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      Besøg af statsminister Mette Frederiksen. 

Så er Vinni klar til at 
tage i mod Statsminister 
Mette Frederiksen. 
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            Velkommen til nye beboere 

 

 

 

 

 

 

            

Ttil 

 

 

 

 

 

 
  Kjeld Jørgensen, bolig 38 

 
Jørgen Axel Greve, bolig 55 
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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 

 

 Se vedtægter på næste side .  

   

   

   

   

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) 
 
          Og 
 
Elin Jørgensen (pårørende—
Skovkvarteret) 
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 Vedtægter for bruger- og pårørenderåd  
i  
Roskilde Kommune  
§ 1 Omfang  
Sundheds- og Omsorgsudvalget i Roskilde Kommune nedsætter ét bruger- og pårørende-
råd 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 familiemed-
lem 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 dagli-
ge 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 beboer-
nes 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 til-
lagt 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 reduce-
res, så der er flertal af brugere og pårørende. Er der ikke tilstrækkeligt med 
kandidater blandt brugere og pårørende på et plejecenter, fungerer plejecen-
teret 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 ver-
denskrig så længe det er muligt. Tillæg til vedtægter vedrørende repræsentan-
ternes 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 afhol-
delsen  
af ordinære valg, jf. pkt. 6.1.  
6.3. Sundheds- og Omsorgsudvalget i Roskilde Kommune bemyndiger forvalt-
ningen om at fastsætte retningslinjer for valgene og beder forvaltningen om at 
udpege valgansvarlige til at forestå valg til hvert enkelt bruger- og pårørende-
råd.  
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 interes-
serede borger jf. pkt. 2.3 har en stemme hver.  
6.5. Ved valget vælges for samme periode det antal stedfortrædere, der sva-
rer 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, næstfor-
mand og en kasserer.  
7.2. Centerlederen skal, hvis bruger- og pårørenderådet ønsker det, stille se-
kretær 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 kassere-
ren. 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 på-
rørenderåd, 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 ved-
tægterne. 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 Omsorgs-
udvalget.  
Vedtægterne er godkendt i Sundheds- og Omsorgsudvalget den 22. oktober 
2020.  
Vedtægterne træder i kraft den 1. januar 2021.  
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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 heleng@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 parke- ringspladserne. 

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 

 

 

December:  Musik ved Odd Fellow logen 

                         Mandag den 6. december kl. 13.30 

 

                         Julefrokost. 

        Torsdag den 16 .december kl. 12 
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Borgermøde i Skovkvarteret den 2/11-21 

 

 

 
Dagens møde havde igen en høj borgerrepræsentation. 
  
Vinni bød velkommen og fortalte, at vi på torsdag den 4.11.21 får 
besøg af statsministeren kl. 16.00, og at alle var inviteret til kaffe 
og kage og hvide duge i Cafe Sletten. Desuden er der besøg af po-
litiker Troels Toft. 
 
Troels siger tak for at han må komme, og fortæller om sine mær-
kesager. Vinni spørger ind til hans holdning til ældre, og Troels 
fortæller, at han ikke har et stort kendskab, men at han ville, så-
fremt han bliver valgt ind, ville sætte sig ind i det og granske det 
nærmere. En borger kommer med en konkret problematik fx skal 
kørestolsbrugere og deres hjælpere begge betale fuld pris til Musi-
con. Der blev drøftet et par forslag til hvordan dette kunne løses. 
 
Vinni sagde tak til Troels, og gik videre til borgermødet. 
 
En borger gav udtryk for, at maden var kold, når den blev serveret. 
Vinni siger, at vi har varmeplader, og at personalet skal være 
OBS! På egenkontrollen. 
 
Da der ikke var yderligere, takkede Vinni for et godt møde med 
ønske om  en dejlig november måned. 
 
Næste møde bliver næste år.  
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Borgermøde i Magnolie Kvarteret den 24/11-21 

 

Der var enighed om onsdag er en dårlig mødedag, da der er flere aktivi-
teter, og det blev aftalt at næste møde vil være en tirsdag kl. 12.15 
 
 
Vinni byder velkommen til borgermødet. Der tales kort om alle de fine 
besøg, og om den pressedækning, som vi på Hyrdehøj Plejecenter har 
været en del af. 
 
Aktiviteter: 
Nu står julen for døren. Vi skal have pyntet op, og der er bestilt advents-
kranse. Kristiansmindes BPR har sørget for, at vi har fået 4000 kr. til 
pynt og godter. 
Der skal spilles julemusik og der sættes julefilm på. 
Nu hvor smitten stiger i samfundet, håber vi, at vi kan afholde de plan-
lagte aktiviteter, og vi tager vores forholdsregler, og er blevet bedre, da 
vi har prøvet det før. 
På fredag er der julehygge med æbleskiver og gløgg med pårørende. 
På søndag er der søndagsunderholdning, som Hyrdehøjs venner står for. 
Den 6/12-21 kommer Odd Fellow logen og underholder. 
Den 13/12-21 kommer Hyrdehøj Børnehus og går Lucia. 
Den 16/12-21 er der traditionel julefrokost med snaps.  
Borgerne giver udtryk for, at de gerne vil have mere sang og musik. Og 
der skal planlægges busture til julepyntede områder. 
En borger var ked af, at hun ikke havde vidst at motionen i dag var af-
lyst, og det skal vi forsøge at få annonceret til alle borgere, såfremt en 
aktivitet er aflyst. 
Der er få deltagere til gudstjeneste, og generelt er det vigtigt, at flere del-
tagere, da præsten bruger tid på at komme. Der planlægges at lave lister 
over forskellige aktiviteter med navne på borgere, som er interesseret i 
forskellige specifikke aktiviteter. 
 

Plejen: 
Vinni fortæller, at hele Danmark er ramt af sygefravær bl.a. corona og 
senfølger efter corona, og at det desværre også gør sig gældende for os 
på Hyrdehøj. Vinni fortæller endvidere, at der er rekrutteringsproblemer 
og at vi konkurrerer mod steder, som søger podere og lignende. 
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Borgermøde i Magnolie Kvarteret fortsat 

   
 

Mad og måltider: 
En borger vil gerne have mere krydret mad, og det betyder flere krydde-
rier bl.a. chili. Vinni foreslår et apotek af krydderier fx HP Sauce, chili, 
soja og der skal lave 2 til hvert kvarter. 
En efterspørger råkost, og der fortælles, at der dagligt er salater på bor-
dene. 
Opfordring til at bruge Ønskebrønden fx egnsretter og særlige ønsker. 
Borger giver stor ros til supperne. 
Vinni fortæller, at når der er større arrangementer hvor der bliver serve-
ret mad, bliver aftensmaden lette retter fx suppe og sandwich for at und-
gå madspilde. 
 

Ønsker: 
En borger siger, at køkkenet laver dejlig mad, og han kunne derfor godt 
tænke sig at der evt. kunne være en ekskursion til køkkenet. 
Borgere påpeger, at der er steder der mangler maling, og Vinni fortæller, 
at der er lavet en fejl- og mangelliste, og der vil ske udbedringer.  
Der bliver spurgt om, hvorfor køkkenet er hvidt, når alle andre områder 
er i flotte farver. Vinni fortæller, at det er et fællesområde, hvor mange 
forskellige mennesker samles, og at det handler om lysindfaldet og at ly-
se kommer bedre ind. 
De mindre vinduer i køkkenet bør have gardiner eller lignende, da lyset 
generer borgerne. 
Borgere roser borddækningen, og synes at servietterne i glassene gør no-
get særligt, og at servietter i farver, gør det endnu bedre. 
Der er ingen TV-kanaler og ingen signaler i rød og grøn opholdsstue. 
Borger spørger om det er muligt at invitere en cello-spiller, og Vinni for-
tæller, at hun gerne vil betale om til 1000 kr. for underholdningen. Bor-
geren tager kontakt til vedkommende. 
 
Vinni takker for endnu et godt og givtigt møde. 
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              Fødselsdagsfest den 16.11.21 



20 

 

 

Aktivitet i november måned 

 

Tur til Boserup 
Skov, 
Tadre Mølle, Vin-
dinge og Hedeland, 
chachacha dans, 
sstemme, wellness,  
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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 indkaldes til redaktionsmøde   
 
                              Mandag den 6. december  kl. 10.15-10.45 
  
i Cafe Sletten. 
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Gudstjeneste 

 

Kære alle. 
 

I december måned vil der være gudstjeneste 
 

              
   Tirsdag den 21. december 21 kl. 10.00. 

 

OBS! Ny dag og klokkeslet     
 

Gudstjenesten vil blive afholdt i Cafe Sletten. 
 

Vores faste præst er Torben Jeppesen. 
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              Blomsterhuset 
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Hej, jeg hedder Majbritt Moesgaard og jeg er 38 år. 
 
Jeg arbejder i dagvagt og er fuldtidsansat i Magnoliekvarteret, og jeg blev ud-
dannet som social og sundhedshjælper i 2004. 
 
Jeg er med i Festudvalget, UTH ambassadør, LMU og for nyligt blevet valgt 
som AMR. 
 

Jeg er rigtig glad og stolt af mit arbejde. Primært går min arbejdsdag ud på, at 
beboerne får dækket deres basale behov såsom personlig pleje, mad, væske, 
søvn/hvile og aktivitet, så det bliver en meningsfyldt hverdag for hver enkel-
te. Derudover er der tværfagligt samarbejde, planlægning, opfyldning og do-
kumentation. 
Jeg er en meget positiv og kreativ person, som har et stort omsorgsgen og jeg 
engagere mig 100% i det jeg laver, jeg giver med glæde ekstra forkælelse til 
dem som er omkring mig i form af the/kaffe, en varm hånd med nærvær eller 
det der lige falder mig ind, som giver smil på læben og som smitter.  
Lidt om mig: Jeg er gift med min mand, og vi har været sammen i 22 år og vi 
har til sammen 3 skønne børn i alderen 5, 6 og 16år. Vi flyttede fra Greve til 
Roskilde for 4 år siden, hvor vi købte vores drømmehus, for at få mere plads 
både til os og vores lille søde hund som hedder Chef. Jeg har førhen arbejdet 
forskellige steder både i hjemmeplejen og på plejehjem i Københavns kom-
mune og i Greve kommune. Jeg har været fastansat på Hyrdehøj plejecenter 
siden 1. december 2020 og ser frem til mange flere gode år med mine fanta-
stiske kollegaer, beboere og ledere. 
Hvis du møder mig på din vej, er der altid plads til en snak med dig. 
 
De bedste hilsner fra Majbritt Moesgaard 
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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 
  

   Bessie—2. december 

   Ergal—2. december 

   John Pedersen—5. december 

   Anette—11. december 

   Lis Grauen—11. december 

   Christa—14. december 

   Ulla—27. december og 

   Gerda—31. december. 
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Vi sender en tanke til dem vi har taget afsked 

med i november måned: 

 

 

Æret være Deres minde 

 

Kurt E. Olesen 

Hanne Birgitte Kristensen 

Gertrud Nielsen 

Jane Søbjerg Nielsen 

Lis Weis 
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            Aftenmenu december 
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                Aftenmenu december 
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   Aktivitetskalender 
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   Aktivitetskalender 
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   Aktivitetskalender 

Der tages fortsat forbehold for corona og andre uforudsete hændelser. 



33 

 

 

HYRDEHØJS Venner under opstart 

 

Tak fra Kristiansmindes Venner. 
 
Søndag den 28/11 var sidste gang Kristiansmindes Venner stod for un-
derholdningen på Plejecenter Hyrdehøj, desværre lykkedes det ikke at 
få en Venneforening på Hyrdehøj, det håber vi, at I får på sigt.  
 
Vi havde en dejlig og stor musikalsk eftermiddag i søndags med ”Stig 
på revyen”. 

Stig Nørregaard tog os med på en musikalsk rundrejse med flere af re-
vyens store mestre gennem de sidste 100 år. Der blev vekslet mellem 
klaver og guitarspil samt monologer. En fremragende kunstnerisk ind-
sats, hvor revyens mestre fra 1930'erne blev hædret. Som Stig Nørre-
gård sagde, så skal de gamle viser holdes i hævd. Dem må vi ikke 
glemme.  
 
Osvald Helmuth sange og viser blev fremført på en levende måde, så 
alle kunne leve med.  
Ebbe Rohdes monolog blev fremført i kjole og hvidt, Helge Kjæ-
rulff Schmidts rumsterstang blev fremført så livagtigt, at vi følte 
os hensat til en markedsplads, herudover kan nævnes Preben 
Kaas og Jørgen Rye, Lise Nørgårds Matador-tema og historien 
bag, Poul Richard, Ove Spogø, Kurt Ravn, Ebbe Rohde, Buster 
Larsen, Arthur Jensen m.fl. 
Der var konkurrence mellem damerne og herrerne om hvem, der 
var bedst til at gætte de sange Stig spillede på klaveret, det endt 
uafgjort. 
Kristiansmindes Venner siger tak til beboere og pårørende for deres 
deltagelse og personalet for deres praktiske hjælp. 
 
Med venlig hilsen, 
 
KRISTIANSMINDES VENNER: 
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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 den 22. december 21 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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n
: _

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
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Svar på kryds og tværs 

 

Vinder af månedens opgave 
 

Og vinderen er: 

 

        Inge Louise Nielsen 

 

 

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 

 

 

Tadre Mølle 
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                          Besøg af praktikanter fra 7. klasse 

Vi har været i mini-praktik på Hyrdehøj Plejecenter, hvor 
vi har været med til nogle aktiviteter, bl.a. bustur, borger-
møde og gåtur. Det har været meget spændende at sociali-
serer med beboerne og personalet, og en meget anderledes 
oplevelse. Vi er meget taknemmelige for at både beboere 
og personale har været så venlige og hjælpsomme. Alt i 
alt har det været en god oplevelse, og vi håber at I nød vo-
res besøg lige så meget som os. 

 
Dygtig, erfaren og selvstændig frisør, vil med glæde udføre sit professio-
nelle erhverv hos jer.  
  
Jeg har god erfaring med at klippe kunder i plejesektoren, og jeg har bl.a. 
klippet kunder i Humlehusene (Albertslund) i en demensafdeling, samt 
klippet på plejecenteret Christians Huse (Solrød) i en rehabiliteringsafde-
ling og har desuden en del kunder på Lillevænget Farum.  
Dette har kun bekræftet mig i, at mit kald er, at arbejde med ældre medbor-
gere samt særlig udsatte.  
  
I min fritid er jeg sammen med min lille familie, som består af mine 2 dren-
ge. Jeg holder meget af naturen, og nyder at gå ture ved vandet. Derudover 
er jeg glad for at svømme, og rejser gerne ved mulighed. 
  
COVID-19: Jeg følger naturligvis alle anbefalinger fra myndighederne og 
følger Corona-situation meget tæt. Det er vigtigt for mig, at det er sikkert 
og trygt at være til behandling.  
  
--  
Med venlig hilsen/Yours sincerely 
 
Sukran Tas 
K&SS Haircut 
Tlf. 26235361 Mail: kontakt.haircut@gmail.com 

 FRISØR TILBYDER  
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                           MARKEDSDAG 

Den 24. januar 2022 vil der være besøg af flere bl.a. 
tøjsalg, skosalg og aloe vera produkter, så vi lukker 
cafe Sletten af, og afholder markedsdag på Hyrdehøj 
fra kl. 10-15.00. 
 
Jane Bruuns Rullende tøjbutik står for tøjsalget, Re-
porto Sko for skoene og Hanne står for Aloe Vera. 

 

 

            EFTERLYSNING AF EJERE 

I Skovkvarteret har vi 
et skab fuld af ser-
vice, men ejermænde-
ne savnes.  
 
Vi vil gerne derfor ha-
ve ryddet ud i skabet, 
så kom og se om det 
tilhører jer! 
 
Efter den 1/122 vil 
det der er tilbage, bli-
ve sendt til genbrug. 
 
Kontakt ergoterapeut 
Marie, hvis du har 
brug for hjælp. 
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JUL 

Eller  8/12-21 
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JUL 
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EFTERLYSNING 

Har du cd´ere med jazz og opera, som du har lyst til at låne 
ud, så kontakt Helen. 
 
Hvis du har film og lignende, som du tænker, at andre kan 
låne eller/og have glæde af, så sæt det på bogvognen, når 
Morten kommer rundt i huset. 

           Julehygge i Magnoliekvarteret 

Kære borgere og pårørende i 
Magnolie Kvarteret. 
 
Tusind tak for det store frem-
møde fredag den 26. november 
2021 til juleklippe– og klistre 
hygge. 
 
Tak for at gøre eftermiddagen 
hyggelig., og det er helt  sikkert  
et tiltag, som vi vil gøre hvert 
år. 
 
Og en kæmpe tak for at hjælpe 
med at lave julepynt til vore ju-
letræ, som nu står så fint med al 
julepynten. 
.  



43 

 

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 


