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Lederen 

Kære Beboere 

Nu er vi nået ud af den korte februar, og det er mærk-

bart blevet lysere. Dagen er nu tiltaget med over 2½ 

time. Fuglene er allerede begyndt at synge og erantis og 

vintergækker er for længst kommet op og krokus og på-

skeliljer skyder op i bedene. Vinteren har virkelig været 

grøn i år og foråret er godt på vej.  

Også i februar måned har vi været plaget af corona.  

Mange medarbejdere har være syge og vi har været 

nødt til at bruge mange eksterne vikarer. Heldigvis er der kun få beboere, som har 

været smittet og de fleste er hurtigt kommet sig igen.  

Der har været uanmeldt kommunalt tilsyn i februar. Tilsynet var med til morgen-

pleje hos to beboere og tak til jer to, som lagde krop til dette. Tilsynet lavede også 

interview med nogle beboere og enkelte pårørende, som de mødte i husene. Der-

udover var de ude og observere personalet. Tilsynet var rigtig godt tilfreds med, 

hvordan Møllegården fungerer og det er jeg rigtig glad og stolt over. Tilsynsrappor-

ten ligger på Gladsaxe kommunes hjemmeside, eller du kan få den hos daglig leder.   

Med ønske om en god marts. 

Jessie Lykke 

Leder af Egegården, Plejeboliger 
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Beboermøde Afdeling 2 

Referat fra beboermøde den mandag 17. januar 2022 
 
Mødeleder: Lone Wagtberg 
Referent: Henrik Harkamp 
 
 
1. Beboerspørgsmål til køkkenet 
Der er ønske om flere rugbrødstyper med flere kerner. Køkkenpersonalet infor-
merer om at det nuværende brød indeholder det samme antal kerner, som vi er 
vant til. 
 
I tilfælde af at der er for lidt mad, kan personalet hente mere mad i køkkenet. 
Retten om fredagen er en lun ret (ikke en varm ret). 
 
Kødet kan være tørt. Køkkenet kontakter leverandør. 
 
Køkkenet sørger for, at personalet informeres om hvilken ret, de serverer for be-
boerne. 
 
Enkelte beboere savner juice om morgenen. 
 
Opfordring til alle beboere om kost: Fortæl køkkenet, når der er noget galt. Brug 
postkassen til forslag eller kontakt køkkenet for en snak. 
  
  
2. Beboerønske om at få dagsorden til beboermøde før mødet. 
Lone laver dagsorden, som fremover bliver hængt op på afdelingens tavler. 
  
3. Advokatundersøgelse 
Lone (daglig leder) har været rundt med informationsbrev om advokatundersø-
gelsen, som blev sat i værk efter artiklen i Berlingske. Advokatundersøgelsen fri-
kender Møllegården. 
 
4. Aktiviteter 
Kørsel i bus med Ejner hver tirsdag. Hvis beboere har et turforslag, så giv dem til 
aktivitetsmedarbejder Ann. 
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 5. Bordsætning ved frokost og aftensmad 
Grundet COVID-19 er der igen opdeling af beboerne til spisning. Så snart COVID-
19 er ovre, vender vi tilbage til normalen. 
  
6. Skiftende sengetid alt afhængig af personale 
Snak med personalet om tider til sengelægning. 
  
  
7. Dørtelefon 
Lone Wagtberg undersøger om de boliger, hvor dørkontakten ikke virker, kan bli-
ve lavet.  
  
8. Frisør  
Pia er væk de næste tre måneder. Lone Wagtberg undersøger andre muligheder 
for frisør. 

Goddag  

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: 
 
Tenna Kronholdt og Ester Pedersen på Afdeling 1 
 
Kitty Sigrid Køngerskov på Afdeling 2 
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Menuplan 2022 

Dato Ugedag Menu 

1 Tirsdag 
Klar suppe med fyld 
Sprængt oksebryst med kartofler, peberrodssovs og bønner 

2 Onsdag 
Torsk med kartofler, sennepssovs og årstidens grønt 
Ribs/solbærgrød med fløde 

3 Torsdag 
Irsk stuvning med rugbrød og rødbeder 
Hjemmelavet vafler med syltetøj og flødeskum 

4 Fredag 
Boller i karry med ris og gulerodsråkost 
Chokoladebudding 

5 Lørdag 
Kogt kylling med kartofler, champignonsovs og årstidens grønt 
Alliancegrød med fløde 

6 Søndag 
Kalvesteg med stegte kartofler, skysovs og stegte rodfrugter 
Citronfromage 

7 Mandag 
Fiskefilet med kartofler, persillesovs , citron og årstidens grønt 
Ymer kirsebær 

8 Tirsdag 
Stegt medister med kartofler, skysovs og årstidens grønt 
Jordbærlagkage 

9 Onsdag 
Millionbøf med pasta og årstidens råkost 
Stikkelsbærgrød  med fløde 

10 Torsdag 
Ærtesuppe  
Stegt kylling med flødekartofler og årstidens grønt 

11 Fredag 
Frikadeller med kartofler og stuvet rosenkål 
Ferskner med makronskum 

12 Lørdag 
Gullasch med kartoffelmos og årstidens grønt 
Ost med kiks og frugt 

13 Søndag 
Hamburgerryg med brunede kartofler og grøn langkål 
Nougatmousse 

14 Mandag 
Laks med kartofler, hollandaisesovs  og årstidens grønt 
Tyttebærris 

15 Tirsdag 
Blomkålsgratin med smør, rugbrød og årstidens råkost 
Æblekage 
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Menuplan 2022 

Dato Ugedag Menu 

16 Onsdag 
Tunmousse med flutes 
Græske frikadeller med kartoffelbåde, tomatsovs og tzatziki 

17 Torsdag 
Krebinetter med kartofler, skysovs og årstidens grønt 
Solbærgrød med fløde 

18 Fredag 
Kylling i karrysovs med ris og årstidens salat 
Pandekager med hjemmelavet is 

19 Lørdag 
Forårsløgsuppe 
Brændende kærlighed med kartoffelmos, rødbeder, og rugbrød  

20 
Søndag 
 

Rullesteg med kartofler, skysovs og rødkål 
Ananasfromage 

21 
Mandag 
 

Fiskefrikadeller med kartofler, remoulade og årstidens grønt 
Tiramisu 

22 Tirsdag 
Gulerodssuppe med cremefraiche og ristet bacon 
Kalvefrikasse` med kartofler  

23 Onsdag 
Grøntsagsfrikadeller med kartofler, kold urtesovs og årstidens 
råkost 
Jordbærgrød med fløde 

24 
 
Torsdag 

Forloren hare med kartofler, vildtsovs og ribsgele 
Budding med brombærsovs 

25 
 
Fredag 

Høns i asparges med kartofler og årstidens grønt 
Hjemmelavet is med vafler 

26 Lørdag 
Skipperlabskovs med rugbrød , rødbeder og frisk persille  
Ferskner med flødeskum 

27 Søndag 
Portvins braiseret svinekæber med kartofler, perleløg og bønner 
Appelsinfromage 

28 Mandag 
Stegt kalvelever med kartofler, løgsovs, bløde løg og asier 
Frugtsalat 

29 Tirsdag 
Ovnbagt laks med kartofler, sovs Royal og årstidens salat 
Chokolademousse 

30 Onsdag 
Stegt flæsk med kartofler, persillesovs og årstidens grønt 
Ria a la mande med jordbærsovs 

31 Torsdag 
Hakkebøf  med bådkartofler, skysovs, løg og bagte rodfrugter 
Pæretærte med cremefraiche 
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Set og sket 

En dejlig tur til Heerup museum. Vi startede fra Møllegården i det smukkeste sol-
skinsvejr, så vi nød turen ekstra meget til Rødovre. Museet  er ikke så stort, så 
det var til at overskue, og vi sluttede af med at besøge butikken, hvor nogle af 
damerne fik købt lidt kunst og nogle postkort. Som det skrappe øje nok kan se, er 
kunsten der er skrevet på væggen ikke helt uden stavefejl, og forklaringen er, at 
hende, der også udstiller der, faktisk er ordblind, og hun har valgt at stå ved det, 
og ikke rette fejlene. En dejlig eftermiddag i selskab med nogle skønne damer. 
 
Ann, Aktivitetsmedarbejder Afdeling 2 
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Set og sket 

Nyt fra præsten 

Lys og lindring i naturen 
 
Sommertider kan jeg tvivle 
segne under troens åg, 
går min vintervej alene, 
himlen er et tætsluttet låg 
 
Søger ord for lys og lindring 
søger dem i vand og sten 
dådyrhjerte, duevinge, 
drosselsang og menneskeven.  
 
For nogle år siden indkøbte vi ”Kirkesangbogen” til brug ved gudstjenesterne. I den 
er mange nye sange og salmer blandt andet ”Lys og lindring”. Versene er taget fra 
den salme. Det er en enkel salme om tvivl og tro og om naturen som en kærkommen 
hjælper for os mennesker. Den er skrevet af Jonas H. Petersen og Miriam Due. 
 

Fortsættes næste side 
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Fortsat fra forrige side 
 
Jeg er vokset op på en gård på Midtsjælland omgivet af marker og skov. Naturen i det 
område indbød til mange rideture og gåture. Jeg kan huske, at jeg mærkede en særlig 
fred og frihed derude. En fred ved at se på naturens mange smukke og skæve frem-
bringelser. Alt sammen - træerne, åen, græsset og blomsterne - er her uden min med-
virken. En frihed til at trække vejret ned i maven og lade tankerne få luft og få ro i ho-
vedet. Jeg nød særligt at se ud over markerne, se ud i horisonten, derude, hvor jord og 
himmel mødes. Det udsyn får man ikke i byen, og man ser heller ikke den helt mørke 
nattehimmel, hvor stjernerne træder så tydeligt frem.  
 
I vores område holder jeg af løbeture ved Bagsværd og Lyngby sø. Der kan man godt 
søge ”lys og lindring”, som forfatterne skriver om i salmen.  Vi har så skønne naturom-
råder lige her i Møllegårdens baghave.  
 
”Se på himlens fugle og markens liljer – når Gud har sådan en omsorg for dem, hvor-
dan kan I så tro, at han ikke skulle have endnu mere omsorg for jer, som er hans børn? 
Så lad være med at bekymre jer for dagen i morgen”. Sådan siger Jesus i Bjergprædike-
nen i sin berømte opfordring til ubekymrethed. Det lyder så enkelt, og det er det vel 
også, og så er det så svært. Hvordan skal man dog kunne lade være med at bekymre 
sig for livet?  
 
Det vidste Jesus godt. Han kendte alt til bekymringerne, som et hvert andet menne-
ske. Hans ord prøver alligevel at få os til at vende os fra at se ind i os selv til at se ud, 
se op og se ned på alt det smukke, der er i naturen. Alt det står der en skaberkraft bag. 
En kraft der er større, end noget vi kan tænke os frem til. I det er der lindring for mig. 
 
Fuglenes sang er så smuk i foråret. Det er tegn på sommer. Dagene bliver længere og 
nætterne lyse. Der er meget at glæde sig over i det små: Lyset, blomsterne, naturens 
lyde, drosselens sang, en smuk sten og tanken om, at vi selv er små i det det store ska-
berværk. 
 
Glædeligt forår ønskes alle på Møllegården  
 
af Karen-Lisbeth Gøricke 
Sognepræst i Stengård Kirke,  

Nyt fra præsten 
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 Tillykke med fødselsdagen 

Bolig Navn Dato 

117 Søren Skov Pedersen 10 

208 Erik Oskar Andersen  10 

133 Ellen Edith Andreasen 12 

Bolig Navn Dato 

36 Leif Otto Petersen 13 

43 Sigrid Sørensen 13 

17 Elly Margrethe Tagmose  21 

36 Annie Cavling Petersen 23 

51 Inge Kreiborg 25 

48 Birthe Irene Dahl 30 

Afdeling 1 

Afdeling 2 
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QUIZ VINDER 
 
 

Frank Herkild 
 

Bolig 20 

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 
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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.  Hvor ligger Heerup Museum? 
 
 
 
2.  Hvor mange måneder er frisøren Pia fraværende? 
 
 
 
3.  Hvilken dato blev der afholdt beboermøde på Afdeling 2 i januar? 
 
 
 
4  Hvem har skrevet salmen ”Lys og lindring i naturen” ? 
 
 
 
 
 
 
 
Aflever svaret til personalet i afdelingen (senest den 15. marts) og deltag i kon-
kurrencen om en æske chokolade. 
 
 
Navn: 
 
 
Bolig: 

Månedens Quiz 


