
-   - 

Nr. 10, 2022 Mølleavisen 

Lederen 

 
 
Kære beboere 

Så blev det allerede Oktober. Vi kan alle mærke, at 

det bliver tidligere mørkt om aftenen og senere lyst 

om morgenen. Vejret er dog stadig skønt med dejlig 

sol som kan lune kinderne i dagtimerne. 

September har budt på forskellige aktiviteter, blandt 

andet Møllegårdens fødselsdag. Her havde køkkenet 

lavet lækre lagkager til eftermiddagskaffen, og der blev serveret en køn fødsels-

dagsmenu om aftenen. 

September er også måneden, hvor landmændene får høsten i hus. Dette har vi tra-

ditionen tro fejret med vores årlige høstfest, hvor vi alle var samlet til skøn en fro-

kostmenu. 

Efteråret byder desværre også på diverse vira og som I alle ved så, skal alle over 50 

tilbydes covid- 19 vaccine. Denne vaccine er alle på Møllegården nu tilbudt og de 

af jer som har ønsket den, er blevet vaccineret d. 22.9.22, hvor lægerne fra Søborg 

Torv har været så søde, at bistå med dette. 

Den 12. oktober er det tid for influenzavaccination.  Der vil komme opslag på op-

slagstavlerne med nærmere information, ellers spørg personalet. 

Tandlægeklinikken vil holde lukket i oktober grundet ombygning, så vi får lidt bedre 

plads derinde at komme rundt på. Hvis I får behov for akut tandlægetid, skal I hen-

vende jer til personalet, så de kan være behjælpelige med, at skabe kontakt. Vi 

glæder os til, at tage de nye lokaler i brug 

 

Leder af plejeboligerne Møllegården 

Lise Wix Andreasen 
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Nyt fra præsten 

Musikandagt 
den 5. oktober kl. 13.30 på Møllegården 
 
I år fylder Stengård Kirke 60 år. Det bliver fejret i kirken 
med en jubilæumsgudstjeneste den. 2. oktober, men skulle 
man ikke have mulighed for at deltage i dette, holder vi og-
så musikandagt på Møllegården den 5. oktober.  
 
Kirkens første fire grundsten blev lagt i 1961, og den. 30. 
september 1962 blev kirken indviet. Hermed blev Stengård 
distriktet med de 14.290 indbyggere formelt anerkendt 
som et selvstændigt sogn. Selvom kirken var taget i brug, var den dog ikke helt fær-
dig. Billedmosaikken på billedet, som kan ses inde i kirken, kom først op i 1973. Den 
forestiller Johannesevangeliets fortælling om kvinden, der blev grebet på fersk ger-
ning, og ifølge Moseloven skulle straffes med døden. Den fortælling skal vi selvfølge-
lig høre ved musikandagten.  
 
Jeg ser frem til at komme og synge med jer. 
 
Bedste hilsner 
 
Mathilde Roer Nielsen 
Sognepræst i Stengård Kirke 
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 Tillykke med fødselsdagen 

Bolig Navn Dato 

248 Søren Villiam Danielsen 22 

135 Mary Zenia Mathiesen 25 

Bolig Navn Dato 

17 Gunnar Tagmose 5 

53 Kirsten Laising 8 

49 Lis Karin Lundberg 9 

10 Benny Breilev 19 

34 Jürgen Erwin Zühlke  22 

35 Mette Marie Erna Bak 29 

Afdeling 1 

Afdeling 2 
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Menuplan 2022 

Dato Ugedag Hovedret 

1 Lørdag 
Møllegårdens gryderet med  kartofler og årstidens råkost 
Marengs med flødeskum  og  jordbær 

2 Søndag 
Krydret nakkesteg med flødekartofler og ristet rodfrugter 
Nougat mousse 

3 Mandag 
Stegte sild med kartofler, persillesovs og årstidens  grønt 
Marengs med flødeskum og bær 

4 Tirsdag 
Amerikansk farsbrød med kartofler, skysovs og   
årstidens  salat 
Pandekager med  nougat is 

5 Onsdag 
Hyldebærsuppe med arme riddere 
Kogt røget nakke med kartofler, lys  champignonsovs og                    
årstidens grønt 

6 Torsdag 
Frikadeller med kartofler, og stuvet hvidkål 
Syltede blommer med råcreme 

7 Fredag 
Kalve frikassé med kartofler 
Jordbær dessert med  brun farin 

8 Lørdag 
Klar suppe med fyld 
Høns i asparges med kartofler og årstidens grønt 

9 Søndag 
Flæskesteg med kartofler, skysovs og rødkål 
Sherryfromage  

10 Mandag 
Glaseret skinke med flødekartofler/springløg  og årstidens salat 
Ferskner med  ymercreme 

11 Tirsdag 
Tunmousse med flutes 
Paneret kotelet med kartofler, skysovs og drueagurk 

12 Onsdag 
Laks på spinatbund, kartofler og hollandaisesovs 
Tiramissu 

13 Torsdag 
Hakkebøf med løg, kartoffel både, bearnaisesovs og fyldte  
peberfrugter 
Bagt æblekage med flødeskum 

14 Fredag 
Irsk stuvning med rugbrød 
Kvark kage 

15 Lørdag 
Mørbradgryde med kartofler og årstidens råkost 
Pære med vanilie flødeskum 
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Menuplan 2022 

Dato Ugedag Hovedret 

16 Søndag 
Stegt kylling med kartofler, skysovs og mormorsalat 
Jordbærfromage 

17 Mandag 
Boller i karry med ris og fyldte squash 
Brownie med flødeskum 

18 
Tirsdag 

 

Millionbøf med  kartoffelmos og drueagurker 
Ymerdessert med chokolade 

19 
Kartoflens 
dag 

Kartoffelsuppe med ristet bacon og snaps 
Kartoffel lasagne med årstidens  grønt 

20 Torsdag 
Dampet fisk med reje/aspargessovs, kartofler og  årstidens grønt 
Hindbærgrød med fløde 

21 Fredag 
Stegt flæsk med kartofler,  persillesovs og årstidens grønt 
Pandekager med  syltetøj 

22 Lørdag  
Aspargessuppe med kødboller 
Maokkansk kyllingegryde, ris og årstidens salat 

23 Søndag 
Oksesteg med stegte kartofler, rødvinssovs og perleløg/bønner/
valnødder 
Hjemmelavet is med vafler 

24 Mandag 
Forloren and med kartofler, vildtsovs og asier 
Tyttebærris 

25 Tirsdag 
Fiskefrikadeller med kartofler og  lys sovs med julienne grønt 
Rødgrød med fløde 

26 Onsdag 
Lammesteg på bund af rodfrugter/æbler , kartofler og kold sovs 
Gammeldags æblekage 

27 Torsdag 
Kylling i sennepssovs med  bacon, kartofler og årstidens grønt 
Risengrød med kanelsukker og smør 

28 Fredag 
Butternut tikka masala med ris  
Blandet ost med kiks og frugt 

29 Lørdag 
Blomkålsgratin med  skinke,  smørsovs, tomatsalat og rugbrød 
Cheesecake  

30 Søndag 
Græskarsuppe ,med cremefraiche 
Øl braiseret svinekæber med kartofler og årstidens grønt 

31 Mandag 
Fiskefilet med bådkartofler, remouladesovs, citronbåd og           
årstidens råkost 
Frugtsalat 
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Set og sket 

På Afdeling 1 fejrede vi Møllegårdens 
fødselsdag efter alle kunstens regler. 
 
Vi startede med en lækker Othellolag-
kage til eftermiddagskaffen og om 
aftenen 
serverede køkkenet en lækker fest-
middag.  



- 7 - 

Nr. 10, 2022 Mølleavisen 



Nr. 10, 2022 

- 8 - 

Mølleavisen 

Beboer- og pårørenderådet 

 
Ekstraordinært møde i Beboer- og pårørenderådet  

den 31. August 2022 kl. 16.00 – 18.00  
 
Deltagere: 
Flemming Schmidt (Formand), Ebbe Christensen (næstformand), Ninna Bilfeldt 
(beboer, Afdeling2), Lise Wix Andreasen (leder), Annette Bilfeldt (pårørende Afde-
ling 2), Michael Dorph Jensen (Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget) 
 
Afbud: 
Jørn Guldager (observatør fra Seniorrådet), Karen Elbak (pårørende Afdeling 1) 
Kim Steen Hansen (Afdeling 2), Verner Skriver (beboer, Afdeling 2) 
 
Referat: 
 
1. Velkommen til ny leder af Møllegården Lise Wix Andreasen 
Lise præsenterer sig kort – Er uddannet sygeplejerske og ledererfaring fra både 
hospital og kommune. 
 
2. Forslag i byrådets budgetforhandlinger om at konvertere 15 plejeboliger til 
ældreboliger 
Der bliver diskuteret om, de beboere som flytter ind i de nye ÆB kan flytte ind på 
lige vilkår som øvrige plejebolig beboere. Lise fortæller at plejeboligerne og hjem-
meplejen er på fast budget og at taksten på hjemmeplejen er væsentligt lavere 
end på plejeboliger. 
 
Ebbe spørger ind til hvordan beboere i ældreboligerne, kan deltage i aktiviteter. 
Lise fortæller at frivillige er velkomne til, at tage dem med i aktiviteter. 
Der fremlægges oplæg til spørgsmål til Byrådet. Alle er enige i oplægget. Annette 
formulerer et brev til byrådet. Annette sender ud, således at det kan sendes til 
byrådet d. 5.9.22.  
 
3. Evt.  
Der er utilfredshed ifht. kvaliteten af maden, der opleves at der ikke er smag i. 
Dette tages med på næste møde. 
 
Der er ønske om flere gåture gerne x 2 ugl. Afdeling 1 savnes på gåturene 
 
Lise fortæller om, at der arbejdes med introprogram for afløsere. 
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Set og sket 

 
Der vil være fortsat fokus på PCO arbejdet i 2022 og ind i 2023. 
 
Der opleves udfordringer om eftermiddagen – der er lang ventetid på at komme 
på toilettet.  
 
Det opleves ikke altid er der er selvbestemmelse i forhold til sengetid og man 
kommer sent op. 
 
 
De kommende møder: 
 
5. oktober, kl. 16.00 – 18.00 
6. december, kl. 16.00 – 19.00  
 

Influenzavaccination 

 
 

Alle beboere på Møllegården 
tilbydes influenzavaccination 

 
Onsdag den 12. oktober mellem 14.00 og 15.30 

 
Hold øje med opslag på opslagstavlen 

eller spørg personalet. 
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Beboer- og pårørenderådet 

 
På baggrund af budgetforslaget for 2023, som vedrører Møllegården, har BPR ind-
sendt nedenstående brev til Byrådet: 
 
 
Brev til Byrådet vedr. forslag om konvertering af 15 plejeboliger til ældreboliger 
på Møllegården 1.9.22 
 
Vi har i beboer- pårørenderådet på Møllegården drøftet forslaget om at konverte-
re 15 plejeboliger til ældreboliger. Vi er bekymrede for hvordan gennemførelse af 
forslaget om konvertering af plejeboliger til ældreboliger vil påvirke personaleres-
sourcerne og dermed beboernes hverdag på Møllegården. Vi mener ikke, at det 
er rimeligt, hvis Møllegården skal udsættes for personalereduktion, i det følgende 
vil vi redegøre herfor:   
 
Den aktuelle personalesituation er kendetegnet ved, at der er for lidt personale 
og at beboerne kan risikere at vente længe på hjælp:  Aftenpersonalet er presset 
af, at der ikke er tilstrækkeligt antal fastansatte. Dagpersonalet bliver bedt om at 
gå på arbejde fra kl 7 morgen til 21 aften, for at afhjælpe personalemanglen. Be-
boere bliver opfordret til at gå i seng fra kl 19 om aftenen, når personalemanglen 
er størst og ellers kl 21.For mange beboere er det for tidligt og det opleves som et 
uværdigt afbrud i aftenen, at blive afbrudt mens man ser film eller fodboldkamp 
på TV for at gå så tidligt i seng. Om morgenen kan beboerne opleve at de først 
kan få hjælp til at stå op kl 10.45. Det opleves ikke værdigt at skulle ligge så længe 
i sengen og det er heller ikke sundt. 
 
Ved vagtskifte om eftermiddagen mellem dag og aftenvagt oplever beboerne at 
de  ikke kan få hjælp til at komme på toilettet i perioden mellem kl 15- 16. Om 
natten er der mange eksempler på beboere, der oplever at ringe forgæves efter 
hjælp. Det skaber stor utryghed at vente forgæves på hjælp om natten. Som ek-
sempel herpå oplevede en nyindflyttet beboer, der var kommet hjem fra hospita-
let  og som var meget svag, at ringe forgæves på sit kaldeapparat flere nætter i 
træk.  
 
Der er også eksempler på én beboer, der ringer til pårørende om natten for at få 
hjælp, når der ikke kommer nogen ved opringning på kaldeapparatet. Det skal be-
mærkes at de to eksempler begge drejer sig om beboere, der ikke lider af de-
mens! 
For beboere med demenssygdomme må det være endnu mere belastende, ikke 
at få hjælp, når de ringer på kaldeapparatet.  
Personalets arbejdsmiljø er præget af at medarbejderne har for travlt. Flere af de 
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fastansatte giver udtryk for, at der mangler ressourcer i en grad, så de er i tvivl om 
de kan holde til arbejdet i længden. De er trætte, nogle sover dårligt, nogle er ved at 
græde, når pårørende spørger til om der er travlt i dag. Flere beretter om, at de gen-
tagne gange har været kaldt på arbejde på deres planlagte fridage, hvor de f.eks. 
skulle have været sammen med deres børn eller børnebørn. Desuden er flere blevet 
bedt om både at arbejde om dagen og blive der om aftenen. Man ved fra arbejds-
miljøundersøgelser foretaget af det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Vel-
færd (VIVE) at medarbejdere, der udsættes for et sådant pres i en længere periode, 
er risiko for at blive stressramte. Hvis medarbejderne ikke kan opretholde balance 
mellem arbejdsliv og familieliv fører det til tab af livskvalitet for medarbejderne og 
øget sygefravær.      
 
Fysioterapi: Der er stor bekymring for at Møllegårdens fysioterapeut Henrik, må 
vælge at se sig om efter en anden arbejdsplads, hvis der som følge af konverterin-
gen af plejeboliger skæres i hans timer, så det ikke længere er et fuldtidsjob. Fysio-
terapeuten foretager behandling og tilrettelægger individuelle træningsforløb for 
beboerne, der for mange er forudsætningen for at de kan bevare og styrke deres 
ressourcer, så de være mest muligt selvhjulpne og undgå risiko fald. Forskning i fald 
viser, at når ældre mennesker falder er det ofte forbundet med varigt tab af ressour-
cer, selvhjulpenhed, og livskvalitet (Mahler 2018). Hvis beboerne ikke kan få adgang 
til individuelle træningsforløb, vil de blive mere plejekrævende. Dermed vil Mølle-
gården få behov for mere personale til forflytning, brug af lift mv.   
I forhold til personalet har fysioterapeuten til opgave at vejlede/ udarbejde træ-
ningsplan, der f.eks. har ondt i ryggen.  Hvis personalet ikke kan få individuel vejled-
ning til træning, er der risiko for øget sygefravær pga rygsmerter, som flere af med-
arbejderne døjer med. Desuden står fysioterapeuten for at tilvejebringe og vedlige-
holdelse af beboernes kørestole, rullatorer oa. hjælpemidler.     
 
Kulturtilbud og udflugter i dagligdagen: I forhold til kulturtilbud, hvor beboerne ind-
betaler 50-60 kr. pr. måned vil kulturkassen svinde ind, hvis de 15 ældreboligers 
beboere ikke integreres i denne ordning.  
 
Den ugentlige gåtur/kørestolstur med kaffekande på Radiomarken om torsdagen er 
en vigtig del af dagliglivet på Møllegården, som beboerne ser frem til.  
Beboerne ønsker 2 ugentlige ture i stedet for den ene som det er nu. Møllegården 
ligger så naturskønt, at det må betragtes som rimeligt at beboerne også får direkte 
adgang til at være ude 2 gange om ugen. I forhold til personale som nu deltager i 
den ugentlige torsdags gåtur, så skal afdeling 2 stille med 4 faste medarbejdere + 3 
andre medarbejdere fra Møllegården. Som personalesituationen er for øjeblikket er 
beboere, som går dårligt eller sidder i kørestol, ikke garanteret at de kan komme 
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Beboer- og pårørenderådet 

 
med. Dvs. at beboere kan opleve at vente forgæves på at komme med på turen. 
Det er en meget stor skuffelse for de beboere, der alligevel ikke får mulighed for 
at deltage i turen pga. manglende personale.                   
 
Weekendvagter og vikarer: Vi er bekymrede over den store anvendelse af vikarer. 
Her i sommer har vikarer meldt afbud i sidste øjeblik, til gene for både beboere 
og det faste personale.  
Ikke alle vikarer har lært hvad arbejdet går ud på. Nogle kan ikke vise respekt 
overfor beboerne f.eks.: en vikar omtalte forleden en beboer, der er bange for at 
falde, som ”sur”, - imens beboeren hører på det. Der er eksempler på vikarer der 
ikke hjælper beboere med at få skåret maden ud, så de kan tygge den.  
Der er vikarer, som ikke sørger for at der er rigeligt vand at drikke på bordet. Der 
er vikarer som serverer meget små portioner, til beboere, der spiser i egen bolig, 
så beboerne ikke kan blive mætte. Flere beboere er i forvejen i risiko for underer-
næring, og de kan ikke tåle hvis de der ikke serveres tilstrækkeligt med mad til 
dem eller mad, som de kan tygge.   
 
 
Organisation: Det faste personale er tidspresset. Der er nyansat forstander, nyan-
sat køkkenleder og der skal ansættes en ny ergoterapeut. Desuden er der startet 
en ny vicevært som skal dække både Egegården og Møllegården. Møllegården be-
finder sig i en forandringsproces og en presset personalesituation, der kræver en 
længere periode med stabilitet.  
 
Planerne om at konvertere 15 plejeboliger til ældreboliger er en tilstødende ud-
fordrende forandringsproces, som kommer til at kræve ressourcer m.m. i daglig-
dagen på Møllegården. 
 
Hvordan kan vi sikre gode forhold på Møllegården for beboere og personale 
fremover?  
 
Det vil få negative konsekvenser som strider imod den værdighedspolitik, som 
Gladsaxe har på ældreområdet, hvis den i forvejen pressede personalesituation 
forværres. For at have gode forhold for beboere og personale på Møllegården 
mener vi, at det bør være en betingelse, at de nye beboere i de 15 boliger, der nu 
tænkes at blive konverteret til ældreboliger, bliver integreret i Møllegården. Det 
vil sige at de nye beboere i ældreboligerne skal have adgang til de tilbud, der fin-
des for beboerne på Møllegården. Det gælder adgang til fysioterapeut/træning, 
tandpleje, frisør, vaskeri, udflugter, kulturelle arrangementer, fællesspisning m.m. 
Samtidig skal det selvfølgelig være sådan, at de nye beboere i ældreboligerne kan 
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blive på Møllegården, når de bliver plejekrævende. D.v.s. at Plejeboliglovens 
rettigheder også bør gælde for de ny indflyttede i ældreboligerne.  
 
Det er vigtigt, at de nye beboere i ældreboligerne bliver integreret i Møllegårdens 
dagligdag. De vil kunne være en vigtig ressource, som kan styrke dagligdagen og be-
boerdemokratiet og Beboer- og pårørenderådet. Dermed kan de ”løfte” øvrige be-
boere på Møllegården. Det viser bl.a. erfaringer fra Københavns Kommune, hvor 
pleje- og ældreboliger er blevet integreret. 
Hvis konverteringen af 15 boliger skal anvendes til besparelser (reduktion) af perso-
nale foreslår vi at konverteringen af boliger finder sted på andre plejecentre eller 
om nødvendigt fordeles ligeligt mellem kommunens plejecentre.  
Vi finder det ikke rimeligt hvis Møllegården, som de eneste plejeboliger i Kommu-
nen, skal levere i forhold til besparelser i kommunens budget for 2023-2026. 
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Goddag og farvel 

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: 
 
Robert Damkilde og Poul Robert Jensen  
på Afdeling 1 
 
 

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

 
  

 Vi har sagt farvel til: 
 
 Johannes Elbek og Aase Rasmussen 
 på Afdeling 1 
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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 46 10  

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. 39 57 46 02 

Mail: LIWIAN@gladsaxe.dk 

Afdeling 1 

Daglig leder Noor Shabdar 

Tlf. 39 57 47 10 

Mail: NOOSHA@gladsaxe.dk 

Afdeling 2 
Daglig leder Lone Wagtberg 
Tlf. 39 57 47 30 
Mail:  LONWAG@gladsaxe.dk 
 

Køkken 

Konstitueret Serviceleder 

Jane Aude Lahs  

Tlf.: 39 57 46 05 

Mail: SOFJAJ@gladsaxe.dk 

Ejendomskoordinator 

Lars Børløs 

Tlf. 39 47 22 

Mail: LARRUU@gladsaxe.dk 

Kontaktperson for frivillige 

Vakant 
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Alle svar kan findes i avisen 
 
1.  Hvor gammel er Stengård Kirke? 
 
 
 
2. Hvor mange personer deltog det ekstraordinære møde i Beboer- og pårø-

renderådet den 31. august? 
 
 
 
 
3.  Hvornår kan beboerne blive vaccineret? 
 
 
 
4  Hvornår er det kartoflens dag? 
 
 
 
 
 
 
 
Aflever svaret til personalet i afdelingen (senest den 15. oktober) og deltag i kon-
kurrencen om en æske chokolade. 
 
 
Navn: 
 
 
Bolig: 

Månedens Quiz 


