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Lederen 

Kære beboere 

Så blev det allerede november og vi kan alle mærke, 

at efteråret er kommet med regn og blæst. Dog har 

vi stadig haft mange dejlige soldage i oktober, hvor vi 

har kunne nyde det lune vejr. 

Tandlægeklinikken har været under ombygning og vi 

glæder os til, at vi her i november, kan byde jer in-

denfor i nogle nye skønne lokaler.  

Oktober har også budt på forandringer for personalet, da de har skulle tage imod 

en opdatering af vores omsorgssystem. Dette har betydet, at flere har været afsted 

til undervisning for, at sikre at overgangen bliver god.  

Den nye indretning på Møllegården har været udskudt af flere årsager, men vi hå-

ber at kunne få det genoptaget her i efteråret, således, at alle vores fællesarealer 

fremstår indbydende og kan skabe rammer for hygge og samvær. 

Jane Aude Lahs, som har været koordinator i køkkenet, er pr. 1. oktober 2022 ble-

vet serviceleder for køkkenet og rengøringen. Håber I alle vil tage godt imod hende 

i hendes nye stilling.  

De kommende måneder byder på en masse dejlige aktiviteter i huset i form af sang 

og hygge. 

 

Leder af plejeboligerne Møllegården 

Lise Wix Andreasen 
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Beboer- og pårørenderådet 
på Møllegården 

 

Vi søger nye medlemmer,  
både beboere og pårørende. 

 

Som medlem af rådet agerer du talerør for både 
beboere og pårørende og bidrager dermed til at 

Møllegården fungerer bedst muligt for alle. 
 

Rådet mødes ca. 4 gange om året. 
 

Rådet er repræsenteret af beboere, pårørende,  
frivillige, politikere og ledelsen. 

 

Kunne du tænke dig at høre nærmere om rådets 
arbejde, er du velkommen til at kontakte rådets 
formand Flemming Schmidt på tlf. 50 98 84 77 

 

Du kan også læse mere på  
Møllegårdens hjemmeside 

www.gladsaxe.dk/mollegaarden 
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Farvel 

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

 
  
  

 
 Vi har sagt farvel til: 

 
 Inge Marie Kurland på Afdeling 1 

 
  

 
  

 

Julehygge på Møllegården 

 

Kære beboere og pårørende 
 

Det vil glæde os at se jer til julehygge 
torsdag den 1. december fra kl. 14 til kl. 16. 

 
Vi serverer glögg og æbleskiver og håber at I vil komme med jeres gode humør, 

så vi kan få skabt lidt julestemning på Møllegården. 
 
 

Tilmelding skal ske til personalet senest den 25. november. 
 

Med venlig hilsen 
 

Personalet på Møllegården 
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Jul og nytår på Møllegården 

Kære beboer 

      Julen og nytåret nærmer sig med hastige skridt.  

 

Ønsker du at invitere dine pårørende til julemiddagen og/eller nytårsmiddagen 

er dette muligt for 150 kr. pr person pr menu (inkl. drikkevarer) 

OBS - max 2 pårørende pr. bolig 

 

Dette bestilles i køkkenet senest den 16. december 

 

Menu den 24 december 2022 

Andebryst og flæskesteg med brune og hvide kartofler, 

halve æbler med gele, lun rødkål og skysovs 

Risalamande med kirsebærsovs 

Hvidvin og rødvin 

 

Menu den  31 december 2022 

Oksemørbrad med stegte kartofler,  

ristede rodfrugter og flødechampignonsovs 

Romfromage 

Hvidvin og rødvin 

 

Har du eller dine pårørende spørgsmål, er I velkommen til at komme forbi 

køkkenet eller ringe på tlf. 39 57 47 20 

 

Mange hilsner fra køkkenet på Møllegården 
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 Tillykke med fødselsdagen 

Bolig Navn Dato 

210  Birthe Jensen 21 

Bolig Navn Dato 

38  Jørgen Jørgensen 13 

21  Gerda Machold 14 

37  Gerda Jakobsen 28 

Afdeling 1 

Afdeling 2 
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Menuplan 2022 

Dato Ugedag Hovedret 

1 Tirsdag 
Stegt flæsk med kartofler, persillesovs og årstidens grønt 
Jordbærgrød med fløde 

2 Onsdag 
Ærtesuppe med cremefraiche 
Bøf med  løg, bådkartofler, bearnaisesovs og årstidens salat 

3 Torsdag 
Gratineret pasta med kylling og grøntsager 
Muldvarpeskud 

4 
Fredag 
 

Gule ærter med kogt røget nakke, rugbrød og rødbeder 
Pandekager med syltetøj 

5 
Lørdag 
 

Lam i fad med kartofler og årstidens grønt 
Fløderand med frugtcocktail 

6 Søndag 
Klar suppe med boller og urter 
Kogt kalv med sur/sød sovs, kartofler og bønner 

7 Mandag 
Bøf Lindstrøm med  skysovs, kartofler og stegte rodfrugter 
Pæretærte med flødeskum 

8 
Tirsdag 
 

Dampet laks med kartofler, hollandaisesovs og årstidens grønt 
Stikkelsbærgrød med fløde 

9 
Onsdag 
 

Irsk stuvning med rugbrød og rødbeder 
Chokolademousse 

10 
Torsdag 
Mortens 
aften 

Andebryst med skysovs, kartofler, brune kartofler, rødkål,       
svesker og ½ æbler med gele 
Ris a`la mande med  kirsebærsovs 

11 
Fredag 
 

Forloren hare med  vildtsovs, stegte kartofler og ribsgele 
Hjemmelavet is med vafler 

12 Lørdag 
Gullasch med  kartoffelmos og honning ristet gulerødder 
”Spejlæg” med makronskum 

13 Søndag 
Nakkesteg med champignonsovs, kartofler og årstidens grønt 
Pavlova med  flødeskum og frugt 

14 Mandag 
Biksemad med spejlæg, rugbrød og rødbeder 
Blommegrød med fløde 

15 Tirsdag 
Frikadeller med  kartofler, skysovs og årstidens råkost 
Risengrød med kanel og smør 
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Menuplan 2022 

Dato Ugedag Hovedret 

16 Onsdag 
Kogt lys fisk med  kartofler, sennepssovs og årstidens grønt 
Hyldebærsuppe med æbler og tvebakker 

17 Torsdag 
Krebinetter med  stuv. ærter/gulerod og kartofler 
Chokolademousse 

18 Fredag 
Forloren skildpadde med 1/2 æg og flutes 
Æblekage 

19 Lørdag 
Stegt kylling med kartofler, paprika/pebersovs og årstidens grønt 
Budding med saftsovs 

20 Søndag 
Rullesteg med kartofler, skysovs og rødkål 
Citronfromage 

21 Mandag 
Boller i karry med ris og årstidens grønt 
Jordbærgrød med fløde 

22 Tirsdag 
Skipperlabskovs med rugbrød og rødbeder 
Ost med frugt og kiks 

23 Onsdag 
Kødsovs med rodfrugt kartoffelmos 
Abrikostrifli 

24 Torsdag 
Juliennesuppe 
Stegt  fiskefilet med kartofler, persillesovs og årstidens grønt 

25 Fredag 
Kyllingefarsbrød med tomatsovs, ½ timian bagte kartofler og  
grillet peberfrugter 
Fløjs grød med kanel og smør 

26 Lørdag 
Benløsefugle med kartofler, skysovs og asier 
Bagt æblekage med flødeskum 

27 Søndag 
Culottesteg med flødekartofler og blandet salat 
Jordbærfromage 

28 Mandag 
Høns i asparges med tarteletter og ærter 
Solbærgrød med fløde 

29 Tirsdag 
Jordskokkesuppe med bacon 
Stegt laks med kartofler, sovs Royal og årstidens grønt 

30 Onsdag 
Brunkål med røget nakke, rugbrød og sennep 
Tyttebærris 
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Onsdag den 12. oktober formiddag havde vi besøg af en masse babyer, der går til 
”Salmer og sutter i Stengård Kirke”. Det var til stor glæde for beboerne. 
 
Mai 
Aktivitetsmedarbejder Afdeling 1 

Set og sket 



- 9 - 

Nr. 11, 2022 Mølleavisen 



Nr. 11, 2022 

- 10 - 

Mølleavisen 

Set og sket 
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Beboer-og pårørenderåd 

 
Referat af beboer- og pårørenderådsmøde afholdt den 5.okt 2022 på Møllegår-
den. 
 
Tilstede var: Flemming Schmidt (Formand), Ebbe Christensen (næstformand) 
Ninna Bilfeldt (beboer, Afdeling2), Annette Bilfeldt (pårørende Afdeling 2)Jørn 
Guldberg (observatør fra Seniorrådet) Lise Wix Andreasen (leder) 
 
Afbud fra : Kim Steen Hansen (beboer Afdeling 2) og  Michael Dorph Jensen 
(Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget)  
 
Gæster: Chef for sundhed og rehabilitering: Herle Klifoth samt konstitueret køk-
kenleder, Jane  
 
 
 
1. Orientering om byrådets beslutning om konvertering af 15 af Møllegårdens 
plejeboliger til ældreboliger v. Herle Klifoth.  
 
Herle Klifoth deltog i mødet for at orientere om, at budget forligspartnerne havde 
valgt, at fastholde borgmesterens forslag om at konvertere 15 af Møllegårdens 
plejeboliger til ældreboliger, for at kunne finansiere andre opgaver i kommunen.  
 
Herle Klifoth orienterede herefter om, hvordan hun på vegne af Gladsaxe Kom-
mune har påtænkt at informere de beboere, der bor i de 15 boliger, der skal være 
ældreboliger. Ifølge Herle Klifoth vil der blive udsendt brev til beboerne i de be-
rørte boliger, om at de vil blive opfordret til at flytte, når der bliver ledige boliger 
på Møllegården. Hertil gjorde Ebbe opmærksom på, at beboerne ifølge Lejeloven 
har ret til at sige nej til tilbuddet. Flere af de tilstedeværende fremhævede, at der 
i brevet bør gøres tydeligt opmærksom på, at beboerne har ret til at sige nej til 
opfordringen om at flytte. Der udspandt sig efterfølgende en diskussion herom, 
og vi nåede ikke frem til enighed om, hvad brevets ordlyd skulle være. Herle 
Klifoth understregede at borgeren selv beslutter, om de vil flytte, men at ledelsen 
på Møllegården har til opgave at motivere beboerne til flytning. Herle Klifoth op-
fordrede til at BPR godkender måden, hvorpå der informeres i brevet, som Herle 
vil være underskriver på. Ledelsen har besluttet hvilket boliger som ændres, for at 
samle ældreboligerne i en enhed for sig. De boliger som skal ændres til ældreboli-
ger, er bolig 25-53. 
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Beboer-og pårørenderåd 

Herle Klifoth præciserede, at der ikke er nogen som vil blive tvangsflyttet. Beboer-
ne vil blive adspurgt, om de vil flytte. Hvis beboeren vælger at sige ja til at flytte, 
så rykkes indskud med og kommunen forestår istandsættelse af nuværende bolig 
og fraflytning til ny bolig. 
BPR har i brev til byrådet spurgt hvorfor Møllegården som den eneste af kommu-
nens plejeboliger skal finansiere de besparelser som konvertering af plejeboliger-
ne vil udløse. 
Herle Klifoth begrundede beslutningen med, at Møllegårdens boliger tidligere har 
været ældreboliger, og at de kan adskilles fra plejeafdelingerne, hvilket ikke er 
muligt på de andre plejeboligenheder.  
I Gladsaxe Kommune er der lang ventetid på ældreboliger og i perioder ledige 
plejeboliger, men samlet opfyldes ventetidsgarantien hvis der søges bredt.  
BPR har i brevet til byrådet anmodet om at få fordelt konverteringen på kommu-
nens plejeboliger bl.a. med den begrundelse at den reducering af den fastansatte 
medarbejdergruppe, som et færre antal beboere vil komme til at medføre, kan 
rumme risiko for, at der ved sygefravær vil blive et forøget brug af vikarer. 
Herle Klifoth svarer at ledelsen tror på, at de medarbejdere som er på Møllegår-
den kan blive på Møllegården, og udgangspunktet er ikke at der skal bruges flere 
vikar.  
Jørn Guldberg fra Seniorrådet spurgte, om der mangler personale på Møllegår-
den, og BPR spurgte om besparelsen ikke kan fordeles på alle kommunens pleje-
boliger.  
Ifølge Herle Klifoth er flere personalegrupper berørte i ændringen. Det er be-
sluttet, at Køkkenet skal kunne levere mad til ældreboligerne og derfor bliver der 
ikke taget normering herfra. Beslutningen om konvertering af plejebolig til ældre-
boliger vil berøre de andre medarbejdergrupper i huset. Herle oplyste ligeledes at 
normering er den samme pr. beboer pr. plejeboligenhed når der er tale om soma-
tiske pladser som på Møllegården og derfor kan ændringen at summen ikke for-
deles, da det vil betyde at de andre enheder vil få mindre økonomi pr. plads end 
Møllegården.   
Annette oplyste at en lille medarbejdergruppe bliver berørt mere af sygefravær 
end en stor medarbejdergruppe.  Ifølge Herle var dette en antagelse og at der ik-
ke belæg herfor. Annette forklarede hertil, at der er statistisk belæg for at en lille 
gruppe medarbejdere vil blive mere berørt at langtidssygefravær, end hvis der er 
tale om en større gruppe medarbejdere. 
Ebbe spurgte om de kommende beboere i ældreboligerne vil få mulighed for at 
deltage i måltider og aktiviteter sammen med de øvrige beboere på Møllegården, 
sådan som BPR havde foreslået i brevet til Byrådet. Herle oplyste at det ikke ville 
blive muligt, da rammerne er sat ud fra ens vilkår ifht. de øvrige ældreboliger i 
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kommunen. Herle Klifoth oplyste at borgerne i ældreboligerne vil kunne købe mad 
på stedet som de tager med tilbage til egen bolig.  
BPRs medlemmer var interesserede i at ældreboligernes borgere vil kunne blive res-
sourcer for Møllegården, og rejste spørgsmålet om de kommende beboere i ældre-
boliger kunne blive frivillige, og kunne indgå i aktiviteter. 
Jørn Guldberg fra Seniorrådet udtrykte bekymring om at ældrebolig borgere kunne 
blive ensomme, hvis der ikke vil blive skabt sociale aktiviteter for dem på Møllegår-
den. Han efterlyste at beboerne i ældreboligerne får mulighed for bl.a. at spise sam-
men med de øvrige beboere. Møllegården har ikke en åben cafe men har etableret 
mulighed for at bestille og afhente med for borgerne i ældreboligerne.  
Jane informerede om at 3 borgere lige nu bestiller og afhenter maden. De har bestilt 
for en måned ad gangen og betaler for valgte dage. Maden er klar kl. 17 til afhent-
ning.  
Annette spurgte om man som ældrebolig borger vil kunne få en plejebolig på Mølle-
gården, hvis man som beboer får behov for dette. 
Herle oplyste at, som beboer i ældreboligerne vil skulle ansøge plejebolig på lige vil-
kår som andre borgere. Herle Klifoth erfaring var, at borgere i ældrebolig oftere ikke 
flytter i plejebolig. 
 
2. Budgetaftale 2023 – Information til beboerne herom 
Brevet til de borgere som bor i boliger der skal ændres til ældreboliger sendes ud 
med referatet til kommentering. 
 
3. Opdatering af mailadresser 
Ebbe har ikke længere mailadresse 
 
4. Gennemgang af Rammer for Beboerpårørende Råd 
Rammerne er gennemgået. 
 
5. Udbud af kost på Møllegården 
Jane  Aude Lahs er konstitueret leder af køkkenet var inviteret med til, at redegøre 
for de rammer Møllegården har indenfor serviceaftalen. 
Lise informerede om, at Jane pr. 1.10.22 er ansat som ny serviceleder på Møllegår-
den. 
Flemming og Ninna fra BPR fortæller at der mangler krydderier og kødet er ofte tørt. 
Jane opfordrede til, at man som beboer selv tilsætter krydderier til maden, hvis den 
ikke er krydret nok. Jane forklarede, at man fra køkkenets side forsøger, at tage hen-
syn til alles behov og det er lettere at tilsætte krydderi end at fjerne det. 
Ebbe spurgte om der stadig serveres mad på Møllegården på 2 forskellige tidspunk-



Nr. 11, 2022 

- 14 - 

Mølleavisen 

Beboer-og pårørenderåd 

ter. Jane efternavn bekræftede dette, og oplyste at man kan undersøge mulighe-
den for at  de forskellige afdelinger fremover om dette kan blive ens. Det Jane op-
fordrede til, at gemme maden hvis den opleves utilfredsstillende. 
Jane fortalte, at de stege som serveres bliver stegt over natten for, at blive møre. 
Det er vigtigt at kødet skæres rigtigt. Plejen skærer kødet og det blev diskuteret, 
hvorvidt kødet bliver skåret korrekt ud.  
Lise oplyste, at der er fokus på kompetenceudvikling af personalet på ernærings-
området, så  de tanker man har gjort sig om fremstilling af maden også bliver den 
oplevelse, som beboerne får når maden bliver serveret på tallerkenen. Der er fo-
kus på ”det gode måltid”.  Både Flemming og Ninna oplyste at kartoflerne er hår-
de og svære at tygge. Jane bad om at få feedback. Jane fortalte at generelt er den 
feedback køkkenet modtager fra beboerne positiv. Der opfordres ligeledes til, at 
anvende postkassen foran køkkenet til tilbagemelding.  
 
Ledelsen vil planlægge at oprette et måltidsråd, hvor beboerne på møder 1 gang i 
kvartalet kan give feedback på maden .  
Der er fokus på madspild i kommunen og køkkenet  skal holde sig inden for diver-
se rammer ifht. økologi, således at Økologiprocenten holdes oppe. Ebbe spurgte 
til økonomien på kostområdet og om denne er i balance. 
Jane fortalte at køkkenet overvejer at servere suppe og smørrebrød til frokost, da 
der efterspørges herpå. 
 
6. Gennemgang af Det Kommunale tilsyn 2022 og anbefalinger herfra 
BPR ønsker rapporten udsendt sammen med referatet. Lises gennemgik rappor-
ten og orienterer om, at der hvert kvartal sættes særligt fokus på et fagligt områ-
de. Der er udfordringer på hygiejnen og der er fokus på dette. 
 
7. Evt. 
Verner skriver fra afd. 2 har valgt at udtræde af BPR. 
Rekruttering af nye medlemmer til BPR- Der mangler medlemmer fra afdeling 1 
samt pårørende. Lise opfordrer til, at BPR gør lidt reklame for sig selv og kommer 
over i afd. 1 og fortæller lidt om hvad det går ud på. 
Frivillige og rekruttering af disse. Lise inviterer de frivillige til et møde i efteråret, 
hvor vi kan tale omkring dette. 
 
De kommende møder: 
 
6. december, kl. 16.00 – 19.00  
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Utilsigtede hændelser (UTH) 

Hvad er en utilsigtet hændelse og kan andre end plejepersonale indberette? 
 
Siden september 2011 har borgere og pårørende kunne indberette en utilsigtet 
hændelse, så ja det kan de. 
 
En utilsigtet hændelse er både kendte og ukendte fejl og mangler i pleje og be-
handling, der ikke skyldes borgerens sygdom. Fejlen kan enten medføre en skade 
der er inddelt i niveauer, men den kan lige så vel ikke medføre nogen skade, fordi 
man opdagede det i tide. 
 
Formålet med at indberette er for at lære af sine fejl, på en struktureret og ana-
lytisk måde, således at man i fremtiden kan forebygge at det skulle ske igen. Det 
sker ved, at personalet der opdager, at en fejl er sket, indberetter det til 
”Styrelsen for patientsikkerhed”. Denne fejl bliver registreret i kommunen, hvor 
der overordnet er en risikomaneger, som sørger for at holde hånd i hanke med 
alt hvad der sker på dette område.  
 
Hver enhed har en sagsbehandler/tovholder der varetager modtagelse af alle 
UTH der hører til enheden. ”Enheden” kan måske bedre forstås som Møllegår-
den her hos os.  
 
Hver eneste indberetning bliver gennemgået af Møllegårdens sagsbehandler og 
bliver månedligt gennemgået med ledelsen og herefter i personalegruppen for at  
lære og komme med idéer til forbedringer. 
 
Fejl kan være eksempelvis være, fejl i medicin, borgeruheld (fald, tryksår), fejl i 
sektorovergange (eks ved udskrivelse), infektioner. Som jeg skrev i starten, så kan 
borgere og pårørende også indberette en UTH. 
Borgere og pårørende får dog ikke en tilbagemelding på hvad der sker med deres 
UTH, derfor dette skriv. 
Jeres indberetning sagsbehandles nemlig hos os præcis som når personalet ind-
beretter og indgår i læring. 
Vi takker derfor for, at I som pårørende, hvis I opdager en fejl, indberetter det.  
Det er altid trist når der laves en fejl, men vi ved, at når vi taler om det og bruger 
hinanden til at blive bedre, skabes der rum til at vi kan forbedre os. 
 
Helene Lerkenfeldt 
Udviklingssygeplejerske 
Sagsbehandler/tovholder på Utilsigtede hændelser på Møllegården. 
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Nyt fra præsten 

Musikandagt den 2. november kl. 13:30 på Møllegården.  
 
Jeg hedder Linda og er vikar for Karen-Lisbeth i Stengård Kirke.  
 
Det er første gang jeg skal have musikandagten på Møllegården, og jeg glæder mig til at 
møde jer. 
 
Denne dag skal det handle om Allehelgen, som vi fejrer i kirken i begyndelsen af novem-
ber.  
et er en højtid, kirken har fejret altid, men den har fået mere opmærksomhed i de sene-
ste år, hvor Halloween er blevet noget som alle danske børn ved, hvad er.  
 
Vi skal høre, hvorfor vi fejrer Allehelgen, og høre, hvad det har med græskar og uhyggeli-
ge udklædninger at gøre. Vi synger sange og salmer, der har lidt eller meget med emnet 
at gøre.  
 
Jeg glæder mig til at komme og være sammen med jer om musikandagten. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Linda Rönnow 
Præst i Stengård Kirke 
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Set og sket 

Serviet-folde-holdet er samlet 
 
Høstfestens borde skal pyntes fint, så der er gang i servietfoldingen. 
 
Mai 
Aktivitetsmedarbejder Afdeling 1 
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Set og sket 

Dejlige billeder fra årets høstfest. En skøn fest med god mad, musik og dans   
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Set og sket 
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Set og sket 
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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 
 
 
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 
 
Observatør fra Seniorrådet 
Jørn Guldberg 
Mail: JOEGUL@gladsaxe.dk  
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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 

 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.  Hvornår er der tilmeldingsfrist på julehyggen den 1. december? 
 
 
 
2.  Hvor mange gange om året mødes Beboer- og pårørenderådet? 
 
 
 
3.  Hvor mange beboere på Møllegården har fødselsdag i november? 
 
 
 
4  Hvad serveres der til dessert nytårsaften 2022? 
 
 
 
 
 
 
 
Aflever svaret til personalet i afdelingen (senest den 15. december) og deltag i 
konkurrencen om en æske chokolade. 
 
 
Navn: 
 
 
Bolig: 

Månedens Quiz 


