Til Dig fra beboere og personale på

Rudkøbing Plejehjem
Februar 2020

Februar

Måneden er opkaldt efter Februus, etruskernes gud for
underverdenen og for renselse. Romerne regnede 23.februar for årets
sidste dag, selv om måneden ikke var omme, og fejrede den dag til
ære for Terminus, guden for grænsestene

Lidt om vor gode
hjemmelavede mad
I køkkenet er der til daglig 3, der sørger for at beboerne og dagcenter
gæsterne får en god og sund kost, serveret som ”Vor mor” lavede den.
Ved større arrangementer i huset såsom julefrokost, påskefrokost m.m.
er der 4-5 køkkenpiger i gang. Men der er også ofte dobbelt så mange
der skal spises af. Ca. 100 pers, hvor der til daglig er ca. 45-50.

Det bør du vide!

Lone piller æg til smørrebrødet
og Åse er klar til servering

Til jul blev der stegt 21 ænder.
Hver dag bliver der lavet 4 l. sovs.
Kogt 6 kg kartofler.
Der går 6 kg fars til 90 frikadeller.
Kogt 30 æg til smørebrødet om aftenen.
Bliver lavet 60 stk. smørebrød hver dag.
Der er friskbagt franskbrød hver dag – og det
bliver til 20 stk. om ugen.
Der bliver brugt/drukket 30 l. mælk om ugen.

Aktiviteter
i februar
3/2 Gymnastik Kl.10:30
5/2 Pensionist eftermiddag Kl.14
6/2 Frisøren kommer
7/2 Fredagsbar med sang og dans kl.10:20
10/2 Gymnastik Kl 10:30
11/2 Bankospil Kl. 10:30
14/2 Fredagsbar med sang og dans kl.10:20
17/2 Gymnastik Kl.10:30
18/2 Gudstjeneste Ved Marianne Ring
Kl.10:30
20/2 Rudkøbing plejehjems fødselsdags fest
21/2 Fastelavnsfest kl. 10:30. Se bagsiden
25/2 Dagplejen kommer på besøg kl.10:30
28/2 Fredagsbar med sang og dans kl. 10.20
Se bagsiden

6/2 Alice Rasmussen
9/2 Alice Therkildsen
11/2 Harriet Christensen
13/2 Asta Fransen
14/2 Lilly Pedersen
16/2 Agnete Jensen
26/2Berit Nielsen
28/2 Karl Peter Schmidt
29/2 Erik Lyksgaard

Lørdag 1/2
Søndag 2/2
Mandag 3/2
Tirsdag 4/2
Onsdag 5/2
Torsdag 6/2
Fredag 7/2
Lørdag 8/2
Søndag 9/2
Mandag 10/2
Tirsdag 11/2
Onsdag 12/2
Torsdag 13/2
Fredag 14/2
Lørdag 15/2

Forloren hare m/bacon, vildtsovs,
kartofler, surt og sødt
Kyllingefrikassé, kartofler
og grønt
Hjertemillionbøf m/mos,
sødt og grønt
Pølser m/varm kartoffelsalat
og ærter
Fiskefrikadeller m/persillesovs,
kartofler og gulerødder
Kødrand m/ærter og gulerødder i,
kartofler og porresovs
Sporvognskål, grønt og surt
Skinke m/flødekartofler
og gulerødder
Stegt lever m/løg, sovs, kartofler,
agurkesalat og grønt
Fiskefilet m/persillesovs, kartofler
og gulerødder
Kyllingesteg m/sovs, kartofler,
agurkesalat og mormor salat.
Biksemad m/spejlæg
og grønt
Ribbensteg m/sovs, kartofler,
rødkål og surt.
Oksekød i peberrodssovs,
Kartofler og brød
Æggekage m/bacon, tomat,
purløg og brød

Snitte m/røget laks.
Kærnemælksfromage
m/frugtsovs
Risenvælling
Æblesuppe
m/flødeskum
Frugtgrød
Grønsagssuppe
Pandekager m/sirup
Citron fromage
Tomatsuppe m/pasta
Frugtgrød
Is m/sovs
Hyldebærsuppe
m/tvebakker
Is m/vafler
Oksekødssuppe
m/boller og urter
Snitte m/sild

Søndag 16/2
Mandag 17/2
Tirsdag 18/2
Onsdag 19/2
Torsdag 20/2
Fredag 21/2
Lørdag 22/2
Søndag 23/2
Mandag 24/2
Tirsdag 25/2
Onsdag 26/2
Torsdag 27/2
Fredag 28/2
Lørdag 29/2

Husarsteg m/sovs,
provence kartofler og grønt
Frikadeller m/stuvet bønner,
kartofler og rødbeder
Gullachsuppe
Æbleflæsk m/bacon
og brød
FØDSELSDAGS MENÛ

Trifli m/jordbærrabarber
Frugtgrød
Pærer tærte
m/ymercreme
Juliennesuppe

Dampet laks, hollandaisesovs,
kartofler og gulerødder
Tærter m/skinke, salat

Forret m/æg og
dressing
Risengrød

Gullach m/kartoffelmos,
surt og grønt
Boller i selleri, kartofler
og brød
Fiskefilet, persillesovs,
kartofler og grønt
Oksekød i peberrodssovs,
kartofler og gulerødder
Paneret flæsk, stuvet
ærter/gulerødder og kartofler
Frikadeller m/persillesovs,
kartofler og gulerødder
Kylling m/bacon på kartoffelbund,
agurkesalat og mormor salat

Pærer m/creme

RET TIL ÆNDRINGER FORBEHOLDES!!

Spejlæg
Karrysuppe m/ris
Citronfromage
Hjertevafler
m/is og sødt
Budding
m/jordbærsovs
Frugtgrød

Månedens portræt
Et kreativt liv

Alice blev født i Nykøbing Falster 1941. Hun
voksede op i byen og kom i lære som
dekoratør i Damernes Magasin (Middelbo)
som var byens førende modehus.
Efter læretiden rykkede Alice til
København som dekoratør i et af byens
stormagasiner.
Her mødte hun Jørgen, de blev gift og
flyttede til en stråtækt idyl ved Roskilde
fjord. Her fik de en datter (Marina)
samtidig med, at de startede et mindre
reklamebureau der producerede brochure,
annoncer m.m. Så det var en hektisk tid.
De næste mange år arbejde Alice med
på tegnestuen, administrativt som kreativt.
Men Keramikken begyndte at få tag i
Alice. Hun blev oplært i alle teknikkerne
hos en keramiker i Nordsjælland, og det
viste sig hurtigt, at Alice var kommet på
den rette hylde og havde evnerne til at
forme det bløde ler og styre de mange
glasurer.
I 1988, da Jørgen blev 50 år, besluttede
de, at det var tid til at trappe ned i den
hårde reklamebranche. Noget skulle ske.
Alice skulle lave keramik og Jørgen skulle
slappe a`.
Valget blev Bornholm. De købte et lille
hus syd for Gudhjem, her blev der
indrettet keramikværksted til Alice mens
Jørgen hyggede sig med etableringen af en
lille vingård.
Snart blev der købt et nedlagt røgeri i
Gudhjem. Røgeriet blev indrettet til
udstilling af Alices keramik og Jørgens
akvareller samt en iskiosk. Det blev nogle

dejlige år på Bornholm med nye venner i
kunstnermiljøet samt mange gode rejser.
Men en tidlig morgen blev alt forandret.
Alice fik en blodprop i hjernen, og slut var
keramikken, da Alice fik varige lammelser i
højre side af kroppen.
I 2012 besluttede de at flytte til
Rudkøbing for at være i nærheden af
familien og efter et par år kom Alice her til
plejehjemmet.
Her er hun på daglig research med sin
hund Sebastian.

Fødselsdags
Fest

Goddag

Rudkøbing plejehjem bliver
45 år.

Det fejres med fællesspisning
torsdag den 20. februar Kl. 11
For beboere, dagcentergæster og pårørende
Tilmelding senest 10. februar
100 kr. pr. pårørende

Der er godt nok langt til jul men ..
Susanne Lehn i køkkenet har fået en fantastisk
ide. Hun kunne godt tænke sig nogle gamle
juleplatter til at bruge til forretter ved vores
arrangementer op til jul. De er meget dekorative.
Vi er overbeviste om der ligger mange i folks
gemmer rundt omkring, som vi kunne få glæde af.
Årstallene er ligegyldige.
Så hvis du/ I har nogen, kender nogen der har,
har hørt om nogen der har –
er vi de glade modtagere.
Hvad enten det er
”en gave” eller vi skal give
lidt for dem.
Venlig hilsen
Lisbeth Baltzer

Ulla Klinte er vores nye assistent
1. marts. Hvis nogen synes de har
set hende før er det fordi hun
tidligere var ansat her.
Ulla er i mellemtiden blevet
uddannet social og sundhedsassistent og har været 2 år på
Brungårdsvænget som er et
bosted for udviklingshæmmet.
Ulla er 49 år, har 2 børn og er
bosat i Rudkøbing. Vi glæder os til
hun starter.

Farvel
Efter 22 år har Anna Dorte valgt at
gå på efterløn.
Et stort tab for terapien her på
Rudkøbing plejehjem. Hun har
været med til at holde flere 100
arrangementer. Hun har råbt flere
tusind tal op i Banko, og meget
andet. Anna Dorte er utrolig vellidt
af både personale,
dagcentergæster, pårørende og
beboere.
Nu får hun mere tid til mand, deres
børn og børnebørn. Vi håber dog at
hun ofte vil lægge vejen forbi til en
snak og en kop kaffe.

Hovedgaden 12
5932 Humble
Mobil

62571050

Kører på hele øen

Ellehaven 4 A - 5900 Rudkøbing -Tlf. 62501072
Abildvej 3
- 5700 Svendborg -Tlf. 62221072

Spodsbjergvej 182 Spodsbjerg 5900 Rudkøbing

Kresten spiller
op til dans i
Fredagsbaren
d. 14/2 og
d. 28/2

Vi slår katten af
tønden
sammen med
børnehaven fra

”VEJLEN”
Kl. 10:30

d. 21. februar

Kontakt

Rudkøbing Plejehjem
Viebæltet 25 5900 Rudkøbing
Tlf. 6337080
www.rudkoebingplejehjem.dk

Alle beboere og personale
har personligt godkendt
foto eller omtale der er i
avisen. Dog ikke foto der
viser større forsamlinger.

Vi sender gerne avisen på
e-mail til alle der vil følge
med i hverdag og fest på
plejehjemmet.
Ring til Lisbeth Baltzer
på 63237080

