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Lederen 

Kære Beboere 

April har kalenderen skrevet og foråret er for alvor kom-

met. Der er et gammelt ordsprog som siger ”Ingen vin-

ter – ingen sommer” Det håber jeg ikke bliver tilfældet. 

Vi har godt nok haft den mildeste vinter i mange år. Det 

har været forårsjævndøgn og dagene er blevet længere. 

Det er lyst godt 12 timer i døgnet og dagen er tiltaget 

med over 5 timer. Det betyder, at vi snart kan komme ud 

og nyde foråret med alle de skønne farver, og måske kan 

det også blive til en cykeltur med en af vores cykelpiloter. Husk at sige til, hvis du 

har lyst til en cykeltur, så booker terapeuterne en tur til dig.  

Den 16. april fylder Dronning Margrethe 82 år, og hun er stadig i god form. Traditi-

onen tro serveres der på denne festlige dag lagkage og kaffe om eftermiddagen, og 

til middagen serveres der vin til alle. Dronningen er så småt begyndt at give Kron-

prinsen flere og flere opgaver, og Kronprinsessen er også yderst aktiv. Det bliver 

spændende, hvornår Dronningen giver stafetten videre til Kronprinsen, så han bli-

ver Kong Fredrik den 10. af Danmark.  

Påskefrokosten er i år den 7. april, hvor køkkenet laver en traditionel påskefrokost 

med alt, hvad dertil hører.  

Det er mig en glæde at kunne fortælle, at vi i april kan sige velkommen til vores nye 

souschef Lise Wix Andreasen. Lise vil komme rundt og hilse på i løbet af april må-

ned, så tag godt imod hende.  

 

Med ønske om en fantastisk april.  

Jessie Lykke 

Leder af Egegården/ Møllegården, Plejeboliger 
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 Klima og bæredygtighed 

I Gladsaxe Kommune har vi stor fokus på klimaet og den bæredygtige dagsorden. 
Det betyder at vi 2022 vil have særlig stort fokus på madspild, både i familiehuse 
og lejligheder, restauranter, butikker men også her på Møllegården. 
Fra midt i april vil der stå vægte på alle afdelinger, så vi ved hvert måltid kan måle 
hvor meget mad, der ikke bliver spist. Det kan der være mange årsager til.  Årsa-
gerne vil vi arbejde konstruktivt med, når vi får kendskab til hvor stort et 
madspild, vi har.  
Vi vil fortælle mere om vores fokus på klimaet i løbet af året. 
 
Dorthe Dybro 
Økonoma 
 
Klimaquiz om affaldssortering, pant og madspild 

 
Hvor mange æggebakker kan 1 kg brugte aviser blive til  
 
A ) 16         B )  24        C ) 32 
________________________________________________________________ 
 
I Danmark er vi verdensmestre i at pante. 9 ud af 10 metaldåser kommer retur. 
Men hvad bliver den genanvendte metal brugt til?  
 
A ) Gryder       B ) Nye dåser       C ) Hjul til biler 
_________________________________________________________________ 
 
Danskerne smider 814.000 ton spiseligt mad ud hvert år. Hvor mange voksne 
elefanter svarer det til? 
 
A ) Ca. 75        B )  Ca. 135        C ) Ca. 195 
_________________________________________________________________ 
Kostrådene siger at voksne på 18-75 år, bør spise ca. 350 gr kød om ugen, men 
hvor meget kød spiser voksne danskere i virkeligheden ugentligt? 
 
A ) ca. 650 gr  ( – svarer til ca. 40 cherrytomater) 
B ) ca. 830 gr   (– svarer til ca. 3 broccoli) 
C ) ca. 1 kg       ( – svarer til ca. 7 bananer) 

Find svarene på side 12 
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Cykling uden alder 

 Cykling uden alder - Ret til vind i håret 
 
Har du lyst til en tur i Møllegårdens egen cykel-taxi sammen med en af vores fan-
tastiske frivillige piloter? 

Udfyld tilmeldingen og giv den til en medarbejder. Så finder vi sammen ud af et 
godt tidspunkt.  
 

 

Tilmelding til en tur i april måned: 
 

 

  

  

Navn:________________ 

  

Bolig:________________ 
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Set og sket 

 
Lørdagssang 
Pernille havde guitaren fremme, og vi fik en rigtig hyggelig lørdag eftermiddag 
med sang i TV-stuen. Der blev sunget forårssange og lystige viser med stort enga-
gement.  
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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: 
 
Henrik Jørgensen og Erik Andersen på Afdeling 1 
 
Vi vil også gerne sige et varmt farvel til dem,  
som ikke længere er her.  
 

Vi har sagt farvel til: 
 
Hanne Fritsch på Afdeling 2 
 

 Tillykke med fødselsdagen 

Bolig Navn Dato 

115 Tenna Sophie Louise Kronholt 2 

Bolig Navn Dato 

10 Kitty Sigrid Køngerskov 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 2022 

Dato Ugedag Hovedret 

1 Fredag 
Aspargessuppe med kødboller 
Grøntsagslasagne med årstidens  salat 

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

Jordbærgrød med piskefløde 

3 Søndag 
Glaseret skinke med flødekartofler og årstidens grønt 
Citronfromage 

4 Mandag 
Frikadeller med kartofler, persillesovs og årstidens grønt 
Budding med kirsebærsovs  

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

6 Onsdag  
Forårsløgsuppe 
Kondigryde med kartofler og årstidens grønt 

7 Torsdag  
Påskefrokost 
Let aftensmad 

8 Fredag 
Hakkebøf med løg, kartofler, skysovs og ristet rodfrugter 
Vafler med flødeskum og syltetøj 

9 Lørdag  
Skipperlabskovs med rødbeder og rugbrød 
Kold brombærsuppe med flødeskum 

10 Søndag  
Portvins braiseret svinekæber med kartofler, skysovs  og 
og bønnesalat 
Kvark lagkage 

11 Mandag  
Sprængt oksebryst med kartofler , peberrod sovs og årstidens 
grønt 
Rabarbergrød med piskefløde 

12 Tirsdag 
Millionbøf med pasta og ½ squash med fyld 

Æblekage med flødeskum 

13 Onsdag  
Tomatsuppe 
Fiskefrikadeller med kartofler, citronsovs og årstidens råkost 

14 
Skær 
Torsdag 

Lammesteg med kartofler, skysovs og grønne asparges 
Cheesecake med passion 

15 
Lang 
Fredag 

Rejecocktail med flutes og tilbehør 
Kylling med persille, kartofler, skysovs og agurkesalat 
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Menuplan 2022 

Dato Ugedag Hovedret 

16 Lørdag  
Gryderet med cocktailpølser med kartofler og ærter 
Pandekager med solbærsyltetøj 

17 Påskedag 
Oksesteg med stegte kartofler, rødvinssovs og waldorfsalat 
Sherryfromage 

18 
2. Påskedag 
Mandag 

Hamburgerryg  med brunede kartofler og grønlangkål 
Islagkage med vafler 

19 Tirsdag 
Kalkunfrikadeller med kartofler, whiskysovs og årstidens grønt 
Tyttebærris 

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

21 Torsdag 
Chili sin carne  med ris 
Ferskner med flødeskum 

22 Fredag 
Medister med kartofler og stuvet hvidkål 
Rabarber trifli 

23 Lørdag 
Fiskefilet med kartofler, kold remouladesovs og årstidens råkost 
Brownie med cremefraiche 

24 Søndag 
Flæskesteg med kartofler, skysovs og rødkål 
Kærnemælksfromage med saftsovs 

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

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

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

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

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

30 Lørdag 
Høns i asparges med tarteletter og årstidens grønt 
Ost med kiks og frugt 
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 Beboer- og pårørenderåd 

 
Møde i Beboer- og pårørenderådet den 16. februar 2022 kl. 16.00 – 18.00 

 
Referat 
 
1. Velkommen til Jørn Guldager fra Seniorrådet, som er nyvalgt fra 1.1.2022  
 
2. Kommentarer til dagsorden og referat fra ordinært møde den 6. december 
2021  
 
Ebbe spørger, om der er kommet flere tilbagemeldinger på maden? Jessie svarer, at 
hun har hørt, at der er større tilfredshed med maden, men ved ikke, om der er 
kommet flere tilbagemeldinger efter den nye ordning.  
 
3. Orientering fra Byråd og Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget v. Michael 
Dorph Jensen 
 

• - Det er et nyt udvalg, så der har været en del arbejde med at sætte nye med-
lemmer ind i historikken.  

• SF har foreslået, at der skulle sidde en repræsentant fra Seniorrådet i BPR, 
men det blev ikke vedtaget. Det er derfor ikke skrevet ind i de nye vedtægter 
for beboer- og pårørenderåd. Nye vedtægter omdeles på mødet.  

• - Der blev sidste år nedsat et opgaveudvalg. Der var i alt 6 møder, og udvalget 
er kommet med mange punkter til at forbedre vilkårene i plejeboligerne og 
hjemmeplejen. Punkterne er blevet prioriteret – kommer senere i dagsorde-
nen. Michael kan være bekymret for, at de anbefalinger, som ikke er priorite-
ret, ikke kommer op. 
 

4. Orientering fra ledelsen  

• Advokatundersøgelsen – medarbejderne er så småt tilbage igen. Det har væ-
ret rigtigt svært for dem at være hjemme, men også svært at være tilbage. Per-
sonalegruppen har taget godt imod dem.  

• Ældretilsyn - rapporten vedlagt – en fin rapport, som vi er meget tilfredse 
med. Rådet er ikke enig i alt, hvad der står i rapporten. Jessie siger, at det er et 
her og nu billede, og at der naturligvis altid sker fejl. En i rådet giver udtryk for, 
at det er underligt, at der ikke står, at der er personalemangel, og at der mang-
ler en daglig leder. Jessie svarer, at det har tilsynet sikkert ikke spurgt til, og det 
er heller ikke det, som de ser efter, når de er på tilsyn.  
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• Kommunalt tilsyn – rapporten er lige kommet, og der er 3 anbefalinger. Rap-
porten gennemgås på næste BPR-møde.  

• Budget 2021 – Møllegården har brugt for mange penge på personale i 2021.  

• Reparation af karnapper i afdeling 2 – arbejdet med karnapperne begynder i 
marts. Håndværkerne starter med 4 stk. hver uge, og det tager 14 dage for 
hver karnap. Beboerne får brev 3 uger før, arbejdet i deres bolig begynder.  

• Danmarks statistik har sendt rapport fra 2021. Rapporten sendes ud til orien-
tering med referatet. Rådet giver udtryk for, at det er meget sent, at rappor-
ten kommer, og at den derfor ikke kan bruges til så meget.  

 
5. Orientering fra formanden  

• Dialogmøde med køkkenet – der har været beboerdialogmøde med køkkenet. 
Flemming havde billeder med til mødet af en tallerken, hvor maden ikke så 
særligt godt ud. Lederen af køkkenet, Dorthe, er slet ikke tilfreds med, hvor-
dan maden serveres. Dorthe foreslår, at der blev sendt en menuplan med, så 
medarbejderne ved, hvordan det skal serveres. Der var også en dialog om års-
tidens grøntsager. Kartoflerne er hårde i skallen og bløde indeni. Køkkenet kø-
ber kartoflerne forkogt. Køkkenet vil gøre et nyt forsøg med selv at koge kar-
toflerne, men på denne årstid er kartoflerne ikke så gode. Kødet om søndagen 
er tørt. Køkkenet vil forsøge at langtidsstege kødet samt pakke det ind, så 
saften ikke løber ud. Smørrebrødet er meget fint. 
Flemming opfordrer til at bruge postkassen ved køkkenet, hvis man har ros 
eller ris.  

 
6. Gennemgang af anbefalinger fra Opgaveudvalget – v. Annette og Michael  
 
• Der var rigtig mange ideer til anbefalinger. Michael sender opgaveudvalgets 

anbefalinger ud.  
• Seniorrådet har også set på opgaveudvalgets anbefalinger og er glad for de 

udvalgte anbefalinger. Udvalget er bekymret for, at de resterende anbefalinger 
ikke kommer frem igen. Seniorrådet kan også være bekymret for de anbefalin-
ger, der skal finansieres inden for rammen. Forebyggelse af forråelse er blandt 
punkterne.  
 

7. Beboer- pårørenderådets roller i forhold til beboere og pårørende v. Annette 
og Michael 
 
• Annette, Michael og Jessie foreslår 4 møder om året med 2-3 repræsentanter 

fra BPR samt en medarbejder. Det kunne til første møde være en terapeut, til 
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Beboer og pårørenderåd 

 

andet møde en aktivitetsmedarbejder, herefter en plejemedarbejder og så en 
medarbejder fra køkkenet. Tages op igen til næste møde.  

• 8 Budgetønsker til Budget 2023 Beboer- og pårørenderådet skal drøfte, om de 
har ønsker til Budget 2023.  

• Der ønskes ikke noget til Møllegården, da Møllegården selv skal finansiere 50 
%, og det bliver der ikke råd til i 2023  
 
 

9. Indretning af dagligstue i afdeling 1 v. Karen  
 
• udsat til næste gang  
 
10 Evt.  
 
• Der er et ønske om, at der kommer et opslag, når der kommer en nyansat.  

• Der er et ønske om, at der kommer en og fortæller om fremtidsfuldmagter og 
den sidste vilje. Dette kunne evt. være på et stormøde.  

• Jørn siger tak, fordi han må deltage i BPR hos os og oplyser, at Inge Mandrup 
har trukket sig som formand, og Minna Vadskjær er ny formand for Seniorrå-
det.  

• Der er et ønske fra højtlæsningsgruppen om lidt kaffe – Ebbe henter kaffen i 
køkkenet.  

• Ebbe orienterer om en episode, hvor en beboer har fået skrevet på sit kakkel-
bord. Jessie fortæller at der blev taget en log på døren, men denne var ikke 
korrekt. Firmaet, som har solgt låsesystemet, har være ude og lave nogle op-
dateringer, og nu virker det. Der er stadig ikke fundet en forklaring på, hvor-
dan det skrevne er kommet på bordet. 

 

Kommende møder 

15. juni, kl. 16.00 – 18.00 
27. september, kl. 16.00 – 18.00  

6. december, kl. 16.00 – 19.00  
 
 

Ønsker du at læse tilsynsrapporten kan du rekvirere den hos daglig le-
der 
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Forårets komme 

Den blå anemone 
 
Hvad var det dog, der skete? 
Mit vinterfrosne hjertes kvarts 
må smelte ved at se det 
den første dag i marts. 
Hvad gennembrød den sorte jord 
og gav den med sit sølvblå flor 
et stænk af himlens tone? 
Den lille anemone, 
jeg planted der i fjor.  
 
Kaj Munk, 1943 
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QUIZ VINDER 
 
 

Tenna  
Bolig 115 

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 

Klimaquiz fra side 2 

Rigtige svar:  

1C 

2C 

3B 

4C 
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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 

Kontaktperson for frivillige 

Vakant 

 

Frisør: 

Pia Leegaard 23 20 92 82 
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Alle svar kan findes i avisen 
 
1.  Hvad hedder den nye formand for Seniorrådet i Gladsaxe Kommune? 
 
 
 
2.  Hvornår er der påskefrokost på Møllegården? 
 
 
 
3.  Hvem har skrevet visen ”den blå anemone”? 
 
 
 
4  Hvad hedder vores nye souschef? 
 
 
 
 
 
 
 
Aflever svaret til personalet i afdelingen (senest den 15. april) og deltag i konkur-
rencen om en æske chokolade. 
 
 
Navn: 
 
 
Bolig: 

Månedens Quiz 


