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Kære Alle 

 
 
Ja, så er vi officielt i forårs månederne. Marts blev en måned med nat-
tefrost, høj solskin og meget lidt nedbør. 
 
Vi har mange arrangementer i støbeskeen hen over forår og sommer, 
blandt andet kommer der en pølsevogn i april og Morten har smurt og 
strammet op på rickshaw cyklerne, som jeres pårørende også er vel-
komne til at blive oplært i og køre med. 
 
Vi har haft en travl vinter og vi håber at der falder lidt ro på alting, så 
vi kan nyde det flotte danske forår. 
 
Vi har en masse aktive pårørende og det er rigtig dejligt, men jeg vil 
gerne lige komme med et lille ønske. Vi oplever en stigning i telefon-
opkald til pleje og sygeplejerske mellem klokken 7-11. Det er der, 
hvor personalet har rigtig mange opgaver. Jeg vil gerne henstille til, at 
man ringer op efter klokken 11, dels for at personalet kan koncentrere 
sig om vores borgere, der bor på plejecenteret, dels fordi, at de 
spørgsmål der ofte bliver stillet fra pårørende, kan vi meget bedre 
svare på efter morgenplejen og rutiner er færdige.  
 
Der vil i den kommende tid blive sat en seddel op i lejlighederne, 
hvor der står hvem der er kontaktteam og rengøringsdag for den en-
kelte, derudover er vi ved at implementere mindre teams og struktur, 
da vi gerne vil have fokus på kontinuitet, genkendelighed og faglig-
hed hos den enkelte borger.  
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Det kan også vær, at I, i løbet af foråret, vil opleve medarbejdere i 
praktik, med ukrainsk baggrund, men hvornår, ved jeg i skrivende 
stund, ikke. 
 
Ja, så vil jeg bare ønske jer alle et rigtig godt og smukt forår. 
 
Helle Kruuse Christiansen har skrevet et digt, der begynder sådan: 
 
Jeg af vinduet kigger ud 
opdager at naturen er sprunget ud 
træerne har grønne knopper 
vi vinteren ud af kroppen gnubbe. 
 
Det bliver dejligt at lukke sol og lys ind og pakke vinterjakkerne væk. 
 
 
 
 
Vinni Rasmussen 
Centerleder 
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            Velkommen til nye beboere 

 

 

 

 

 

 

            

Ttil 

 

 

 

 

 

 

Anna Kristine Pedersen, bolig 99, 
Betty Odgaard Petersen, bolig 100, 

Jens-Juel Jensen, bolig 41 



6 

 

   

 

Repræsentant for Ældrerådet 

   

Bruger– og Pårørenderådets medlemmer 

   

   Bruger- og 

pårørenderåd. 
 

Vor opgave er hovedsagelig 

at være et bindeled mellem 

beboer – pårørende og le-

delsen.  

BPR er med til at fastlægge 

retningslinjer for dagligda-

gen på plejecentret og rå-

det planlægger og arrange-

rer aktiviteter for beboer-

ne. 

Til disse aktiviteter, søger vi 

frivilligmidler fra kommu-

nen, der kan bruges som 

tilskud, til aktiviteter i og 

uden for huset. 

Enhver er velkommen til at 

kontakte os pr. telefon eller 

email.   

Venlig hilsen 

Formand BPR 

 

   

: 

Judith  
Fjelstrup                       
 

judithfjelstrup@webspeed.dk  

   

   

   

Medlemmer til Bruger– og 
Pårørenderådet. 
 
Kirsten Alvang 
(pårørende—Blomsterhuset) 
 
Henning  Lüthjohan (borger 
i Skovkvarteret) 
 
Inge Louise Nielsen (borger 
i Skovkvarteret) 
 
Gerth Jensen (pårørende—
Magnolie Kvarteret) 
 
Vibe Andreasson 
(pårørende—Skovkvarteret) 
 
Elin Jørgensen (pårørende—
Skovkvarteret) 
 
og 
 
Eva Kousholt Mikkelsen 
(pårørende—Magnolie 
Kvarteret. 

mailto:judithfjelstrup@webspeed.dk
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SUPPLERINGSVALG TIL BRUGER– 
OG PÅRØRENDERÅD 

Referat fra møde i Bruger-Pårørende-råd 
d. 29/11 2021 kl. 14.00 på Hyrdehøj Plejecenter 

 

Tilstede: Vinni, Gerth, Elin, Vibe, Helen, Ginette 
 

Vinni startede mødet med at fortælle lidt om hvilke opgaver der kan ligge i et 
Bruger-Pårørende-råd, og hvilke områder der ikke ligger inden for rammerne 
af et Bruger-Pårørende-råd.  
Der blev samtidig fortalt at formanden for/kontakten til ældrerådet i Roskilde 
kommune, hedder Hermand Pedersen. 
Opgaver som Vinni foreslog at B-P-rådet kan arbejde med: 
Årshjul – som bla. viser hvornår rådet holder møder og hvornår på året der ar-
bejdes med hvilke emner/arrangementer. 
Korps af frivillige personer - Vinni har et ønsker for Hyrdehøj Plejecenter om, 
at der med tiden kan blive et korps af frivillige personer der vil kunne hjælpe til 
ved diverse arrangementer som er arrangeret af plejecenteret, såsom onsdags-
cafe, gudstjeneste m.m.  
Hyrdehøjs Venner – et korps af frivillige som selvstændigt kan stå for at arran-
gere eksempelvis søndagsarrangementer om eftermiddagen. 
Fondsmidler – der kan søges tilskud af økonomiske midler via fonde til arran-
gementer. Til dette blev der foreslået at søge hos Sct. Georgs Gilderne.  
B-P-rådet vil få en side i Hyrdehøj Plejecenter’s husavis til diverse info. 
Eventuelt: 
Vibe foreslog om det var muligt at bruge frivillige til at transportere og være 
med som bisiddere til beboere. Det kunne eks. være til hospitalsbesøg eller an-
det. Vinni gjorde opmærksom på at det kunne være problematisk i forsikrings-
øjemed, så det skal undersøges grundigt forinden. Der kan i B-P-rådet arbejdes 
videre med dette forslag.  
Nyt møde: 
Der vil blive indkaldt til nyt møde i 2. uge af januar. Dette møde vil bla. bestå 
af en konstituering af B-P-rådets medlemmer.                                                                                    
Elin kan ikke deltage onsdag eller fredag. Gerth kan ikke deltage en del af tirs-
dagen. Det blev derfor aftalt at mødet vil blive lagt på en af de resterende uge-
dage.  
Vinni takkede de fremmødte deltagere for deres lyst til at engagere sig i B-P-
rådet. Vinni fortalte samtidig at der var endnu 1 person der via mail havde 
meldt sig til B-P-rådet. Vinni tager kontakt til vedkommende.  
Vinni takkede for et godt møde. 
 

Referent: Ginette 30/11 2021 
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 Hovednummeret til Plejecenteret:46 31 36 50 

Kontaktinformation 
Redaktør på Husavisen 

Helen Ghauri heleng@roskilde.dk 

Ledelse 

Centerleder 

Vinni Lau Rasmussen 
30841461 vinniras@roskilde.dk 

Afdelingsledere 

Charlotte I. Petersen 

Afdelingsleder for 

Magnoliekvarteret (lejl. 11-42) 

 
Træffes bedst i hverdagene 

23826788                  charlotteip@roskilde.dk 

Britt Melgaard 

Afdelingsleder for 

Skovkvarteret, lejl 43-74 + lejl. 99-104 

 

Træffes bedst i hverdagene 

23826480 brittsi@roskilde.dk 

Lone Blach 

Afdelingsleder for 

Blomsterhuset, lejl. 1-10 

Træffes bedst i hverdagene 

23826793 
loneblach@roskilde.dk 

  

Vaskeri : 

Gitte Rosenkilde 
24457832 gitteros@roskilde.dk 

Teknisk Service assistent: 

Steen  Juliussen 
24669379 steenju@roskilde.dk  

Vagttelefon skov kvarteret 24447910   

Vagttelefon magnolie  kvarteret 24447917 
  

Vagttelefon aften og nat 

  
24450138 

  

Vagttelefon blomsterhuset 24454435 
  

Aktivitetskoordinator: 

Helen Ghauri 24 45 46 97 heleng@roskilde.dk 

Omsorgstandplejen:   46 31 71 00   

Roskilde Kommune 46 31 30 00   

Interne kontaktoplysninger på Plejecenteret 
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Husavisen kan downloades på vores hjemmeside : plejehyrdehoej@roskilde.dk 

Eksterne kontaktoplysninger  

Omsorgstandplejen:   46 31 71 00   

Roskilde Kommune 46 31 30 00 
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  Praktisk information  
 

 

 

Fødselsdage 

Ved fødselsdage kan beboeren bestille lagkage eller andet.  

Køkkenet skal have besked 2 dage før. 

 

 

 

   

Afbestilling af mad 

Mad afbestilles senest kl. 12 dagen før. mail sendes til den  

respektive afdelingsleder i kvarterene.  

 

       

 

 

Rickshawcykler 

pårørende har mulighed for at benytte vores cykler.  Gå ind og meld 

dig til på cyklingudenalder.dk  som pilot på Hyrdehøj Pleje-

center. Det kræver en kort oplæring i brug af cyklerne. Tag kontakt til 

Helen Ghauri på heleng@roskilde.dk.                                                          

    

 

   

Indlæg til husavisen 

indlæg til næste måneds husavis skal sendes til Helen Ghauri he-

leng@roskilde.dk, sidste mandag i måneden, inden kl. 12 

 

  
   

 

Bestilling af mad til pårørende 

To dage inden deltagelse i måltidet (morgen, middag eller               

aften) skal deltageren kontakte personalet. Personalet vil give      

køkkenet besked. 

 

 

 

Husk P-skive på parkeringspladserne. 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjKhv3Lr-LcAhVB6aQKHQbDAFoQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fcyklingudenalder.dk%2F&psig=AOvVaw1CQaQeJFdrWWtw2f-d29ZQ&ust=1533986613958800
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Årshjulet for større begivenheder 

April:     Påskefrokost 

        Torsdag den 7. april kl. 11.30                                                       

 

Juni:      Høstfest 

        August/september 

 

November:  Hyrdehøjs fødselsdag 

        Onsdag den 16. november    

 

December:  Julefrokost   

        december 
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Borgermøde i Skovkvarteret  

 

Næste møde er 
 
Onsdag den 20. april kl. 12.15-12.45. 
 
      
 
 Vel mødt! 
 
 
                 Dagsorden:  
 
 
 

Hvad røre sig 

Aktiviteter  

Plejen  

Mad & Måltider  

Ønsker  
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Borgermøde i Magnolie Kvarteret  

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
Næste møde er 
 
Onsdag den 6. april kl. 12.15-12.45. 
 
 
  
Vel mødt! 



14 

 

 

Aktivitet i marts måned 
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Her er redaktionen på Hyrdehøj Pressen.  
Fra højre—Johnny, Morten, Niels, Helen og Henning. 
 
Inge Louise er desværre ikke med på dette billede, men vi tager et nyt til 
næste møde. 

 
Der vil blive indkaldt til redaktionsmøde i nærmeste frem-
tid.   
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Gudstjeneste 

 

 

Kære alle. 
 

I denne måned vil der være gudstjeneste 
 

              
   Fredag den 8. april 2022 kl. 10.00. 

  
 

Gudstjenesten vil blive afholdt i Cafe Sletten. 
 

Vores præst er Torben Jeppesen. 
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Marts i Blomsterhuset 

 

Charlotte L. nyder et fodbad 

Jørgen P. Jørgen S. 

Jørgen på tur Vi spiller Ludo 

Charlotte R. på tur Klaus bager boller Charlotte L. er glad for sit 
ugeblad 
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Jeg hedder Belinda Frandsen og er primært dagvagt i Blomster-
huset.  
 
I Blomsterhuset hjælper jeg vores søde beboere med at få en 
god hverdag; en dag fyldt med smil, spil, indkøb og andre sjove 
aktiviteter i tæt samarbejde med nogle fantastiske pædagoger.  
Jeg hjælper med de sygeplejefaglig opgaver i tæt samarbejde 
med vores søde sygeplejeske.  
Jeg har før, jeg rykkede her ned, været i Magnolie kvarteret, så 
måske nogle kender mit ansigt fra min dejlige tid, da jeg var på 
plejecenteret.  
 
Jeg er uddannet sosu.hjælper gennem 13 år og efterfølgende 
sosu.assistent de sidste 12 år.  
Jeg har snuset lidt til socialrådgiver uddannelsen, men ombe-
stemte mig.  
Jeg har primært været på plejecenter og rehabilitering, dog kun 
afløst at lidt psykiatri gennem mine år i faget og har brugt man-
ge år i Roskilde kommune.  
 
Jeg er 45 år og bor i Roskilde med min familie. Jeg er gift og 
har 2 børn; en pige på 9 år og en dreng på 5 år.  
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Vi søger fortsat beboere 
der vil deltage i husavi-
sens redaktion og eller 
være klummeskrivere. 

Vi vil så gerne, at denne avis afspejler jer, der 
bor på Hyrdehøj. Det kan være tanker, hold-
ninger, faglige indlæg eller opfordringer til 
grupper og samvær. 
 
Chefredaktøren er Helen Ghauri, som også er 
en af vores ergoterapeuter.  
 
Er du en forfatter, debattør eller bare en, der 
har noget på hjertet, så henvend dig enten til 
plejen eller Helen.  
 
Der vil blive afholdt et redaktions møde hver 
måned. 
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I denne måned har vi fødselarer i huset: 

    Tillykke til alle fødselarer,  

vi kipper med flaget 

 
Inge Hilda—1. april, 

Betty—1. april, 

Sonja—3. april, 

Else— 8. april 

Og 

Birgit—13. april. 
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Vi sender en tanke til dem vi har taget afsked 

med i marts måned: 

 

 

Æret være Deres minde 

 
Stella Sørensen 

Nina Nørrevang 

Preben Olsen 

Jens Oluf Mortensen 

Kaj Erik Lindhardt Sørensen 

 
 

 



22 

 

            Aftenmenu april 
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                Aftenmenu april 
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   Aktivitetskalender 
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   Aktivitetskalender 

 

Der tages forbehold for corona og andre uforudsete hændelser. 



26 

 

Menu til påskefrokosten. 
 
Hvide sild med ½ æg 
Fiskefileter med remoulade 
Høns i asparges i tarteletter 
Æggesalat med karse 
Lun Leverpostej med ristede champignon og 
bacon 
Ost med tilbehør 
Frugtsalat med kiks 

Påskefrokost den 7. april 2022 

Som I kan se af aktivitetskalenderen har vi fælles 
påskefrokost i Cafe Sletten den 7. april 2022 kl. 
11.30. 
 
Nedenunder kan I se frokostmenuen: 
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                        EFTERLYSNING! 
 

Vi kunne godt tænke os flere frivillige, som kan komme 
og være med til at gøre dagen endnu bedre for vores bor-
gere. 
 
Fortæl os hvad du kan byde ind med!  
 
Vi kan bruge alles hænder og hoveder. 
Vær med til onsdagsarrangementer, banko, søndagsar-
rangementer, gudstjeneste, læs op fra aviser/bøger, tale 
om stort og småt. 
Kontakt Helen på heleng@roskilde.dk 

KOM FRIT FREM ! FRIVILLIGE SØGES. 

                          

 

ER DET DIG/JER? 
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Løsning inkl. navn og bolignummer afleveres til Helen 

Ghauri senest mandag den 25. april kl. 12.00 eller giv 

den til et personale. 

Vinderne af  månedens opgave offentliggøres i næste 

måneds husavis. 

Kryds og Tværs 

 

  N
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Svar på kryds og tværs 

 

Vinder af månedens opgave 
 

Og vinderen er: 

 

     Birthe Maas         

          

 

 

Stort tillykke. 

 

       

 

                       

Jeg er meget glad for de mange svar jeg modtager. Bliv endelig ved med 

at sende ind. 

 

 

Præmie:    

En æske chokolade 
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              Underholdning og Pølsefest 

Den 22. og 23. marts 
2022 var der underhold-
ning med sing-a-long, og 
det var noget der rykke-
de. Borgerne sang med 
og enkelte var på danse-
gulvet. Det var et stort 
hit. 
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           Underholdning og Pølsefest 

Tak til Senior-
højskolen for et 
godt samarbej-
de. 
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Stemnings- 
billeder 
 

Turen gik til 
Kyndby Værket 
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                                      Biograf-oplevelse  -  
 
             Filmen Martha—på storskærm i Cafe Sletten. 

Der var stor tilslutning til at 
gå i biografen i Cafe Slet-
ten. 
Duften af popcorn bredte 
sig i hele huset fra vores 
popcornmaskine, og da bor-
gerne  kom,  fik  de en pose 
med popcorn og et glas so-
davand eller saft. 
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BANKO 

 

     HUSK 
 
AT DER ER BANKO TO 
GANGE OM MÅNEDEN—
KIG I AKTIVITETSKALEN-
DEREN FOR AT SE HVOR-
NÅR VI SKAL SPILLE. 
 
HUSK AT DET KOSTER 10 
KR. PR. PLADE, SÅ HUSK 
PENGE! 
 
VI SER FREM TIL AT DU 
KOMMER OG DELTAGER. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
   
 

 
Vi planlægger en til to ugent-
lige busture.  
 (se aktivitetskalenderen). 

                       BUSTURE 


