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Kære Alle
Lederne i denne måned, vil omhandle vores Bruger pårørendes råds valg. Som i kan se inde i bladet, er der valgt 2 borgere og 1 pårørende med tilknytning til Blomsterhuset. Et
BPR, skal helst tælle mellem 5-7 borgere og gerne med 1-2
suppleanter. Så vi mangler rigtig meget dig, der som pårørende, har lysten til at gøre en forskel.
Et bruger pårørende råd, skal gerne have en formand, en
næstformand og en kasser. Der vil blive afholdt et supplerings valg i juni og jeg håber på, at mange af jer, har lyst og
tid til at stille op til dette.
Vi vil typisk afholde møde 4 gg årligt, hvor jeg som centerleder, giver kaffe og kage. Møderne vil have en varighed på ca. 1,5-2 timer.
For at vække jeres interesse, er her en kort beskrivelse på, arbejdsområder og
sammensætning, derudover har jeg indsat et link, til mere information omkring
rådet.
Roskilde Kommune har valgt at have Bruger- og pårørenderåd (BPR) på alle
kommunale plejecentre så længe, at der er kandidater, der ønsker at indgå i rådene. Rådet bliver valgt for 2 år ad gangen.
Formålet er at repræsentere beboerne således, at den daglige drift bedst muligt tilgodeser beboernes ønsker og behov.

Rådets arbejdsområder
Styrke dialogen mellem ledelse og brugere/pårørende
Medvirke ved fastlæggelse af retningslinjerne for det daglige liv
Kan udtale sig om rapporter i forbindelse med tilsynsbesøg
Rådenes sammensætning
Rådet er et samarbejdsorgan.
Et bruger- og pårørenderåd består af maksimalt 7 medlemmer, hvor 4 vælges
blandt brugere og pårørende, og 3 blandt interesserede borgere.
Til hvert råd er tilknyttet en repræsentant fra den daglige ledelse på det enkelte
plejecenter.
Link : https://www.roskilde.dk/da-dk/service-og-selvbetjening/borger/aeldreog-handicap/er-du-parorende/bruger-og-parorenderad/
Jeg håber, at det har fanget jeres interesse, hvis du/i har lyst til at stille op, så skriv
gerne til mig på: vinniras@roskilde.dk

De bedste hilsner
Vinni Lau Rasmussen
Centerleder
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Velkommen til nye beboere

Leif Walther Petersen—Magnolie Kvarteret
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Bruger– og Pårørenderådets medlemmer

Valg
Torsdag den 20. maj
2021.
Bruger- og
pårørenderåd.
Vor opgave er hovedsagelig
at være et bindeled mellem
beboer – pårørende og ledelsen.
BPR er med til at fastlægge
retningslinjer for dagligdagen på plejecentret og rådet planlægger og arrangerer aktiviteter for beboerne.
Til disse aktiviteter, søger vi
frivilligmidler fra kommunen, 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

Medlemmer til Bruger– og
Pårørenderådet.
Kirsten Alvang (pårørende)
Henning Lüthjohan (borger
i Skovkvarteret)
Inge Louise Nielsen (borger
i Skovkvarteret)

Se vedtægter på næste side .

Repræsentant for Ældrerådet
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Vedtægter for bruger- og pårørenderåd
i
Roskilde Kommune
§ 1 Omfang
Sundheds- og Omsorgsudvalget i Roskilde Kommune nedsætter ét bruger- og pårørenderåd i tilknytning til hver af de følgende boligenheder:
Bernadottegården
Sct. Jørgensbjerg
Demenscenter Kristiansminde
Kastanjehaven
Gundsø Omsorgscenter
Oasen
Toftehøjen
Trekroner
Hyrdehøj
Vedtægten for rådenes arbejde fastsættes af Sundheds- og Omsorgsudvalget i Roskilde
Kommune i samarbejde med rådene. Vedtægten gælder for alle de nedsatte bruger- og
pårørenderåd.
§ 2 Målgruppe
I Rådet er der repræsentanter fra brugere, pårørende og andre interesserede
2.1 Brugere er i disse vedtægter beboere på de i § 1 nævnte boligenheder.
2.2 Pårørende er et familiemedlem til en bruger eller en person, der på anden måde
er tæt knyttet til en bruger. Der kan maksimalt være valgt en pårørende til et familiemedlem i et bruger- og pårørenderåd.
2.3 Interesserede borgere skal være myndige og have bopæl i Roskilde Kommune for at
stille op til valget.
§ 3 Formål
Rådene har til formål at repræsentere beboerne over for kommunen således, at den daglige drift bedst muligt tilgodeser beboernes ønsker og behov.
§ 4 Rådets arbejdsområder
4.1. Rådene skal medvirke ved fastlæggelsen af retningslinjer for den daglige pleje og
omsorgsindsats i den pågældende boligenhed, herunder retningslinjer for:
kostplaner, arbejdsrutiner, aktiviteter, samvær m.v..
4.2. Rådene skal styrke dialogen mellem brugere/pårørende og
kommunen/personalet.
4.3. Rådene kan udtale sig til Sundheds- og Omsorgsudvalget om rapporterne udarbejdet
i forbindelse med uanmeldte tilsynsbesøg.
4.4. Rådene skal inddrages i samarbejdet om generelle forhold af betydning for beboernes trivsel.
4.5. Rådene deltager i afviklingen af mindst et årligt møde for alle beboere og deres
pårørende.
4.6. Rådene i plejeboligbebyggelser omfattet af almenboliglovgivningen har ikke
kompetence i relation til de beslutninger, beboerdemokratiet kan træffe i medfør af
almenboliglovgivningen.
4.7. Rådet er et samarbejdsorgan og kan derfor ikke ændre de kompetencer, som er tillagt plejecentrets ledelse.
4.8. Rådet har ingen kompetence i forhold til tilrettelæggelse af den enkelte
medarbejders arbejde og rådet skal ikke inddrages i tilrettelæggelse af den enkelte
brugers pleje, idet dette sker i et samarbejde mellem den enkelte bruger, dennes
pårørende samt kontaktperson.
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§ 5 Sammensætning
5.1. Det enkelte bruger- og pårørenderåd består af højst 7 faste medlemmer,
hvoraf
4 vælges blandt brugere og pårørende fra den pågældende boligenhed og 3
blandt interesserede borgere. Hvis det ikke er muligt at få det fulde antal af
brugere og
pårørende til rådet, bevirker det, at antallet af interesserede borgere reduceres, så der er flertal af brugere og pårørende. Er der ikke tilstrækkeligt med
kandidater blandt brugere og pårørende på et plejecenter, fungerer plejecenteret i valgperioden uden bruger- og pårørenderåd. Ledelsen på plejecenteret
vil så på anden vis sikre god information, dialog og samarbejde med brugere
og pårørende på plejecenteret.
I det bruger- og pårørenderåd, hvor Bernadottegården indgår, vil der være
yderligere
2 repræsentanter fra de tidligere KZfanger og modstandsfolk fra anden verdenskrig så længe det er muligt. Tillæg til vedtægter vedrørende repræsentanternes arbejdsfunktioner er udarbejdet særskilt.
5.2. En pårørende, der er ophørt med at være pårørende, kan forblive i rådet
som pårørende valgperioden ud.
5.3. Ældrerådet udpeger en kontaktperson, som uden stemmeret deltager i
rådets møder
5.4. Til hvert bruger- og pårørenderåd er tilknyttet en repræsentant fra den
daglige
ledelse. Vedkommende har ikke stemmeret.
§ 6 Valg og valgperiode
6.1. Valg til bruger- og pårørenderådene sker i november/december måned og
afholdes hvert andet år.
6.2. Valgperioden er to år begyndende den 1. januar i kalenderåret efter afholdelsen
af ordinære valg, jf. pkt. 6.1.
6.3. Sundheds- og Omsorgsudvalget i Roskilde Kommune bemyndiger forvaltningen om at fastsætte retningslinjer for valgene og beder forvaltningen om at
udpege valgansvarlige til at forestå valg til hvert enkelt bruger- og pårørenderåd.
6.4. Ved valget har hver bruger 1 stemme. Pårørende kan også stemme, men
der
kan kun afgives i alt 1 stemme fra en brugers pårørende. Fremmødte interesserede borger jf. pkt. 2.3 har en stemme hver.
6.5. Ved valget vælges for samme periode det antal stedfortrædere, der svarer til rådets sammensætning og antal.
6.6. Hvis et medlem fraflytter eller bliver varigt forhindret i at varetage sit
hverv, indtræder stedfortræderen for resten af valgperioden.
6.7. Er rådet ikke fuldtalligt, og der ikke er flere stedfortrædere til at indtræde i
rådet,
kan der afholdes suppleringsvalg hvert halve år (november ulige år og i maj i
såvel lige som ulige år) såfremt der kan stilles kandidater til rådet. Kun de
pladser, der mangler i, at rådet er fuldtalligt, er på valg.
§ 7 Konstituering
7.1. Rådene konstituerer sig efter hvert ordinært valg med formand, næstformand og en kasserer.
7.2. Centerlederen skal, hvis bruger- og pårørenderådet ønsker det, stille sekretær til rådighed for rådet.
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§ 8 Møder og forretningsorden
8.1. Rådene udfører deres virksomhed i møder, som indkaldes og ledes af
formændene – eller i deres fravær – af næstformændene.
8.2. Som hovedregel afholdes mindst 4 møder om året. Rådene holder dog
ekstraordinært møde, når formanden eller 3 af de valgte medlemmer fremsætter
ønske herom.
8.3. Rådene er beslutningsdygtige, når mindst halvdelen af de valgte medlemmer
er til stede.
8.4. Ved stemmelighed er det formandens stemme, der er afgørende.
8.5. Rådene fastsætter selv deres forretningsorden.
8.6. Rådene kan ikke behandle sager vedrørende enkeltpersoner.
8.7. Rådenes medlemmer har tavshedspligt vedrørende fortrolige oplysninger,
som
de erfarer som led i deres hverv.
8.8. I forhold til bankdispositioner tegnes bruger- og pårørenderådet af kassereren. Er der, af forskellige årsager, ikke valgt en kasserer, er det formanden eller
næstformanden som tegner rådet i forhold til bankdispositioner.
§ 9 Økonomi
9.1. Udgifter vedr. rådets virksomhed afholdes af institutionen.
9.2. Sundheds- og Omsorgsudvalget kan tildele frivilligmidler til de bruger- og pårørenderåd, der afholder aktiviteter for beboerne.
9.3. Medlemmer af bruger- og pårørenderådene kan ikke få kompensation for
tabt
arbejdsfortjeneste, kørsel eller anden form for diæter.
§ 10 Vedtægtsændringer
10.1. Sundheds- og Omsorgsudvalget skal vedtage eventuelle ændringer i vedtægterne. Forslag herom sendes til høring i bruger- og pårørenderådene og i
Ældrerådet inden Sundheds- og Omsorgsudvalget træffer beslutning.
10.2. Tvivlsspørgsmål vedrørende vedtægter afgøres i Sundheds- og Omsorgsudvalget.
Vedtægterne er godkendt i Sundheds- og Omsorgsudvalget den 22. oktober
2020.
Vedtægterne træder i kraft den 1. januar 2021.
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Valg til bruger– og pårørenderåd
Torsdag den 20 maj 2021

Torsdag den 20. maj kl. 16.00 var der valg til BPR.
Der var kun et lille fremmøde, og alle blev valgt.
Kirsten Alvang (pårørende)
Henning Lüthjohan (borger i Skovkvarteret)
Inge Louise Nielsen (borger i Skovkvarteret)
Da det ifølge vedtægterne ikke er nok valgte, skal der være et suppleringsvalg. I vil få nærmere oplysninger om dette.
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Interne kontaktoplysninger på Plejecenteret
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

23826485

jeanettebk@roskilde.dk

23826788

charlotteip@roskilde.dk

Afdelingsledere
Jeanette Kristensen
Stedfortræder
Afdelingsleder for de tværgående
funktioner
Charlotte I. Petersen
Afdelingsleder for
Magnoliekvarteret (lejl. 11-42)

Britt Melgaard
Afdelingsleder for
Skovkvarteret, lejl 43-74 + lejl. 99-104

23826480

Lone Blach
Afdelingsleder for
Blomsterhuset, lejl. 1-10

23826793

Vaskeri :
Gitte Rosenkilde

24457832

Teknisk Service assistent:
Steen Juliussen

24669379

Vagttelefon skov kvarteret

24447910

Vagttelefon magnolie kvarteret

24447917

Vagttelefon aften og nat
Vagttelefon blomsterhuset

brittsi@roskilde.dk

loneblach@roskilde.dk

gitteros@roskilde.dk
steenju@roskilde.dk

24450138
24454435

Aktivitetskoordinator:
Helen Ghauri

24454697

Omsorgstandplejen:

46 31 71 00

Roskilde Kommune

46 31 30 00
10
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Eksterne kontaktoplysninger

Omsorgstandplejen:

46 31 71 00

Roskilde Kommune

46 31 30 00

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

Rickshawcykle
pårørende har mulighed for at benytte vores cykler.
Det kræver en kort oplæring i brug af cyklerne. Kontakt
Helen Ghauri heleng@roskilde.dk

Indlæg til husavisen
indlæg til næste måneds husavis skal sendes til Helen Ghauri heleng@roskilde.dk, sidste mandag i måneden, inden kl. 12

Bestilling af mad til pårørende
To dage inden deltagelse i måltiden (morgen, middag eller
aften) skal deltageren kontakte personalet. Personalet vil give
køkkenet besked.
12
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Årshjulet for større begivenheder

November:

Hyrdehøjs fødselsdag.
Tirsdag den 16. november kl. 17

December:

Julefrokost.
Tirsdag den 16 .december kl. 12

13

Juni 2021

Borgermøde 18. maj i Skovkvarteret
Dagens beboermøde blev afholdt af stedfortræder Jeanette Kristensen, idet Vinni var forhindret i at deltage.
Der var mødt 12 beboere op og 2 beboere havde bedt personalet om at sige til lederen at de ikke orkede at deltage i mødet men at de kun havde rosende ord at sige om Hyrdehøj.
Dagsorden:
Aktiviteter
Der er generelt stor tilfredshed med udbuddet af aktiviteter. Et ønske om at der
kunne være banko 2 x om måneden i stedet for kun 1.
Ingen forslag til nye aktiviteter.
Plejen
Ingen bemærkninger til punktet ud over at enkelte beboere fortsat oplever at
der går for lang tid fra de trykker på nødkaldet og til der kommer nogen.
Mest oplevet i aftenvagten. Jeanette orienterer om at vi er opmærksomme
på at der ind imellem går for lang tid fra kaldet aktiveres til det kommer
igennem på telefonerne og at vi har kontaktet firmaet bag systemet, så de
kan ændre på dette. Der er arbejdes aktuelt på sagen.
Mad og måltider
Borgerne giver fortsat udtryk for at maden på Hyrdehøj er rigtig fin og at menuen er fint varieret. Der er ønsket mere grønt og at samme bliver mere
finthakket / -skåret, da ikke alle kan tygge grøntsager hvis de er for grove.
Jeanette orienterer om at der for nyligt er afholdt møde med køkkenet og at
beboerønsker omkring maden er videregivet til køkkenet, som vil tænke
ønskerne ind fremadrettet.
Ønsker / evt.:
En borger gør opmærksom på at regeringen har givet 100 mio kr. til de sårbare
og beboeren ønsker at vide, hvordan beboere på Hyrdehøj kommer til at
mærke dette? Der kan ikke svares på spørgsmålet, idet det er en politisk
beslutning hvordan de tilførte ressourcer anvendes, og der er ikke taget
stilling til dette endnu.
Samme beboer ønsker at vide om den tidligere klippekortsordning stadig eksisterer og efterlyser, i givet fald, klare regler for hvordan den kan bruges,
herunder om man har opsparet de klip, der ikke er anvendt mens der har
været lukket ned pga corona. Jeanette lover at undersøge sagen og vende
tilbage med et svar.
Jeanette takker for et hyggeligt og konstruktivt møde.
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Borgermøde 27. maj i Magnolie Kvarteret

Der var et stort fremmøde og Vinni bød velkommen til alle.
Vinni spørger kort ind til om borgerne er glade for at bo her, hvilket de tilkendegiver.
Vinni fortæller, at der ved cafeen kommer et springvand udenfor, og at vi håber på
godt vejr, så vi kan benytte os af vores flotte udenomsarealer. Vinni fortæller desuden, at eftersom alle snart er vaccineret, kan vi tage andre forholdsregler ift. Coronaen. Ydermere har vinni holdt møde med (tidl. Kristiansmindes venner) nu hyrdehøjs
venner om at genoptage musiske indslag 1 eller 2 weekender om måneden.
Vinni oplyser, at der har været afholdt BPR-valg, og der vil komme et suppleringsvalg, men opfordrer til at flere interesserede gerne må melde sig. Vi håber og ønsker
at der vil komme et indvielsesarrangement, men det finder vi ud af. Der er i alt 143
borgere og 250 ansatte på hele Hyrdehøj Plejecenter.
Dagsorden:
Aktiviteter
Generelt er der glæde ved aktiviteterne og især den nyopstartede herreklub er blevet
godt modtaget. Et ønske om at spille kort kom på bordet. Der blev foreslået strikkeklub og sangkor.
Husavisen blev rost.
Plejen
Plejen blev rost, og måske var de for søde, blev der sagt med humor i stemmen. En
beboer ville gerne vækkes lidt tidligere.
Mad og måltider
Borgerne gav udtryk for at det var god gammeldags mad men at der ind imellem gerne måtte blive serveret mere krydret mad.
Borgerne var glad for medindflydelsen. Der er kommet en ønskebrønd, hvor borgernes ønsker vil blive taget med til køkkenet, og de vil blive indtænkt i kommende menuer.
Ønsker
-Flere gåture udenfor og kigge på højbedene og evt plante krydderurter.
-Borger efterspørger et ur i fællesområdet ved køkkenet.
-Et fuglebur udenfor vinduerne
-Kort/luftfoto over hyrdehøj plejecenter, hyrdehøj skoven og svogerslev.
-borger rejser spørgsmål omkring kørsel med flextrafik og handicap kørsel, og det vil
blive nærmere undersøgt.
Vinni takker for de mange input og roser, og giver roser tilbage til vores engagerede
borgere.
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Johnnys klumme

EFTERLYSNING
NU PRØVER VI IGEN.
TAG ENDELIG KONTAKT TIL JOHNNY.

JOHNNY FALKENSTRØM PEDERSEN
LEJLIGHED 61

Kære naboer og pårørende.
Jeg søger en af jer der kunne tænke sig at stille op til et interview omkring jeres
lange liv. I må have en masse erfaring i skuffe, som I kunne tænke sig i ville dele med os andre.

Det skal ikke være noget højtravende. Fortæl om jeres spændende arbejde, jeres
familieliv blandet sammen med de billedei helt sikkert har gemt væk. Tag dem
frem og lad os lave en kavalkade så de efterladte har noget at se på når vi ikke
er her mere. Jeg står for det hele camera, redigering, og hvad der ellers skal til
for at lave den slags TV.
KOM FRIT FREM OG LAD OS SE PÅ DET.
Stort tillykke
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Flextrafik og Flexhandicap.
Under borgermødet i Magnolie Kvarteret rejste der sig spørgsmål om flexTrafik og handicapkørsel.
Jeg har taget kontakt til kommunen, som fortæller, at for overhovedet at komme i betragtning til flextrafik skal du

Have en varig nedsat gangfunktion

Have fået bevilget en kørestol eller ganghjælpemidler fra kommunen.
Du kan få bevilget 104 ture årligt. Bemærk at der er egenbetaling ved hver tur.
Flextrafik tilbyder kollektiv kørsel fra dør til dør. Der vil ofte være flere passager i
vognen, og der vil af og til blive kørt en omvej.
Flextrafik omfatter kørsel til alle formål, dog kan du ikke blive transporteret til København, da de ikke er omfattet af aftalen.
Hvis du har adgang til internettet, kan du selv printe ansøgningsskemaet ud eller du
kan kontakte Hjælpemiddelafsnittet og få tilsendt et ansøgningsskema.

Herefter kan du sende ansøgningsskemaet til:
Hjælpemiddelafsnittet, Gammel Darupvej 3A, 4000 Roskilde
Hvis du er berettiget til medlemskab sendes skemaet videre til Movia, hvorefter de
sender et velkomstbrev til dig.
Du kan derefter bestille ture hos Movia.
Sagsbehandlingsfristen for behandling af din ansøgning om Movia Flextrafik er 1 uge.
Flexhandicap er kollektiv transport for borgere med funktionsnedsættelse, hvor du
kan blive kørt og fulgt sikkert fra dør til dør. Flexhandicap er en af kørselsordningerne
under Movia flextrafik.
Movia flextrafik er en del af den kollektive transport på hele Sjælland og øerne.
Du kan bruge flexhandicap til alle formål. Det gælder besøg hos familie og venner,
indkøb, kulturelle-aktiviteter og meget mere. Tilbuddet stammer fra det lovgrundlag,
som den individuelle handicapkørselsordning bygger på.
Hvis du bruger kørestol, er de vogne du kører med særligt indrettet til at tage kørestole
med. Af hensyn til anvendelse af liften på vognen må din kørestol højst være 140 cm
lang og den samlede vægt må ikke overstige 500 kg. Flextrafik transporterer ikke bårer og medtager heller ikke køretøjer med forbrændingsmotor.
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Aktivitet i maj måned
Busture, sang, herreklub
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Foto:
Maria

Her er så den nye redaktion på Hyrdehøj Pressen. Velkommen til Jytte fra Magnolie Kvarteret.
Bagest stående ses ergoterapeut Helen.
Forrest fra venstre ses Henning,, Inge Louise,, Morten (på bordet), Johnny og Jytte.

Vi håber at der er flere interesserede, og hvis ikke som redaktionsmedlem, så gerne med diverse indslag.

Der indkaldes til redaktionsmøde
mandag den 28.6. 2021 kl. 14-14.30
i Cafe Sletten.
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Gudstjeneste
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Besøg af 7. klasse

Vi har haft besøg af 7 klasse fra Trekroner skole, som har været i erhvervspraktik hos os i 2 dage i 2 omgange..
Eleverne har skrevet om deres oplevelser hos os.
Lærke, Silje, Karoline, Freya og Mathilde har skrevet følgende:
Vi synes at det har været meget hyggeligt. Hyrdehøj Plejecenter
er et meget rart sted at være. Alle er mget søde og har taget
godt imod os. Vi synes specielt at det har været rigtig hyggeligt
at køre i bus, gå tur og at spille ballonspil beboerne.
Smilla og Laura har skrevet, at det har været et dejligt besøg,
og vi har mødt positive arbejdere og søde beboere, og det har
været godt at se hvordan tingene foregik. Vi har deltaget i sjove
aktiviteter., og vi har været glade for de ting, vi har oplevet.
Sylvester, Elias og Gustav synes, at det har været hyggeligt at
være her, og det har været fedt. Vi har mødt hyggelige beboere
og deltaget i sjove aktiviteter, men der var en lille ulempe, da
man skulle synge en sang ufrivilligt, men der var flere fordele
end ulemper.. Spisning med beboere var hyggeligt, og det har
været spændende at være her..
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Kære beboere og pårørende på Hyrdehøj Plejecenter.
Mit navn er Jeanette B. Kristensen. Jeg er uddannet social- og
sundhedsassistent og sygeplejerske og har bygget videre herpå
med lederuddannelse. Jeg startede tilbage i september 2020 som
afdelingsleder i Skovkvarteret. Pr. 1/5-2021 er trådt ind i en ny
funktion som stedfortræder for vores centerleder, Vinni Rasmussen.
Min praktiske erfaring er primært fra hjemmeplejen og psykiatrien og jeg har undervist på social- og sundhedsassistentuddannelsen.
Jeg har tidligere været ansat i Roskilde Kommune men i har de
seneste år arbejdet udenbys. Nu er jeg ”kommet hjem” igen, og
det føles rart. Jeg glæder mig over at være en del af det nye Hyrdehøj Plejecenter og ser frem til alle de spændende tiltag der
venter os, i takt med at vi kan lukke ned for COVID og lukke op
for aktiviteter og samvær og alt det andet vi har måttet undvære i
længere tid.
Jeg har boet i Roskilde de seneste 28 år sammen med mine 3
børn, og de sidste 4 år sammen med min kæreste. Min fritid bruger jeg på familien, naturen, håndarbejde og motorcykel-ture når
vejret er til det.
Jeg ønsker jer alle en rigtig god sommer.
Hilsen Jeanette
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Vi søger fortsat beboere
der vil deltage i husavisens redaktion og eller
være klummeskrivere.

Vi vil så gerne, at denne avis afspejler jer, der
bor på hyrdehøj. Det kan være tanker, holdninger, faglige indlæg eller opfodringer 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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Hyrdehøjs Venner i opstart
Kære borgere på Hyrdehøj
Dette er en hilsen fra Kristiansmindes Venner – en venneforening, der er til for
jer. Pårørende og interesserede frivillige har siden opstart af Kristians-minde i
2005 arrangeret 1 times underholdning i cafeen op til 2 gange om måneden. Det
har kunnet lykkes, fordi en god og iderig bestyrelse har holdt ved og fået utallige
skønne arrangementer afviklet til stor glæde for borgere og pårørende. Vi vil
gerne give alle vores erfaringer videre – og i en tid, året ud måske – bistå en ny
bestyrelse ved planlægning, økonomisk søgning til Roskilde Kommune o.m.a.
Kontakt Jytte Daniél: jytte.daniel@gmail.com
Så derfor SØGES:
Pårørende og interesserede personer til at være med til at oprette en
Venneforening for HYRDEHØJ. Blandt de fremmødte og tilmeldte vælges en bestyrelse: formand og kasserer, suppleret med en sekretær. Herudover bestyrelsesmedlemmer, der vil tage sig af booking af arrangementer, alm. hjælp til koncerter (borddækning, servering og afrydning) mm.
Der oplyses mere til den første samling i Cafe Sletten til koncerten:
”ET LETSINDIGT ORD”
“Et letsindigt ord” spiller og fortæller om musikken i Danmark under besættelsen. Det er primært en koncert, men suppleret med fortællinger om de komponister, tekstforfattere og musikere, der skabte og fremførte musikken.

Hans Christian, guitar Karoline Budtz, vokal Kim Mikkelsen, kontrabas
SØNDAG 20. JUNI 2021 kl. 14.30-15.30 i Cafe Sletten
Der serveres kaffe/kage kl. 14. Pårørende er meget velkomne!
På gensyn HYRDEHØJS VENNER i opstart
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Vi cykler til Paris.
I perioden 17/6-25/6-21 cykler til til ”Paris” i samarbejde med Seniorhøjskolen (Tværs).
Hvem kan cykle:
Al cykling gælder: Håndcykler, bencykler, duocykler og rickshaws, men cyklingen skal være borgerrelateret dvs. at en borger skal deltage, når der cykles.
Frivillige cykelpiloter kan også medregnes.

Start fra Roskilde Torsdag den 17. juni 2021
Rødby (Falster) Puttgarden
Norderstedt(Tyskland)
Bremen (Tyskland)
Osnabrück (Tyskland)
Arnhem(Holland)
Eindhoven( Holland )
Lommel(Belgien)
Bruxelles (Belgien)
Proville(Frankrig)
PARIS (Frankrig) i mål
Afslutning den 25. juni, hvor alle matrikler mødes online.
Dagligt cykler vi i fællesskab ca. 180km om dagen.
Det sted, der vinder vil få overleveret en kasse på vinderdagen med pokalen.

Vi planlægger forskellige aktiviteter med fokus på cykling og Frankrig,
og håber at I alle vil være med til at cykle flest kilometer hjem for Hyrdehøj Plejecenter (Program følger).
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I denne måned har vi fødselarer i huset:

Tillykke til alle fødselarer, vi kipper med flaget
Kadour 1. juni
Hanne 2. juni
Jonna A. 13. juni
Bodil 14. juni
Niels 17. juni
Bente 23. juni
Stella 24. juni
og
Yvonne 27. juni
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Vi sender en tanke til dem vi har taget afsked
med i maj måned:

Æret være Deres minde

Bente Irene Nielsen
Per Børgesen
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Aftenmenu juni
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Aftenmenu juni
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Aktivitetskalender
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Aktivitetskalender

Der tages forbehold for Corona restriktioner og uforudsete hændelser
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DEN FRIVILLIGE AKTIVITETSGRUPPE

Vi håber, at så snart coronaen har sluppet
taget, at vi kan rekruttere en masse frivillige, til alle de aktiviteter, vi skal have op at
køre

Er der nogen derude, der allerede
nu, kunne tænke sig at arbejde
som frivillig, så kontakt Helen
Ghauri. Så laver hun en liste til senere.
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Navn: _____________________ Bolignummer: —————

Kryds og Tværs

Løsning inkl. navn og bolignummer afleveres til Helen
Ghauri senest den 25. juni 21 kl. 12.00 eller giv den til
et personale.
Vinderne af månedens opgave offentliggøres i næste
måneds husavis.
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Svar på kryds og tværs

Vinder af månedens opgave
Og vinderen er:
Birthe Larsen

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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Stemnings
billeder

Roskilde Havn.
Billederne er taget på en af
vores busture.
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Se her!

Nu er vores bogvogne taget i brug, og I må fortsat gerne komme med bøger I ikke længere har brug for.
Så hermed en opfordring til alle.
Der er en vogn til begge kvarterer.
Kontakt gerne Helen—heleng@roskilde.dk eller kom forbi mit
kontor.

OPFORDRING:
HUSK
Nu er solen så småt ved at komme
frem, og vi kommer helt sikkert til at
gøre brug af vores terrasser.

DERFOR er det vigtigt, at alle borgere
har solcreme, så de ikke bliver solskoldet.
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Se her!

HUSK
AT DER ER BANKO TO GANGE OM MÅNEDEN—KIG I HYRDEHØJ POSTEN FOR AT SE HVORNÅR VI SKAL SPILLE.
HUSK AT DET KOSTER 10 KR. PR. PLADE.
VI SER FREM TIL AT DU KOMMER OG DELTAGER.

Så er bussen ude og køre.

Vi planlægger at der ugentligt
er en bustur
(se aktivitetskalenderen).
Vi ser frem til mange dejlige
ture sammen med jer, og ser
frem til at vejret bliver bedre.
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Grillfest den 21. maj 2021

Vi havde en hyggelig og dejlig
dag med skøøøøn mad - og
trods det regnfulde vejr udenfor, var der fest på Hyrdehøj
Plejecenter.
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Grillfest den 21. maj 2021
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