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Lederen 

Kære beboere 

 

Så blev det september, og vi tager hul på den første 

efterårs måned. Træerne er stadig grønne og de 

skønne sommermåneder har forkælet os med nogle 

dejlige lune dage. Nogle vil nok mene, at nogle af 

dagene især i August har været lidt for lune. 

At vi nu er på den anden side af sommeren betyder 

også, at medarbejderne er vendt tilbage efter en 

velfortjent sommerferie og at vores aktiviteter igen starter op. 

September vil byde på nogle skønne festlige aktiviteter, idet dans igen vil være at 

finde på aktivitetsprogrammet. Den 29. september er der Høstfest med sang og 

musik og mad fra vores køkken. Måske der også her vil blive mulighed for en lille 

svingom. 

Som I sikkert alle har hørt i nyhederne, så anbefales det at alle over 50 år bliver 

vaccineret igen mod Corona. Det er vigtigt for mig at sige, at dette er et tilbud til 

jer og ikke et krav. Vi har endnu ikke fået dato for hvornår Regionen vil komme til 

Møllegården og tilbyde vaccine. Så snart jeg har datoen vil det blive meldt ud. I vil 

derfor opleve i den næste tid, at vi vil komme rundt og spørge om I er interesseret i 

at blive vaccineret. 

Rigtig dejlig sensommer til jer alle 

 

Leder af plejeboligerne Møllegården 

Lise Wix Andreasen  
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Nyt fra præsten 

Præstetanker 

 

Ind imellem møder man mennesker som gerne vil have en naturlig forklaring på alt 
hvad der sker. Det kan de da også godt få. Man kan forklare det meste af det der sker 
i naturen og verden i det hele taget.  
Men spørgsmålet er om det gør os klogere, bedre eller lykkeligere? 
Klogere kan det måske nok gøre os, men bedre og lykkeligere det kræver noget helt 
andet.  
At alt i haver og marker modnes og bliver til mad som vi kan spise, kan man godt for-
klare med naturvidenskaben i hånden, men det ændrer ikke noget for os. Sådanne 
automatiske processer er helt fint, men det kan ikke rigtigt betyde noget for mig den 
enkelte.  
Uden at sige at naturvidenskaben tager fejl, så kan vi også sige, at det samtidigt er et 
mirakel eller under, at det kan lade sig gøre, at naturen mere eller mindre af sig selv 
giver os føde. Og ser vi det (også) som et mirakel, så er der noget eller nogen, der er 
større og bedre end os, som også vil os det godt. Det er en tanke der kan fylde os 
med lykke, for så betyder vi noget. Det kan også gøre os bedre for hvis nogen eller 
noget vil os noget godt, så kan vi også bruge det til at tænke på at gøre godt for an-
dre. 
Halfdan Rasmussen skrev i 1949: 

Vi er, hvad vi skænker hinanden. 
Vor lykke er det, vi formår 
at hvælve os over og fylde med kraft 
fra de kræfter, vi ikke forstår. 

 

Der er Sangandagt med høsttema den 7. september kl. 13.30 

 

Ove Winther 
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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: 
 
Erik Andersen på Afdeling 1 
 
Mogens Petersen på Afdeling 2 
 
 

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

 
  

 Vi har sagt farvel til: 
 
 Anne Lise Hansen, Ellen Andreasen og 
 Knud Lind 
 på Afdeling 1 
 
 Yvonne Betzy 
 på Afdeling 2 
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Afdeling  1 var på tur med bussen til landbohøjskolens blomsterhaver. Vi nød en 
kop kaffe med den smukkeste blomsterudsigt . 
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 Tillykke med fødselsdagen 

Bolig Navn Dato 

143 Lis Frederiksen 4 

242 Olga Holleufer  7 

216 Anni Hartung Villesen 8 

138 Ingeborg Strandlod 15 

235 Birthe Olsen 18 

121 Hanny Riis 30 

Bolig Navn Dato 

31 Oda Mosegaard Andersen 1 

46 Birthe Nilsson 7 

18 Ninna Bilfeldt 17 

52 Sonja Enevoldsen 20 

23 Jannik Pedersen 28 

Afdeling 1 

Afdeling 2 
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Menuplan 2022 

Dato Ugedag Hovedret 

1 Torsdag 

Nakkesteg med kartoffelgratin ,svampesovs og  
kartoffelfuglereder med waldorfsalat  
Frugtsalat 

2 Fredag 
Kogt kylling  i aspargessovs med kartofler og årstidens grønt 
Blommegrød med fløde              

3 Lørdag 
Karry-oksegryde med kartofler og grillet rodfrugter        
Islagkage                

4 Søndag 
Klar suppe med fyld 
Kogt oksebryst med kartofler, peberrodssovs og årstidens grønt 

5 Mandag 
Skinke med flødekartofler og årstidens salat 
Chokolademousse 

6 Tirsdag 
Laks på spinatbund med kartofler og citronsovs  
Pære med makronskum                      

7 Onsdag 
Amerikansk farsbrød med  kartofler, skysovs og årstidens  grønt 
Abrikosgrød med fløde 

8 Torsdag 
Grøntsags lasagne med tomatsalat  og frisk mozarella                                                                 
Pandekager med hjemmesyltet solbær 

9 Fredag 
 

Stegt kylling med ½ bagte kartofler, skysovs og årstidens grønt 
Tiramissu 

10 Lørdag 
 

Kalve frikassé med kartofler 
Ost med kiks og frugt 

11 Søndag 
Sprængt kam med kartofler, sur/sød sovs og  årstidens grønt 
Brownie med flødeskum 

12 Mandag 
Bøf Lindstrøm med kartofler, skysovs og rødbede pickles 
Hybensuppe med  cremefraiche 

13 
Tirsdag 
 

Stegt fiskefilet med kartofler, persillesovs og årstidens grønt 
Gammeldags æblekage 

14 Onsdag 
Kam koteletter med bacon,  kartofler, skysovs og årstidens salat 
Jordbærkoldskål med  kammerjunker 

15 Torsdag 
Boller i karry med ris og årstidens grønt 
Vafler med flødeskum og chokolade 
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Menuplan 2022 

Dato Ugedag Hovedret 

16 Fredag 
Høns i asparges med tarteletter og ærter 
Rabarbergrød med fløde 

17 
Lørdag 
 

Forloren hare med kartofler, vildtsovs og rysteribs 
Hjemmelavet is med frugt  

18 Søndag 
Oksesteg med kartofler, rødvinssovs og årstidens grønt 
Baily fromage 

19 Mandag 
Frikadeller med kartofler, persillesovs og årstidens grønt 
Nøddetærte 

20 Tirsdag 
Mørbradgryde med kartoffelmos og  årstidens salat 
Stikkelsbærgrød med fløde 

21 Onsdag 
Schnitzel med kartofler, pebersovs og årstidens grønt 
Tyttebærris 

22 Torsdag 
Aspargessuppe 
Græsk farsbrød med  små stegte kartofler, tomatsovs og asier 

23 Fredag 
Fiskefrikadeller med reje/asparges sovs, kartofler og   
årstidens råkost 
Kvarkkage 

24 Lørdag 
Stegt kylling med paprikasovs, bådkartofler og årstidens grønt 
Pære med flødeskum 

25 Søndag 
Flæskesteg med kartofler, skysovs og rødkål 
Citronfromage 

26 Mandag 
Bøf med løg, kartofler, bearnaisesovs og årstidens salat 
Ymer med kirsebær 

27 Tirsdag 
Dampet laks med flødekartofler og grønne asparges 
Bagt æblekage med kanel flødeskum 

28 Onsdag 
Forloren skildpadde med flutes og ½ æg 
Ost med kiks og frugt 

29 Torsdag 
Høst frokost 
Frikadeller med kold kartoffelsalat 
Frugtgrød med fløde 

30 Fredag 
Hamburgerryg med kartofler, aspargessovs og årstidens grønt 
Tyttebærris 
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Set og sket 

Lidt billeder fra sommerfesten Sankt Hans dag. Vi fik den dejligste grillmad fra 
køkkenet og alle var med til at levere en skøn og munter stemning i det flotte 
vejr. 
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Set og sket 
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Set og sket 
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Set og sket 

Anne Lise og Erik fra Afdeling  1 kommer begge fra Jægerspris, så selvfølgelig 
skulle vi derhen. De viste gladeligt rundt og fortalte om deres barndomsminder. 
Her er vi forbi Jægerspris slot. På forsiden er et billede af Jægerspris Mølle. 
 
Mai, Aktivitetsmedarbejder på Afdeling 1 
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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 
 
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 
 
Observatør fra Seniorrådet 
Jørgen Guldberg 
Mail: JOEGUL@gladsaxe.dk  



- 15 - 

Nr. 9, 2022 Mølleavisen 

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 

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 

Leder 

Lise Wix Andreasen 

Tlf. 39 57 46 02 

træffes bedst efter aftale. 

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 Las  

Tlf.: 39 57 46 05 

Mail: dordyb@gladsaxe.dk 

Ejendomsmester 

Peter M. Jørgensen 

Tlf. 39 57 46 90 

Kontaktperson for frivillige 

Vakant 
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Alle svar kan findes i avisen 
 
1.  Hvornår er der høstfest? 
 
 
 
2.  Serveres der kvarkkage den 16. setember? 
 
 
 
3.  Hvad hedder møllen på forsiden? 
 
 
 
4  Hvornår har Lis Frederiksen fødselsdag? 
 
 
 
 
 
 
 
Aflever svaret til personalet i afdelingen (senest den 15. oktober) og deltag i kon-
kurrencen om en æske chokolade. 
 
 
Navn: 
 
 
Bolig: 

Månedens Quiz 


