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Lederen 

Kære beboere 

Så blev det April og foråret er stille og roligt ved, at 

kunne mærkes. Dagene er blevet lysere og solen er 

begyndt at skinne mere og lune vores ansigter   

April måned byder også på den hyggelige påsketid, 

hvor påskelammene kommer til verden og diverse 

traditioner pryder familiekomsammener. Her på 

Møllegården har vi afholdt den årlige påskefrokost 

med dejlig mad- produceret af vores køkken og mu-

sik af Tommy Jo. Der er ligeledes planlagt diverse 

påskeanretninger i påskedagene til frokost og aften. 

Aktivitetsmedarbejderne har pyntet op i afdelingerne med hjemmeproducerede 

påskeæg og anden påskepynt. 

I Marts har vi haft besøg af Erindringssalonerne, som sammen med jer har kigget 

tilbage på 1940´erne, hvor hverdagen var præget af rationsmærker og mørklæg-

ningsgardiner. Men også en tid hvor nye fænomener som jitterbug, nyloner og ap-

pelsiner kom til Danmark. Vi vil i 2023 få flere besøg herfra hvor vi skal genbesøge 

1950´erne og 1960´erne og den glade musik som prægede denne tid, samt andre 

begivenheder så som den første månelanding. 

Vi har i marts også haft vores kommunale tilsyn. Det var et godt tilsyn som be-

kræftede os i, at den udvikling vi i ledelsen og blandt medarbejderne har fokus på, 

kan ses og mærkes ude hos jer beboere. Tusind tak til alle jer beboere som stillede 

op til interview og til, at tilsynet måtte deltage i jeres morgenpleje.  

Leder af plejeboligerne Møllegården 

Lise Wix Andreasen 
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Så blev det forår i Afdeling 1 og vi er i fuld gang med påskepynten.  
Birgitte og Rosa sørger for at stedmoderblomster kommer i potter så de kan pynte 
på bordene indtil de skal i haven. 

Set og sket 
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Goddag og farvel 

Vi vil gerne byde hjertelig velkommen til jer, som skal til at stifte 
bekendtskab med Møllegården. Vi håber, at I vil falde godt til – vi vil gøre vores 
bedste for at tage godt imod jer. 

 
Vi har sagt goddag til: 
 
Ketty Christensen, Ellen Hanne Enghoff og Erik Oskar Andersen  
på Afdeling 1 
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Nyt fra præsten 

Påske 
Det pibler op af jorden med små forårsbebudere. Det er et mirakel at et løg eller 
frø, der er begravet i jorden, lige pludselig viser at livet er stærkere end døden 
og en ny spire, en ny blomst finder vej op igennem den sorte jord. Det er fanta-
stisk og underfuldt, men endnu mere fordi det kun er et billede på det der sker i 
påsken og som så er så meget større.  
 
Nu kan vi ikke se den tomme grav i Jerusalem, for man ved ikke præcis hvor den 
var og selvom vi kunne så ville det egentlig heller ikke betyde noget, for den er 
jo netop tom.  
Om kvinderne der kom ud til den tomme grav, hedder det i et af evangelierne at 
de ikke sagde noget til nogen, for de var bange. Så den tomme grav fortalte dem 
ikke noget.  
Et par disciple reagerede på fortællingen om den tomme grav, ved at give op og 
gå hjem til Emmaus. Nej det, der betød noget for disciplene var at møde den 
opstandne, da Emmausvandrerne opdagede den opstandne, så løb de midt om 
natten tilbage til Jerusalem og ingen af delene var noget man ellers gjorde. 
Da Paulus overfor en af sine menigheder skal slå fast, at uden opstandelse, så er 
der ingen kristendom, så gør han det ikke ved at pege på den tomme grav, men 
han henviser til mere end 500 mænd der har mødt den opstandne og det indbe-
fatter også ham selv.  
Hvis han kan møde den opstandne, så kan vi også og derfor fejrer vi opstandel-
sesdagen ikke bare påskedag, men hver eneste uge, når vi har opstandelsesda-
gen, søndag som vores gudstjenestedag. 
 
Rigtig glædelig Påske 
 
Ove Winther 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Husk kaffeandagt den 12. april kl. 13:30 
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 Tillykke med fødselsdagen 

Bolig Navn Dato 

115 Tenna Sophie Louise Kronholt 2 

Bolig Navn Dato 

10 Hanne Lise Breilev 10 

38 Iris Elly Jørgensen 13 

19 Inger Josefine Christiane Svendsen 13 

42 Elin Ostenfeldt Jensen 21 

14 Verner Skriver 21 

6 Jørgen Bøttcher 27 

Afdeling 1 

Afdeling 2 
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Menuplan 2023 

Dato Ugedag Hovedret 

1 Lørdag 
Kondigryde med kartofler og årstidens grønt 
Rabarbergrød med piskefløde 

2 Søndag 
Glaseret skinke med flødekartofler og årstidens grønt 
Citronfromage 

3 Mandag 
Frikadeller med kartofler, persillesovs og årstidens grønt 
Ferskner med flødeskum 

4 Tirsdag  
Lys fisk med kartofler, sennepssovs og årstidens grønt 
Nougatmousse 

5 Onsdag  
Stegt flæsk med kartofler, persillesovs og årstidens grønt 
Ris a la mande med jordbærsovs 

6 
Skær 
Torsdag 

Lammesteg med kartofler, skysovs og grønne asparges 
Cheesecake med passion 

7 
Lang 
Fredag 

Rejecocktail med flutes og tilbehør 
Kylling med persille, kartofler, skysovs og agurkesalat 

8 Lørdag  
Gryderet med cocktailpølser med kartofler og  bagte jordskokker 
Belgiske vafler med solbærsyltetøj og flødeskum 

9 
Påske 
Søndag 

Oksesteg med stegte kartofler, rødvinssovs og waldorfsalat 
Sherryfromage 

10 
2.Påske 
Mandag 

Hamburgerryg  med brunede kartofler og grønlangkål 
Islagkage  

11 Tirsdag 
Millionbøf med pasta og ½ squash med fyld 

Æblekage med flødeskum 

12 Onsdag  
Tomatsuppe 
Fiskefrikadeller med kartofler, karella sovs og årstidens grønt 

13 Torsdag 
Hakkebøf med løg, kartofler, skysovs og ristet rodfrugter 
Budding med kirsebærsovs  

14 Fredag 
Boller i karry med ris og årstidens råkost 
Brownie med cremefraiche 

15 Lørdag  
Skipperlabskovs med rødbeder og rugbrød 
Kold brombærsuppe med flødeskum 
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Menuplan 2023 

Dato Ugedag Hovedret 

16 Søndag 
Portvins braiseret svinekæber med kartofler, skysovs og 
og bønnesalat 
Kærnemælksfromage med saftsovs 

17 Mandag 
Høns i asparges med tarteletter og årstidens grønt 
Ost med kiks og frugt 

18 Tirsdag 
Kalkunfrikadeller med kartofler, whiskeysovs og årstidens grønt 
Tyttebærris 

19 Onsdag  
Forloren hare med kartofler, skysovs og ryste ribs 
Ymerdessert med chokolade 

20 Torsdag 
Tunmousse med flutes 
Hjerter i flødesovs med kartoffelmos og  ristet rodfrugter 

21 Fredag 
Medister med kartofler og stuvet hvidkål 
Rabarber trifli 

22 Lørdag 
Fiskefilet med kartofler, kold remouladesovs og årstidens råkost 
Pære med makronflødeskum 

23 Søndag 
Flæskesteg med kartofler, skysovs og rødkål 
Kvark lagkage 

24 Mandag 
Porresuppe med ristet bacon 
Gullasch med kartoffelmos og årstidens grønt 

25 Tirsdag 
Pikant farsbrød med ½ bagte kartofler, skysovs og årstidens grønt 
Æblegrød med piskefløde 

26 Onsdag 
Koteletter i fad med ris, tomatsovs og årstidens grønt 
Chokoladebudding med flødeskum 

27 Torsdag  
Forloren skildpadde med halve æg og hjemmebagt flutes 
Pandekager med is 

28 Fredag  
Klar suppe med fyld 
Kogt oksebryst med kartofler, sur/sød sovs og  årstidens grønt 

29 Lørdag 
Stegt kylling med stegte kartofler, paprikasovs og årstidens grønt 

Jordbærgrød med piskefløde 

30 Søndag 
Helt stegt  krydret svinemørbrad med flødekartofler og  
årstidens salat 
Frugtsalat 
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Set og sket 

Den 1. marts havde vi babyer og forældre fra Stengården Kirke på besøg. Sammen 
med præsten havde vi babysalmesang. Dette var til stor fornøjelse for alle 
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Set og sket 
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Beboer- og pårørenderåd 

Beboer- og pårørenderåds møde d. 8.marts 2023 kl. 16.00 – 18.00  
 
Deltagere: Ebbe Christensen, Ninna Bilfeldt, Kim Steen Hansen, Preben Sabin-

sky, Lise Wix Andreasen, Annette Bilfeldt, Lena Skovlund, Camilla Leth 

Afbud: Jørn Guldager, Michael Dorph Jensen  
 
Referat:  
1. Godkendelse af referat og dagsorden 
 Referat og dagsorden er godkendt 
 
2. Valg af formand 
 Ebbe Christensen er valgt til formand for 1 år. Annette Bilfeldt er valgt til 
 næstformand  
 
3. Budget ansøgninger  
 Der er indsendt budgetønsker til en ny bus til Mølleklubben. Der var lige
 ledes indkommet ønske om teleslyngeanlæg. Dette er dog vurderet at 
 være en udgift under rammen på 500.000 kr. og er derfor ikke indsendt.  
 Der spørges ind til om der kan ansøges fonde i forhold til at finansiere
 bussen, således at Møllegårdens udgift bliver dækket. Lise undersøger 
 regler for dette. BPR er interesseret i at undersøge muligheder hos div.
 fonde. 
  
4. Nyt fra ledelsen på Møllegården  
 Strategiskaftale blev gennemgået. BPR er glade for fokus på udvikling.  
 Lise informerede om opstart at værdighedsrejseholdet i august 2023.  
 Stina Molander og Julie Flacks er startet som plejeboliglæger på Mølle
 gården. Der er løbende tilmelding hertil. Beboer og pårørende bliver in
 formeret, når dem som ønsker skift og dette kan efterkommes.  
 Værdighedspolitikken er vedtaget. BPR ønsker denne ud til alle beboere 
 og i indflytningsmappen.  
 Indretningen af Møllegården er påbegyndt – vi forventer at være færdige 
 her i foråret 2023. Lise kommer rundt i uge 11 i forhold til indretning af 
 have arealet imellem Afdeling ing 1 og køkkenet.  
 Der er lavet opslag på frivilligjob.dk i forhold til ansøgning efter frivillige. 
 Lise håber, at der igennem dette kan rekvireres flere frivillige til Mølle
 gården.  
 Medarbejdersituationen på Møllegården er pt. stabil og vi har ikke så 
 mange vakante stillinger.  
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5. Nyt fra byrådet 
 Punktet er udgået grundet afbud  
 
6. Evt.  
 BPR ønskede referater fra Sundheds og Rehabiliterings udvalget og Senior
 rådet, således at BPR kan holde sig orienteret i mellem møderne. Dette er 
 tidligere blevet udsendt. Lise spørger om de evt. kunne være en del af Møl
 leavisen. Dette synes BPR kunne være en god ide. Lise undersøger mulighe
 der herfor.  
 
 Klaveret ønskes åbnet, så der inviteres til spil, samt Krea værksted. Der er 
 søgt frivillige til at bistå med dette. 
 
 BPR spurgte indtil om der igen i år kommer et sommerarrangement, som 
 det Gladsaxe Kommune arrangerede indtil 2019. Lise undersøger dette.  
 
 Lise og Ebbe har efter mødet talt om, at planlægge et stormøde igen til 
 sommer for alle pårørende og beboere, med foredragsoplæg fra plejebolig 
 læge.  
 
 
Kommende møder, som alle afholdes i Glassalen:  
 
 
• 21.juni 2023 kl. 16-18  
• 13. september 2023 kl. 16-18  
• 13. december 2023 kl. 16-19  
 



Nr. 4, 2023 

- 12 - 

Mølleavisen 

QUIZ VINDER 
 
 
 

Beboer– og pårørenderåd 

Formand 
(Repræsentant for frivillige) 
Ebbe Christensen 
Tlf. 28 30 05 98 
 
Repræsentanter for beboere 
Medlemmer: 
 
Ninna Bilfeldt, bolig 18 
Tlf. 44 98 55 34 
 
Kim Steen Hansen, bolig 44 
 
Preben Sabinsky, bolig 213 
 
Repræsentant for Byrådet 
Medlem: 
 
Michael Dorph Jensen 
Mail: mijens@gladsaxe.dk 
 
 
 

Repræsentanter for pårørende 
Medlemmer 
 
Annette Bilfeldt (næstformand) 
Tilf. 23 48 14 60 
Mail: bilfeldt@ruc.dk 
 
Lena Skovlund 
Tlf. 31 24 03 79 
Mail: lena.skovlund1956@gmail.com 
 
Camilla Leth 
Mail: cal@limbo-web.dk 
 
Observatør fra Seniorrådet 
Jørn Guldberg 
Mail: JOEGUL@gladsaxe.dk  
 
Leder af Møllegården, Plejeboliger 
Lise Wix Andreasen 
Tlf. 51 28 60 99 
Mail: LIWIAN@gladsaxe.dk 
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Info 

Frisør: 

Pia Leegaard 23 20 92 82 

Optiker  20 57 70 88 

Clara Skaarup-Jørgensen 

info@hjemmebriller.dk 

www.hjemmebriller.dk 

Fodpleje 39 57 30 75 

Afd. 1/Marianne 40 79 56 56 

Afd. 2/Susanne 28 73 09 48 

Åben hver tirsdag, onsdag og fre-

dag samt hver anden mandag 

Omsorgstandpleje 

 21 80 65 95  

Tandlægen er på klinikken hver 

mandag fra kl. 8.00 - 15.00 

Tandplejeren er på klinikken 

torsdag i ulige uger  

fra kl. 8.00 - 15.00 

Ved akut behov for  

tandbehandling ringes til  

Skovbrynet Tandklinik på 

tlf. 39 57 65 90 

Boligselskabet KAB 

Tlf.: 33 63 12 73 

mail: udlt@kab-bolig.dk 

Mølleavisens redaktion: 

Tlf.  39 57 47 00  

Mail: mollegaarden@gladsaxe.dk 

Åse Jakobsen 

Lise Wix Andreasen 

Administrationen: 

Tlf. 39 57 47 00 

Mail: mollegaarden@gladsaxe.dk 

Telefontid fra mandag til fredag fra 

kl. 9.00 til kl.14.00 

Leder af Møllegården, Plejeboliger 

Lise Wix Andreasen 

Tlf. 51 28 60 99 

Mail: LIWIAN@gladsaxe.dk 

Afdeling 1 

Daglig leder Noor Shabdar 

Tlf. 21 68 83 16 

Mail: NOOSHA@gladsaxe.dk 

Afdeling 2 

Daglig leder Lone Wagtberg 

Tlf. 51 29 02 62 

Mail: LONWAG@gladsaxe.dk 

Serviceleder 

Jane Aude Lahs  

Tlf.: 40 32 47 56 

Mail: SOFJAJ@gladsaxe.dk 

Ejendomskoordinator 

Lars Børløs 

Tlf. 20 30 76 84 

Mail: LARRUU@gladsaxe.dk 

Rengøringskoordinator 

Helle Hagemann 

Tlf. 24 94 23 71 

Mail: HELHAG@gladsaxe.dk 

Kontaktperson for frivillige 

Vakant 
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Alle svar kan findes i avisen 
 
1.  Hvem har pottet stedmoderblomster? 
 
 
 
2.  Hvad hedder den nye næstformand  i Beboer- og pårørenderådet? 
 
 
 
3.  Hvad koster 3 plader til bankospillet? 
 
 
 
4  Hvornår har Elin fødselsdag? 
 
 
 
 
 
 
 
Aflever svaret til personalet i afdelingen (senest den 15. april) og deltag i konkur-
rencen om en æske chokolade. 
 
 
Navn: 
 
 
Bolig: 

Månedens Quiz 


