Hovednr.                                   54170100 

 

Chef                      Jeannette                     27291916 

 

Afd.leder Jette J.   Kongelunden                  20291861 

                           Rosenlunden 

 

Afd. Leder Birthe    Lupinlunden                  20289464 

 

Adm. Medarbejder    Jette L.                       20285532 

 

Pedel                       Henrik                        20285521                                                           
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