
-   - 

Nr. 12, 2022 Mølleavisen 

Lederen 

Kære beboere 
 
Så blev det december og julen begynder at tage sit 
indtog på Møllegården. Det er en dejlig tid, hvor vi 
alle hygger med hinanden og vores familier. Både jer 
beboere og medarbejderne her på Møllegården. 
December er en traditionsrig måned, hvor der spi-
ses æbleskiver, skønne småkager og dejlig julemad. 
Vi skyder december i gang på Møllegården, med ju-
lehygge arrangement, hvor I og jeres familier er invi-
teret på æbleskiver og gløgg, samt julemusik. De-
cember byder også på den traditionsrige julefrokost 
og julegudstjeneste. 
 
November har været en lun måned og man har ikke helt kunnet mærke efteråret 
på temperaturen. Men det er længere mørkt om morgenen og det bliver hurtigere 
mørkt om eftermiddagen, så den er god nok. Bladene har også skiftet farve til 
flotte gule, røde og brune nuancer og er stille og roligt begyndt at falde af træer og 
buske. 
Tandlægeklinikken er nu blevet færdig og tandlægen glæder sig over at kunne tilby-
de jer behandlinger igen på Møllegården. 
 
Desværre har vi ikke kunnet nå at komme i hus med indretningen på Møllegården, 
men har nu dialog med indretningsarkitekten og vi forventer at påbegynde arbej-
det i starten af 2023. Vi glæder os til, at kunne tilbyde jer lokaler som indbyder til 
hygge og samvær.  
 
Som I har kunnet læse på det brev I har fået omdelt d. 7.11.22, så står Møllegården 
overfor en ændring i vores organisation, idet 15 af vores boliger løbende vil blive 
ændret til ældreboliger. Jeg vil løbende komme rundt og tale med jer beboere, som 
bor i disse boliger på nuværende tidspunkt for, at afklare spørgsmål med mere. I er 
også altid velkommen til, at kontakte mig. 
 
Den 29. november har vi på Møllegården udskiftet vores telefonsystem og nød-
kaldssystem. Jeg håber ikke at det har skabt alt for meget uro. Men vi gør vores 
bedste for at der hurtigt bliver rettet på diverse udfordringer, som kan opstå i så-
danne situationer. 
 
Leder af Møllegården, Plejeboliger 
Lise Wix Andreasen 
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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: 
 
Jonna Knudsen og Ib Knudsen på Afdeling 1 
 
 
 

Vi vil også gerne sige et varmt farvel til dem, som ikke længere er her.  

 
  

 Vi har sagt farvel til: 
 
 Annie Hartung og Robert Damkilde 
 på Afdeling 1 
 
 Arne Nilsson på Afdeling 2 
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 Ydelser 2023 

Nye priser på levering af valgfrie ydelser pr 1. januar 2023 

Ydelse 2022 2023 

Rengøringsartikler         43,00          45,00  

Plejeartikler         52,00          54,00  

Morgenmad      819,00       829,00  

Frokost   1.129,00    1.142,00  

Aftensmad   1.886,00    1.909,00  

Leje af vask og linned      144,00       148,00  

Vask af eget tøj      162,00       167,00  

Forsikring         41,00          43,00  

Tilskud til kultur         58,00          60,00  

Vinduespolering         17,00          18,00  

Fuld pakke   4.351,00    4.415,00  

 
 
 

Med venlig hilsen 
Administrationen på Møllegården 
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 Tillykke med fødselsdagen 

Bolig Navn Dato 

140 Inga Andersen 12 

236 Ruth Wulff 12 

142 Ib Knudsen 13 

211 Rose Thorleifsson 24 

145 Henrik Richardt Jørgensen 26 

240 Hanne Ernst 29 

207 Karl Evald Pedersen 31 

Bolig Navn Dato 

24 Bente Schmidt 9 

22 Alice Lindegaard 11 

20 Jørgen Jacobsen 13 

28 Estrid Helga Madsen 14 

32 Knud Dyrvig 17 

14 Gyda Vivi Skriver 20 

Afdeling 1 

Afdeling 2 
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Menuplan 2022 

Dato Ugedag Hovedret 

1 Torsdag 
Stegt kylling med tomatsovs, bådkartofler og årstidens råkost 
Vafler med syltede brombær 

2 Fredag 
Brændende kærlighed med kartoffelmos 
Ferskner med makronskum 

3 Lørdag 
Skippertorsk med persillesovs, kartofler og årstidens grønt 
Hjemmelavet is med syltede frugter 

4 Søndag 
Oksesteg med bådkartofler,  bearnaisesovs og årstidens grønt 
Ymerdessert med grove chokolade stykker 

5 Mandag 
Kartoffelsuppe med porre og  bacon 
Boller i karry med ris og årstidens grønt 

6 Tirsdag 
Stegt medister med  skysovs, kartofler og drueagurk 
Dessert med græsk yoghurt 

7 Onsdag 
Dampet laks med  kartofler, hollandaisesovs og årstidens salat 
Tyttebærris 

8 Torsdag 
Coq au vin med kartoffelmos 
Jordbærgrød med fløde 

9 Fredag 
Bøf med løg, skysovs, kartofler og  ristet rodfrugter 
Kærnemælkssuppe med  flødeskum og rosiner 

10 Lørdag 
Møllegårdens gryderet med kartofler og rødbeder 
Frugttærte med cremefraiche 

11 Søndag 
Torsk med kartofler, dildsovs og årstidens grønt 
Chokolademousse 

12 Mandag 
Flæskesteg med skysovs, kartofler og rødkål 
Ananasfromage 

13 Tirsdag 
Paneret kamkoteletter med kartofler, skysovs og årstidens grønt 
Risengrød med kanelsukker og smør 

14 Onsdag 
Gule ærter med sprængt nakke, rugbrød og sennep 
Pandekager med is 

15 Torsdag 
Frikadeller med stuvet rosenkål og kartofler 
Gateau Marcel 

16 Fredag 
Stegt kylling med persille, kartofler , skysovs og mormorsalat 
Nøddetærte 
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Menuplan 2022 

Dato Ugedag Hovedret 

17 Lørdag 
Mørbradgryde med kartofler og årstidens grønt 
Frugtsalat 

18 Søndag 
Klar suppe med fyld 
Sprængt oksebryst med peberrodssovs, kartofler og årstidens 
grønt 

19 Mandag 
Fiskefrikadeller med kartofler,  remouladesovs og årstidens råkost 
Abrikostrifli 

20 Tirsdag 
Biksemad med rugbrød, spejlæg og rødbeder 
Budding med saftsovs 

21 Onsdag 
Broccolisuppe med flødeost 
Lamme Navarin med  kartofler 

22 Torsdag 
Braiseret svinekæber  med stegte kartofler og årstidens grønt 
Ost med kiks og frugt 

23 Fredag 
Krebinetter med kartofler og stuvet ærter og gulerod 
Kvark kage 

24 
Lørdag  
Juleaften 

Andebryst med æbler/svesker, brune/hvide kart, rødkål og halve 
æbler med ribsgelé 
Ris a la mande med kirsebærsovs 

25 
Søndag 
1. juledag 

Kalvesteg med  flødekartofler og årstidens grønt 
Islagkage 

26 
Mandag 
2. juledag 

Bøfstroganoff med kartoffelmos og rødbeder 
Æblekage 

27 Tirsdag 
Frikadeller med kartofler, persillesovs og årstidens grønt 
Svesketrifli 

28 Onsdag 
Hamburgerryg med brunede kartofler og grønlangkål 
Hele pære med råcreme 

29 Torsdag 
Ærtesuppe 
Stegt laks med bagte kartofler, hollandaisesovs og årstidens grønt 

30 Fredag 
Brunkål med røget bacon, rugbrød og rødbeder 
Jordbærgrød med fløde 

31 
Lørdag 
Nytår 

Oksemørbrad med stegte kartofler, 
flødechampignonsovs og ristet rodfrugter 
Romfromage 
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Set og sket 

”Fredag, den 4. november havde Møllegården besøg af et par veloplagte visesange-
re. Det blev lidt af et tilløbsstykke. Glassalen var fyldt, og vi måtte tage gangen i 
brug for at få plads til alle. Det blev en tur på ”Memory Lane” med gamle kendte 
revyviser, krydret med humoristiske kommentarer. Der blev nynnet med og vugget i 
takt til musikken. Tak til Sigrids datter med venner for en hyggelig eftermiddags-
time. Den tåler en gentagelse.” 
 
Pernille, 
Musikterapeut 
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Set og sket 
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Set og sket 

Dejligt musikarrangement med Sing Along – Stine og peter Michael 
 
Lone 
Fysioterapeut Afdeling 1 



- 11 - 

Nr. 12, 2022 Mølleavisen 

Månedens aktiviteter  
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Beboermøde Afdeling 2 

Mandag den 31. oktober kl. 13.30 - 14.30 
 
Mødeleder Lone Wagtberg, Daglig leder 
Referent: Henrik, Fysioterapeut 
22 beboere deltog. 
 

Referat: 
 
1 Nyt fra køkkenet 
Jane fra køkkenet har de første 10 min til at orientere om nyt fra køkkenet.  
Varm suppe med fyld i om fredagen … beboerne er glade for suppen. Ønsker mu-
lighed for at vælge.  
Snak om mad: ønske om blåskimmelost og andre stærke oste, ønske om surt til 
fed mad (det har vi allerede, så spørg om rødbede, agurk mm). 
Det nye franskbrød får ros. 
Læg endelig gerne ideer til småkage-opskrifter i køkkenets postkasse eller giv 
dem til køkkenpersonalet.  
 

2. Ændringer af nogle af vores boliger 
Lone Wagtberg fortalte om den nye situation med 15 boliger som skal konverte-
res fra plejeboliger til ældreboliger. Det er besluttet at de 15 boliger skal konver-
teres i team 4. 
 

3. Aktiviteter  
30. november: Lystur 
1. december: Gløgg og æbleskiver med pårørende 
 

4. Beboerønsker til aktiviteter 
Forslag: komme i skoven med vores egen bus og se farverne. 
  
5. Eventuelt 
Vasketøj: Susanne kommer i bolig om formiddagen og henter vasketøj. 
Linned: lægges i bolig af rengøringen. 
Madspild går nedad 
Spørgsmål til energibesparelse: hvad med at slukke havelamperne om natten? 
Spørgsmål om gåtur: kan vi gå en ekstra gang om ugen.  
Præsentation af nye medarbejdere: Signe, Sara og Malene. 
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Glædelig jul og godt nytår 

 Julehilsen fra Køkkenet 

Kære beboere 
 
I skulle meget gerne have modtaget en lille folder med julens menuplan. 
Desværre havde jeg ikke været opmærksom på, at køkkenet får nyt telefonnum-
mer i forbindelse med overgangen til nyt telefonsystem. 
 
Hvis du eller dine pårørende har spørgsmål til må I meget gerne kontakte mig på 
tlf.  40 32 47 56 
 
Med venlige julehilsner  
 
Jane Aude Lahs 
Serviceleder 
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QUIZ VINDER 
 
 
 

Beboer– og pårørenderåd 

Formand (Repræsentant for beboere) 
Flemming Schmidt 
tlf. 50 98 84 77 
 
Næstformand 
(Repræsentant for frivillige) 
Ebbe Christensen 
Tlf. 28 30 05 98 
 
Repræsentanter for beboere 
Medlemmer: 
 
Ninna Bilfeldt, bolig 18 
Tlf. 44 98 55 34 
 
Preben Sabinsky, bolig 213 
 
 
Repræsentant for Byrådet 
Medlem: 
 
Michael Dorph Jensen 
Mail: mijens@gladsaxe.dk 
 
Repræsentanter for pårørende 
Medlemmer 
 
Annette Bilfeldt 
Tilf. 23 48 14 60 
Mail: bilfeldt@ruc.dk 
 
Lena Skovlund 
Tlf. 31 24 03 79 
Mail: lena.skovlund1956@gmail.com 
 
Observatør fra Seniorrådet 
Jørn Guldberg 
Mail: JOEGUL@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  

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 

 39 57 30 76 

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.  Hvilken fortælling stammer billedet på side 2 fra? (svaret findes ikke i bladet, 
men mon ikke du kender svaret) 
 
 
 
2.  Hvad koster ydelsen ”Plejeartikler” i 2023? 
 
 
 
3.  Hvad servere køkkenet til hovedret den 20. december? 
 
 
 
4  Hvem var referent til beboermødet på Afdeling 2? 
 
 
 
 
 
 
 
Aflever svaret til personalet i afdelingen (senest den 15. december) og deltag i 
konkurrencen om en æske chokolade. 
 
 
Navn: 
 
 
Bolig: 

Månedens Quiz 


