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Lederen 

Kære beboere 

Så blev det Februar på Møllegården og vi kan allere-

de mærke, at dagene bliver lysere og solen har da 

også kigget lidt frem, selvom starten af det nye år 

har budt på en del regn. 

Vi fik sammen budt det nye år velkommen, med en 

hyggelig nytårskur i Møllehjulet. Jeg håber dette kan 

blive en fast tradition på Møllegården, så vi alle får 

hilst på hinanden og ønsket godt nytår. 

Flere af jer har spurgt ind til vores nye plejebolig læger. Jeg kan med glæde medde-

le, at Stina Molander og hendes kompagnon Julie Flachs træder deres første skridt 

herpå Møllegården 1. februar 2023. 

Julie Flachs vil være tilknyttet Afdeling 1 og Stina Molander vil være tilknyttet Afde-

ling 2. De vil løbende kunne få tilknyttet jer beboere, som ønsker det som patien-

ter, men de har ikke mulighed for at kunne have alle beboere tilknyttet desværre. 

Vi vil i ledelsen arbejde videre med en supplerende løsning. I vil derfor i den kom-

mende tid blive spurgt om I ønsker et læge skifte, så vi har et overblik over dette.  

I april kommer optiker Clara og tilbyder gratis synsprøve. I vil modtage et skema 

optil, at hun kommer som skal være udfyldt inden hun kan foretage synstesten. 

Det vil være en god ide, at I og jeres pårørende kigger sammen på dette inden. Per-

sonalet kan bistå, der hvor der ikke er pårørende og der er behov for hjælp. 

Februar byder på fastelavn med tøndeslagning og dejlige fastelavnsboller fra Køk-

kenet. 

 

Leder af plejeboligerne Møllegården 

Lise Wix Andreasen 
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Menuplan februar 2023 

Dato Ugedag Hovedret 

1 Onsdag 
Stegt kalvelever med løg, kartofler, skysovs og asier 
Abrikostrifli  

 
2 

Torsdag 
Paneret kamkoteletter med kartofler, champignonsovs og  
årstidens råkost 
Stikkelsbærgrød med fløde 

3 Fredag 
Porresuppe med ristet bacon 
Lys fisk med kartofler, sovs Royal og årstidens grønt 

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

5 Søndag 
Kalvesteg som vildt med flødekartofler og årstidens grønt 
Appelsinfromage 

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

7 Tirsdag 
Linsefrikadeller med råstegte kartofler, tzatziki og årstidens salat 
Pandekager med is 

8 Onsdag 
Gullasch med kartoffelmos og årstidens råkost 
Jordbærgrød med fløde 

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

10 Fredag 
Tunmousse med brød 
Boller i karry med ris og  mango chutney 

11 Lørdag 
Kalkungryde med kartofler og årstidens grønt 
Frugttærte med cremefraiche 

12 Søndag 
Flæskesteg med kartofler, skysovs og rødkål 
Jordbærfromage 

13 Mandag 
Hakkebøf med bløde løg, båd kartofler, skysovs og                  
bagte rodfrugter 
Syltede pære med flødeskum 

14 Tirsdag 
Glaseret skinke med brunede kartofler og grønlangkål  
Nougatmousse 
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Menuplan februar 2023 

Dato Ugedag Hovedret 

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

16 Torsdag 
Lasagne med årstidens råkost 
Æblegrød med fløde 

17 Fredag 
Fiskefrikadeller med kartofler, remouladesovs og årstidens råkost 
Hytteost dessert 

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

19 Søndag 
Svinemørbrad i fad med estragonsovs, stegte kartofler og årsti-
dens salat 
Tiramisu 

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

21 Tirsdag 
Boller i selleri med kartofler 
Pandekager med syltetøj 

22 Onsdag 
Stegt laks med kartofler, hummersovs og årstidens grønt 
Blommegrød med fløde 

23 Torsdag 
Møllegårdens gryderet med kartofler og årstidens grønt 
Tyttebærris 

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

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

26 Søndag 
And i orange sovs med små stegte kartofler og årstidens salat 
Fløderand  

27 Mandag 
Frikadeller med kartofler, persillesovs og årstidens grønt 
Hjemmelavet is med vafler 

28 Tirsdag 
Portvins braiseret svinekæber med skysovs, kartofler og bønner 
Vanilje budding med brombærsovs 
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Nyt fra præsten 

Kyndelmisse og Martin Olsen 
 
”Her vil ties, her vil bies”, digter Brorson, da han var biskop i Ribe. Salme er en dialog 
mellem lyset og mørket. En sang mellem den længselsfulde, og det som er større 
end os. Til musikandagten på Møllegården skal vi synge den og flere sange om 
længslen efter lys, varme og forår.  
Kyndelmisse er et gammel ord for en fejring af lysets komme. Ved kyndelmisse er vi 
halvvejs gennem vinteren. Lyset er ved at vende tilbage og dagenes længde tiltager. 
Kyndelmissedag er den 2. februar og en gammel kristen helligdag, som blev afskaffet 
som officiel helligdag med helligdagsreformen i 1770. Men mange kirker fejrer stadig 
dagen med en lysgudstjeneste. Det gør vi også i Stengård kirke, søndag den 5. febru-
ar kl. 14.  
Kyndelmisse er en fejring af de lyse timer og en fejring af Jesus, der siger: ”Jeg er 
verdens lys. Den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys”. 
Smil tænder lys, og smil er den korteste vej mellem mennesker. Johannes Møllehave 
skriver her om den trofaste telefonven, Martin Olsen:  
Folk kan glæde én på mange forskellige måder. Somme tider bliver jeg ringet op af 
en ældre herre, som præsenterer sig som Martin Olsen. Første gang han ringede, 
sagde han: 
-Goddag. Det er Martin Olsen. Jeg har læst en bog, De har skrevet. Den kan jeg godt 
lide. Jeg ville gerne sende Dem en æske chokolade. Men jeg er folkepensionist, og 
jeg har ikke så mange penge. Hallo? 
-Jeg hører Dem. 
-Jeg står i en automat, i en telefonautomat i Hellerup. Jeg tænkte at De måske gerne 
ville høre en sang. Jeg synger pænt, siger folk. 
-Jo tak! 
-De kan vælge mellem Der står et slot i Vesterled, Se dig ud en sommerdag og 
Natten er så stille. 
-Så tror jeg, jeg vælger Natten er så stille. 
-Lige et øjeblik. Jeg skal lige rømme mig og klare stemmen. Ja, så begynder jeg, er de 
der? 
-Ja, jeg lytter. 
Og så begyndte han at synge, ømt, følsomt, smukt. Men bedst som duggens perler 
trillede, løb samtalen ud. 
-Hallo, hallo! Jeg har ikke flere 25-ører! Det var bare en hilsen fra Martin Olsen og 
tak! 
Siden har han ringet tre, fire gange. Jeg kunne ved juletid vælge mellem Velkommen 
igen, Guds engle små, Kimer, I klokker og Juletræet med sin pynt. Jeg valgte Kimer, I 
klokker, men midt i "Julen er kommen med solhverv for hjerterne bange" slap 25-
øren op igen. 
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Farvel 

Men da Martin Olsen ringede op ved påsketid, foreslog jeg, at jeg ringede tele-
fonautomaten op. Og så lykkedes det mig at få hele som den gyldne sol fremby-
der med dens ufattelige håb og fortrøstning. 
Der er ikke så mange, som kan sange og salmer udenad. Når jeg i kirken ser en 
mand, som synger uden at se i salmebogen, tænker jeg sommertider, om det 
skulle være Martin Olsen som, for at glæde mig, lavede sin helt private giro 413 
fra en telefonboks. 
Det er nu 2 år siden, jeg har hørt fra ham. Jeg håber, han lever endnu, og at hans 
gavmilde sind er uforandret. Men ellers var det sidste, jeg hørte fra ham, hans 
fine stemme som sang, at der under alle omstændigheder er håb tilbage! 
Automattelefoner løber alt for hurtigt ud. De burde virkelig give lidt forlænget 
sendetid til folk, der bare ringer for at glæde andre med deres sang. 
 
På glædeligt gensyn på Møllegården 
 
Karen-Lisbeth Gøricke, præst i Stengård kirke  

Et varmt farvel til dem, som ikke længere er her.  

 
  

 Vi har sagt farvel til: 
 

 Inga Andersen og Birte Inge Lipping 
 på Afdeling 1 

 
 Erik Robert  Molin, Elly Christiansen,  
 Flemming Schmidt og Ragnhild Tang Pedersen 
 på Afdeling 2 

 
  

 

Goddag og farvel 
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QUIZ VINDER 
 

Henrik Jørgensen 
Bolig 145 

 

Beboer– og pårørenderåd 

Formand (konstitueret) 
(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 
 
Karen Anne-Lise Nilsson, bolig 243 
 
 
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 
 
Povl Nilsson 
Mail: povlnilsson@gmail.com 
 
Lena Skovlund 
Tlf. 31 24 03 79 
Mail: lena.skovlund1956@gmail.com 

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 

 Tillykke med fødselsdagen 

Bolig Navn Dato 

245 Poul Jensen 27 

Bolig Navn Dato 

30  Frank Herkild 6 

39 Inga Jensen 7 

40 Vivian Jelskov 12 

Afdeling 1 

Afdeling 2 
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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.  Hvad hedder den nye plejeboliglæge på Afdeling 1? 
 
 
 
2.  I hvilken måned kommer optikeren og laver synstest? 
 
 
 
3.  Hvad hedder præsten i Stengård Kirke? 
 
 
 
4  Hvornår har Vivian Jelskov fødselsdag? 
 
 
 
 
 
 
 
Aflever svaret til personalet i afdelingen (senest den XXXX) og deltag i konkurren-
cen om en æske chokolade. 
 
 
Navn: 
 
 
Bolig: 

Månedens Quiz 


