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Lederen 

Kære Beboere 

Der er faldet lidt sne i Gladsaxe, men det har ellers været 

en mild januar, hvor vi også har fået dage med sol. Vinter-

gækker og erantis er allerede kommet op og står så smukt i 

bedene.  

Møllegården har været heldig i forhold til smitte med coro-

na. Vaccinerne har gjort, at beboerne næsten ikke er blevet 

syge. Nogle har sågar slet ikke haft symptomer. Jeg håber 

og tror, at den værste smitte snart er overstået. Som nogle beboere og personale 

sagde; ”denne omgang corona er ingenting i forhold til sidste vinter, hvor mange 

beboere blev meget syge”.  

Alle er pr brev orienteret om advokatundersøgelsen, som blev sat i gang efter ar-

tiklen i Berlinske i november 2021. Konklusionen på advokatundersøgelsen blev, at 

medarbejderne kan komme tilbage på arbejde og at ledelsen håndterede sagen 

som den skulle. Det er en stor lettelse, at vi nu kan hilse de hjemsendte medarbej-

dere velkommen tilbage og se fremad og fortsætte det gode arbejde, som jeg ved 

bliver udført hver dag.   

Artiklen betød også, at vi den 10. december fik et reaktivt tilsyn fra Styrelsen for 

patientsikkerhed. Styrelsen var meget tilfredsstillende og gav os den bedste kate-

gori for tilsynet. Den fulde rapport kan læses på Møllegårdens hjemmeside.  

Min souschef Lisbeth Graff Thøger har valgt at opsige sin stilling og starter i Ar-

bejdstilsynet pr. 1. februar. Jeg har været utrolig glad for de knapt 10 år, hvor Lis-

beth har været min souschef og ved også at hun har været vellidt blandt beboere 

og pårørende. Jeg ønsker hende alt muligt held og lykke.  

Stillingen som souschef vil blive sået op inden længe, og forhåbentlig har vi en ny 

souschef i hus i løbet af foråret.  

Med ønske om en god februar 

Jessie Lykke 

Leder af Egegården/Møllegården, Plejeboliger 
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Set og sket 

Rosa på Afdeling 1, blev 100 år den 11. januar og fik og fint besøg af både  
borgmester og byrådsmedlem. 
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Goddag og farvel 

Vi vil gerne byde hjerteligt 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: 
 
Annie Villesen og Tenna Kronholt på Afdeling 1 
 
Gerda Jakobsen på Afdeling 2 
 
 

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

 
  

 Vi har sagt farvel til: 
 
 Else Stonor og John Wexøe på Afdeling 1 
 
 Leif Otto Jensen på Afdeling 2 
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Set og sket 

 

En dejlig solstrålehistorie 
 
Jonna Jespersen, som i længere tid har siddet i kørestol, kan efter en lang sej 
kamp og stor indsats nu tage sine første skridt. 
Godt gået Jonna 
 
Zije 
Afdeling 1 
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 Tillykke med fødselsdagen 

Bolig Navn Dato 

30  Frank Herkild 6 

39  Inga Jensen 7 

40  Vivian Jelskov 12 

52  Jørgen Enevoldsen 15 

20  Birthe Alice Jacobsen 20 

23  Henning Kaj Bang 26 

Afdeling 2 
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Menuplan februar 2022 

Dato Ugedag Menu 

1 Tirsdag 
Porresuppe med ristet bacon 
Lys fisk med bagte kartofler, sovs Royal og årstidens grønt 

2 Onsdag 
Stegt kylling med kartofler skysovs og årstidens salat 
Vanilje budding med brombærsovs 

3 Torsdag 
Paneret kamkoteletter med kartofler, champignonsovs og asier 
Stikkelsbærgrød med fløde 

4 Fredag 
Portvins braiseret svinekæber med skysovs, kartofler og bønner 
Nougatmousse 

5 Lørdag 
Millionbøf med rodfrugt kartoffelmos  
Ferskner/ananas med makron flødeskum 

6 Søndag 
Kalvesteg som vildt med flødekartofler og årstidens grønt 
Appelsinfromage 

7 Mandag 
Brunkål med sprængt nakke, rugbrød , sennep og rødbeder 
Frugtsalat med råcreme 

8 Tirsdag 
Tunmousse med brød 
Boller i karry med ris og  mango chutney 

9 Onsdag 
Gullash med kartoffelmos og årstidens råkost 
Jordbærgrød med fløde 

10 Torsdag 
Tomatsuppe med nudler 
Dampet laks med kartofler, hollandaisesovs og årstidens grønt 

11 Fredag 
Linsefrikadeller med råstegte kartofler, tzatziki og årstidens salat 
Pandekager med is 

12 Lørdag 
Kalkungryde med kartofler og årstidens grønt 
Frugttærte med cremefraiche 

13 Søndag 
Flæskesteg med kartofler, skysovs og rødkål 
Jordbærfromage 

14 Mandag 
Hakkebøf med bløde løg, båd kartofler, skysovs og asier 
Syltede pære med flødeskum 
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Menuplan februar 2022 

Dato Ugedag Menu 

15 Tirsdag 
Boller i selleri med kartofler 
Abrikostrifli  

16 Onsdag 
Klarsuppe med fyld 
Kogt oksebryst med kartofler, peberrodssovs og årstidens grønt 

17 Torsdag 
Lasagne  med årstidens råkost 
Æblegrød med fløde 

18 Fredag 
Fiskefrikadeller med kartofler og årstidens råkost 
Hytteost dessert 

19 Lørdag 
Høns i asparges med tarteletter og ærter 
Ost med kiks og frugt 

20 Søndag 
Svinemørbrad i fad med estragonsovs, stegte kartofler og årstidens 
salat 
Tiramisu 

21 Mandag 
Skipperlabskovs med rugbrød, rødbeder og persille 
Bagt æble med kanel og marcipan 

22 Tirsdag 
Glaseret skinke med brunede kartofler og grønlangkål  
Tyttebærris 

23 Onsdag 
Stegt laks med kartofler, hummersovs og årstidens grønt 
Blommegrød med flødeskum 

24 Torsdag 
Møllegårdens gryderet med kartofler og årstidens grønt 
Pandekage med syltetøj 

25 Fredag 
Pikantfarsbrød med kartofler, skysovs og årstidens grønt 
Hyldebærsuppe med tvebakker 

26 Lørdag 
Risengrød med kanelsukker og smør 
Fiskefilet med kartofler, remouladesovs og årstidens grønt 

27 Søndag 
Gammeldags kylling med , stegte kartofler, skysovs og agurkesalat 
Fløderand  

28 Mandag 
Frikadeller med kartofler, persillesovs og årstidens grønt 
Hjemmelavet is med vafler 
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Nyt fra præsten 

Kyndelmisse 
 
Den 2. februar er det Kyndelmisse. Kyndelmisse eller Kjørmes Knud er knuden på 
vinteren eller midvinter. Ifølge gammel tradition er vinteren halvgåen. Vinterforrådet 
skulle gerne slå til i perioden fra 1. november til 1. maj og ved kyndelmisse var man 
præcis halvvejs, og dyrene skulle derfor nødig have spist mere end halvdelen.  
Nu er halvdelen af vinteren derfor overstået, så nu går det imod forår. Ja, vi har jo 
den korte, februar måned som den sidste af vintermånederne. 
I kirken begynder nedtællingen til påske om lidt med Septuagesima, der betyder 70, 
og her handler det om dage til påske. Hvor vi indtil nu har set bagud mod julen med 
en række søndage efter Hellig Tre Konger. 
 
I en katolsk kalender er Kyndelmisse en Maria-dag, for der er Marias barselsorlov 
forbi. Efter en fødsel var en jødisk kvinde blevet uren, og der skulle gå 40 dage, hvis 
det var en dreng og dobbelt op, hvis det var en pige, førend hun igen kunne blive en 
del af det religiøse liv. Ved Kyndelmissetid, 40 dage efter Jesu fødsel, kunne Maria gå 
hen i templet og ofre en due og atter få lov til at komme i Guds hus. 
Så med dette præg af en Maria-fest blev den sorteret fra, da Struense i 1770 skulle 
have begrænset mængden af helligdage. 
Det er lidt af en skam, for selve ideen med kyndelmisse, som også ligger i det for-
danskede latinske navn, kan vi ikke få nok af. 
 
Misa Candelarum, som det oprindeligt hedder, betyder lysmesse, gudstjeneste for 
lysene. Det var den dag midt i vinteren, hvor man havde fået støbt alle de lys, der 
skulle bruges i kirken gennem hele året, og så holdt man en messe, hvor lysene blev 
indviet, og når kirkelysene nu skulle indvies, kom menigheden med store kurve med 
deres egne lys, for at de også kunne blive velsignet, så de kunne lyse fred og varme i 
de kolde stuer. 
 
Så på trods af Struense er festen kommet tilbage i kirken, for den giver god mening 
som en fest for lyset. Vi har brug for lys, brug for et håb, ellers bliver det hele lige 
meget. Så vi kan bruge kyndelmisse til også her i år at løfte lyset op og lade det 
brænde med håb og glæde, lige meget hvor mørkt det ser ud. 
 
Ove Winther 
Præst i Stengård Kirke 
 
Husk sangandagt den 2. februar (Kyndelmisse) kl. 13.30, hvor vi skal synge nogle af 
de herlige kyndelmissesange, som heldigvis har levet deres eget liv. 
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Set og sket 

”Så blev det endelig dagen for den årlige julefrokost for alle beboere. Der var 
dækket op med langborde både i Glassalen og i Møllehjulet Alle borde var flot 
pyntet med nisseposer, julegaver og sange. Begge sale var fyldt med julestemte 
beboere, og køkkenet havde sørget for en flot julefrokost, startende med en lun 
fiskefilet & sild, herefter lun leverpostej & lun ribbensteg mm – afrundet med ris 
a la mande samt en lille en til kaffen. Alt i alt en meget hyggelig julefrokost med 
godt selskab omkring et veldækket bord. 
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Set og sket 
Vi har været en tur i Folketeatret for at se ”Jul i Gammelby”. 
Alle havde en dejlig aften. Coronapassene var fundet frem, og mundbind måtte 
også i brug.  
Vi sluttede aftenen af med dejligt smørrebrød, og så var alle klar til en god nats 
søvn oven på en dejlig aften i byen. 
 
Med venlig hilsen 
Ann Villadsen, 
Aktivitetsmedarbejder Afdeling 2 
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Månedens aktiviteter  
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Set og sket 

”Fredag den 17. december samledes Møllegårdens beboere i Møllehjulet, hvor vi 
fik besøg af mezzosopranen Ingeborg Børch, akkompagneret af pianisten Jacob 
Beck. Ingeborg & Beck  bød på et bredt repetoire; der var opera fra Carmen, tra-
ditionelle julesange, kendte sange fra forskellige operetter og musicals. Det blev 
også til et par sange af Edith Piaff, bl.a. Hymne á l’amour. Ingeborg og Jacob intro-
ducerede de enkelte numre med små anekdoter og fortællinger om sangere og 
komponister, så alt i alt en dejlig og lærerig eftermiddag i Møllehjulet.  
 
Lørdag den 18. december viste vi Nøddebo Præstegård i Møllehjulet. Et velbe-
søgt arrangement med beboere fra begge afdelinger til et herligt gensyn med de 
3 fattige studenter der kommer en tur på landet ved juletid – desværre ingen fo-
tos fra arrangementet, men det var meget hyggeligt med film, portvin og jule-
snacks. 



- 13 - 

Nr. 2, 2022 Mølleavisen 

Set og sket 
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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 
 
Verner Skriver, bolig 14 
 
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 
 
Karen Elbak 
Tlf. 26 29 24 96 
Mail: karenaelbak@gmail.com 

Frisøren på Møllegården 
 
I perioden, hvor Møllegårdens faste 
frisør er fraværende, kan du booke tid 
hos Ulla Sander. 
 
Ulla  har tidligere været frisør her på 
Møllegården, og er derfor et kendt an-
sigt for mange. 
 
Du kan booke tid på tlf. 20 73 58 58 
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Info 

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 

 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 46 10  

Mail: mollegaarden@gladsaxe.dk 

Åse Jakobsen 

Lena Tromborg Rasmussen 

Administrationen: 

Tlf. 39 57 47 00 

Mail: mollegaarden@gladsaxe.dk 

Telefontid fra mandag til fredag fra 

kl. 9.00 til kl.14.00 

Centerleder 

Jessie Lykke  

Tlf. 39 57 46 01 

træffes bedst efter aftale. 

Mail: sofjly@gladsaxe.dk 

Afdeling 1 

Vakant 

 

 

Afdeling 2 
Daglig leder Lone Wagtberg 
Tlf. 39 57 47 30 
Mail:  lonwag@gladsaxe.dk 
 

Køkken 

Dorthe Dybro  

Tlf.: 39 57 46 05 

Mail: dordyb@gladsaxe.dk 

Ejendomsmester 

Peter M. Jørgensen 

Tlf. 39 57 46 90 

Frisør: 

Pia Leegaard 23 20 92 82 
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Alle svar kan findes i avisen 
 
1.  Hvor gammel blev Rosa den 11. januar? 
 
 
 
2.  Hvilken film blev vist i Møllehjulet den 18. december? 
 
 
 
3.  Hvornår er det ”Kyndelmisse”? 
 
 
 
4  Er der ”hakkebøf med bløde løg” på menuen den 22. februar? 
 
 
 
 
 
 
 
Aflever svaret til personalet i afdelingen (senest den 15. februar) og deltag i kon-
kurrencen om en æske chokolade. 
 
 
Navn: 
 
 
Bolig: 

Månedens Quiz 


