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Nr. 1, 2023 Mølleavisen 

Lederen 

 
Så blev det et nyt år. Jeg håber I alle har haft en dej-

lig jul, og en festlig nytårsaften sammen med jeres 

familier og her på Møllegården. 

Jeg kan med stor glæde fortælle jer, at vi i starten af 

2023 får en plejebolig -læge. Dette bliver praktise-

rende læge Stine Molander og hendes kompagnon.  

Som beboer har du mulighed for at skifte læge til 

Stine Molander og hendes kompagnon, hvis du øn-

sker dett. De vil komme fast i huset og have et tæt 

samarbejde med sygeplejerskerne og det øvrige plejepersonale. 

Jeg kan ligeledes med stor glæde fortælle jer, at vi har fået udvidet vores sygeple-

jerske team, så vi fra februar er 5 basis sygeplejersker på Møllegården. Her i januar 

starter Tugba, som har været uddannet sygeplejerske i over 10 år og har tidligere 

været i ældreplejen. I februar starter Emilie som har været uddannet sygeplejerske 

i 8 år og kommer fra en praksis. 

Vi har også fået udvidet vores terapeutteam i december måned, hvor Nikolaj som 

er ergoterapeut startede. Nikolaj har været uddannet ergoterapeut i 1 ½ år, men 

har lang erfaring fra det sundhedsfaglige område. 

2023 vil byde på en masse dejlige aktiviteter og jeg glæder mig til den første, som 

er Nytårs kur den 3. januar, hvor vi skåler det nye år ind sammen i Møllehjulet. 

 

Leder af plejeboligerne Møllegården 

Lise Wix Andreasen 
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Menuplan 2023 

Dato Ugedag Hovedret 

1 Søndag 
Havkat  i fad med bacon og grøntsager og kartofler 
Abrikostrifli 

2 Mandag 
Hakke bøf med løg, kartofler, skysovs og rødbeder 
Fersken med makronskum 

3 Tirsdag 
Klar suppe med fyld 
Kogt spr. Kam med  kartofler, aspargessovs og årstidens grønt 

4 Onsdag 
Tunmousse med flutes  
Benløsefugle med kartofler, skysovs og årstidens grønt 

5 Torsdag 
Koteletter i fad med ris, tomatsovs og ristet svampe       
Klatkager med syltetøj 

6 Fredag 
Kalkunfrikadeller med kartofler,  whisky sovs og agurkesalat 
Ymerdessert med grove chokolade stykker 

7 Lørdag 
Laks med kartofler, hollandaisesovs og årstidens salat 
Chokoladekage med cremefraiche 

8 Søndag 
Farseret ribbensteg med kartofler, skysovs og rødkål 
Appelsinfromage 

9 Mandag 
Krebinetter med  kartofler og stuvet blomkål 
Ost med kiks og frugt  

10 Tirsdag 
Kogt kylling i karrysovs  med ris og årstidens  grønt 
Chokolademousse med  flødeskum 

11 Onsdag 
Irsk stuvning med rugbrød og rødbeder 
Hindbærgrød med fløde 

12 Torsdag 
Frikadeller med kartofler, skysovs og årstidens grønt 
Nougat is med vafler 

13 Fredag 
Broccolisuppe med flødeost 
Dampet fisk med kartofler, tomatsovs og årstidens råkost 

14 Lørdag 
Millionbøf med pasta og rødbeder 
Budding med brombærsovs 

15 Søndag 
Nakkesteg med stegte  kartofler, rødvinssovs og drueagurker 
Jordbærfromage 

16 Mandag 
Boller i karry med ris og årstidens grønt 
Blommegrød med fløde 
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Menuplan 2023 

Dato Ugedag Hovedret 

17 Tirsdag 
Pikantfars med kartofler,  tomatsovs og årstidens råkost 
Risengrød med kanelsukker og smør 

18 Onsdag 
Klar suppe med fyld 
Spr. oksebryst med kartofler, peberrodssovs og årstidens grønt 

19 Torsdag 
Glaseret skinke med brunede kartofler og  stuvede grønkål 
Frugtsalat med råcreme 

20 Fredag 
Laks med flødekartofler og årstidens salat 
Bagt æblekage med cremefraiche 

21 Lørdag 
Thai kylling med kartofler og  mangochutney 
Æbleskiver med flormelis  og syltetøj 

22 Søndag 
Svinekæber i fløde/æble sovs med kartofler 
Fløderand med frugt 

23 Mandag 
Gullasch med kartoffelmos og asier 
Pære med flødeskum 

24 Tirsdag 
Stegt kylling med bådkartofler, carellasovs og årstidens råkost 
Ost med kiks og frugt 

25 Onsdag 
Gule ærter med røget nakke, rugbrød, sennep og rødbeder 
Dessert med græsk yoghurt 

26 Torsdag 
Frikadeller med kartofler og stuvet hvidkål 
Ribs/solbærgrød med fløde 

27 Fredag 
Forloren hare med kartofler,  vildtsovs og ribsgelé 
Fløjlsgrød med kanelsukker og smør 

28 Lørdag 
Fiskefilet med kartofler, persillesovs og årstidens grønt 
Gateau Marcel 

29 Søndag 
Bankekød med  kartoffelmos og stegte rodfrugter 
Citronfromage 

30 Mandag 
Høns i asparges med tarteletter og  ærter 
Svesketrifli 

31 Tirsdag 
Lasagne med dagens råkost 
Pandekager med is 
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Set og sket 

 

Beboer- og pårørenderåds møde den 7. december 2022 
 

Deltagere: 
Ebbe Christensen (Næstformand), 
Ninna Bilfeldt (beboer, Afdeling2) 
Preben Sabinsky (beboer, Afdeling 1) 
Annelise Nilsson (beboer, Afdeling 1) 
Lise Wix Andreasen (leder) 
Annette Bilfeldt (Pårørende Afdeling 2) 
Povl Nilsson (Pårørende Afdeling 2) 
Jørn Guldager (observatør fra Seniorrådet)  
Michael Dorph Jensen (Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget  
 
Afbud: 
Flemming Schmidt (Formand) 
Kim Steen Hansen (beboer, Afdeling 2) 
Lena Skovlund (Pårørende  Afdeling 2) 
 
 
Referat: 
 
1. Velkommen til nye medlemmer af BPR. 
Referat: 
Nye tiltrådte er: 
Lena Skovlund, pårørende til beboer Jannick fra afdeling 2. 
Preben Sabinsky, beboer fra afdeling 1. 
Povl Nilsson, pårørende til Annelise afd. 1 
Annelise Nilsson, beboer afd. 1 
 
Alle medlemmer præsenterede sig for hinanden. 
Lena havde desværre ikke mulighed for at deltage, men havde sendt en hilsen på 
mail og udtrykte, at hun glædede sig til samarbejdet i Rådet. 
 
2. Formandskab. 
Der skal vælges ny formand blandt beboere eller pårørende i Rådet, da Flemming 
fratræder posten på grund af sygdom. 
 
Ebbe spurgte hvorfor det skulle være blandt rådets beboere og pårørende, der 
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Månedens aktiviteter  

skulle udpeges en formand, da der på Egegården er en frivillig som er formand. 
Lise præciserede, at der i rammevedtægterne står, at formand i beboer pårøren-
de rådet skal vælges blandt beboere og pårørende i rådet. Lise forholder sig ikke 
til, hvordan de gør på de øvrige plejecentre men hvad rammevedtægterne siger. 
Det blev fra rådet´ øvrige medlemmer foreslået, at Ebbe er fungerende formand 
indtil en ny er fundet. Der træffes beslutning om ny formand på mødet i Marts 
2023. 
 
3. Sidste nyt fra ledelsen på Møllegården  
 
• Planer for 2023 i forhold til kompetenceudvikling af personalet mm. 
• Designmanual 
• Bus 
• Budget 2023 
 
Lise fortalte, at Møllegården i 2023 stadig vil have fokus på kompetenceudvikling 
af medarbejderne i forhold til medicinhåndtering. Formålet med dette er blandt 
andet at sikre håndtering, samt at anvende ressourcerne bedst mulig og undgå 
for mange forskellige i boligerne. Der vil ligeledes være kompetenceudvikling af 
hjælpergruppen i simple sundhedslovs ydelser. 
Medarbejderne vil ligeledes blive kompetenceudviklet i forhold til personcentre-
ret omsorg (PCO) ved Malene Kjær Lassen. Her vil der også være fokus på medar-
bejdernes PCO. Der afventes svar fra værdighedspuljen når den nye regering er 
dannet. 
 
Der vil i 2023 fortsat være supervision af medarbejdere og ledere som er en del 
af opgaveudvalgets anbefalinger. 
 
I forbindelse med arbejdet omkring person centreret omsorg er der tidligere be-
villiget en pulje til indretning. Denne indretning er vi ikke blevet færdige med på 
Møllegården og har nu hyret en indretningsarkitekt, som kommunen samarbej-
der med, til at færdiggøre arbejdet i 2023. Der vil ligeledes blive kigget på uden-
dørsarealerne i 2023. Lise har d.d gennemgået haven bag Møllegården med en 
fra Ejendomme, mhp. at reetablere denne, så beboerne kan få lyst til at bruge 
den. Der har også været et ønske om en bænk ved højen bag Mølleklubben. 
 
Rådet bad om, at beboerne bliver involveret i dette arbejde. 
Bussen på Møllegården er meget gammel og slidt. Lises hørte derfor rådet om 
der er accept af, at der evt. anvendes ressourcer til køb af ny bus, hvis økonomien 
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er hertil. Dette var der stemning for. Der er indgået aftale med Langhøj om ny 
bus, med den klausul, at bussen kan afbestilles igen hvis der ikke er økonomi her-
til. En ny bus koster 600.000 kr. Lise fortalte at Birthe som er frivillig på Egegården 
og Ejner som er frivillig på Møllegården vil undersøge diverse muligheder for 
medfinansiering. 
 
Budget 2023. 
Der er omkring 44 mio i budgettet i 2023. Den endelige fordeling på posterne er 
ikke lagt endnu. 
 
4. Opfølgning fra sidste møde 
• Toilettider 
• Nødkald 
• Tur til radiomarken x 2 ugl. 
• Anvendelse af klaver 
 
Lises fortalte, at der er kommet nyt nødkaldssystem d. 29.11 og at dørtelefoner 
også bliver skiftet snarest. 
 
Annette spurgte indtil det med, at der kan være tidspunkter hvor beboerne ople-
ver, at de ikke kan komme på toilettet. Lise fortalte, at der er vagtskifte kl. 15.00-
15.15 og her kan der opleves længere vente tid, da personalet får rapport om-
kring de mest akutte ting. Lise fortalte ligeledes at hun ved, at alle beboere bliver 
tilbudt toiletbesøg når de kommer tilbage fra frokost. 
 
Lise orienterede om, at aktivitetsmedarbejderne på Møllegården er ansat til at 
aktivere bredden af beboerne og derfor er der ikke ressourcer til en ekstra tur til 
Radiomarken, som det er nu. Møllegården opfordrer pårørende til at gå ture med 
de ældre. Elever og studerende på Møllegården går ligeledes ture med de beboe-
re som ønsker dette. 
 
Der er en oplevelse af, at der kan gå langt tid imellem turene. Lise forklarede at 
det jo skyldes at vi har mange beboere. Personalet har fokus på at tilbyde alle be-
boere ture og ikke kun dem som melder sig først under fanerne. 
 
Angående anvendelse af klaveret. Der er nu lagt et nodehæfte på klaveret, så der 
frit kan spilles på klaveret i glassalen blandt beboerne og pårørende. 
 
5. Rekruttering af frivillige 
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Der har været afholdt møde med de frivillige den 3. november 2022. Lise fortalte 
om tankerne i forhold til ny rekruttering fra Møllegårdens side.  
 
Der vil blive lavet opslag omkring forskellige aktiviteter som der ønskes på Mølle-
gården og så kan de frivillige ansøge på baggrund heraf. Aktiviteterne er bl.a: Gå-
tur, spisevenner, sang, eftermiddags hygge med kaffe og kage og Kreativt værk-
sted. 
 
6. Rekruttering af nye medlemmer til BPR 
Der er plads til 1 beboer medlem og 2 pårørende medlemmer 
Lise fortæller om Møllegårdens tanker ifht. dette. 
 
Da der heldigvis er kommet nye medlemmer til, så er der nu kun plads til 1 pårø-
rende mere. Rådet mente det ville være oplagt med en pårørende fra afd. 1 stu-
en, således at rådet var bredt repræsenteret. Der vil blive hængt opslag op i afde-
lingen herom. 
 
7. Nyt fra Byrådet – Ved Michael 
Michael fortalte om, at sagen med konvertering af boliger til 15 ældreboliger har 
været drøftet i sundheds- og rehabiliteringsudvalget og der er her stemt for om-
konventeringen. Bemandingen på Møllegården har ligeledes været drøftet  
Budgettet for 2023 er låst i forhold til ønsker. Men Michael opfordrer til at Bebo-
er- og pårørenderådet kommer med ønsker til budgetforhandlingerne for 2024, 
hvis der kunne være nogle ønsker. 
Værdighedspolitik – skal vedtages i byrådet. Denne gælder både for hjemmebo-
ende og plejeboliger. Det er bestemt ved lov, at kommunerne skal have en sådan. 
Der er 7 overskrifter: 
Livskvalitet 
Ernæring 
Bekæmpelse af ensomhed 
Pårørende  
Selvbestemmelse 
Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen 
Værdig død 
 
Kvalitetsstandarder i fht. pleje og fysioterapi. Indsigelser fra diverse råd og med-
arbejder er taget med. Kvalitetsstandarder er et minimum af hjælp og økonomi 
kan hindre yderligere ønsker. Kvalitetsstandarderne revideres årligt og udkom-
mer start 2023. 
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Nyt fra præsten 

 
Frivillige – pulje til støtte af sociale formål. Der er sat initiativ i gang i forhold til en-
somhed hvor der afholdes møder i grupper af 6 personer. Der er fornyeligt uddelt en 
pris til en ildsjæl. 
 
Pulje til julehjælp til ramte borgere – der er afsat 100.000 kr. Alle kan indstille til jule-
hjælp. Der uddeles en kurv. 
 
8. Måltider – ved Ebbe 
Der blev spurgt om muligheden for, at beboerne spiser på samme tidspunkt i begge 
afdelinger, så beboerne ikke oplever at maden nogle gange kan være for tilberedt, af 
at stå i varmeskabene for længe. Lise fortæller at der har været beboermøde i Afde-
ling 1 i dag. Annelise og Preben fortalte at beboerne er tilfredse med maden og tids-
punkterne. Beboerne i Afdeling 2 har svært ved, at kunne nå at spise tidligere, da en 
stor del af beboerne skal følges til Møllehjulet. Møllegården kigger forsat på om der 
kan være andre tiltag som kan gøres. Lise fortalte om et projekt på Rosenlund, hvor 
der serveres varm mad til frokost. Det skal være beboerne som beslutter om det skal 
være sådan. Lise opfordrede til, at vi afventer og ser effekten på Rosenlund inden vi 
forsøger andet på Møllegården. 
 
9. Møder i 2023 - Aftale datoer herfor 
Lise spurgte om det er muligt, at møderne kunne lægge kl. 14-16 i stedet. Dette er 
desværre ikke en mulighed, grundet medlemmer fortsat er på arbejdsmarkedet. 
 
Datoer for 2023 blev sat foreløbigt afhængigt af om, der er sammenfald med Byråds-
møderne. Se nederst i referatet. 
 
10. Evt. 
Annelise fortalte, at hun ofte oplever at hendes avis ikke kommer. Lise fortalte, at 
hun d.d. blev gjort opmærksom på, at andre også oplever dette problem. Medarbej-
derne oplyser, at buddet lægger aviser og ugeblade i vindfanget i stedet for i post-
kassen. Lise vil undersøge arbejdsgangen og se om der kan findes en anden løsning, 
så aviser og ugeblade ikke forsvinder. 
 
Kommende møder, som alle afholdes i Glassalen: 
 
8 marts 2023 kl. 16-18 
21.juni 2023 kl. 16-18 
13. september 2023 kl. 16-18 
13. december 2023 kl. 16-19 
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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: 
 
Birgitte Hansen, Emmy Madsen på Afdeling 1 
 
Bengt og Hanne Andersen på Afdeling 2 
 
 

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

 
  

 Vi har sagt farvel til: 
 
 Rita Sørensen på Afdeling 1 
 
 Elly Tagmose,  Jørgen Enevoldsen 
 og Erik Molin på Afdeling 2 
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Bolig Navn Dato 

47 Inger Pedersen 1 

12 Ragnhild Tang Pedersen 25 

50 Johanne Daniella Landsvig 27 

47 Hans Eyvind Busk Pedersen 27 

Bolig Navn Dato 

220 Inger Julskov Hansen 4 

108 Flemming Melchiorsen 31 

Afdeling 1 

Afdeling 2 

QUIZ VINDER 
 
 

Hanne Ernst 
Bolig 240 

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  

Fødselsdage i januar 
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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 

 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.  Hvad hedder Møllegårdens nye ergoterapeut? 
 
 
 
2.  Hvornår er der nytårskur i Møllehjulet? 
 
 
 
3.  Hvor bor Inger som har fødselsdag den 1. januar? 
 
 
 
4  Er der pandekager med is på menuen den 31. januar? 
 
 
 
 
 
 
 
Aflever svaret til personalet i afdelingen (senest den 15. januar) og deltag i kon-
kurrencen om en æske chokolade. 
 
 
Navn: 
 
 
Bolig: 

Månedens Quiz 


