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Kære Alle
Kære alle.
Rigtig godt nytår.
Ja desværre kom jul og nytår igen i år til at stå i Coronaens
tegn. Det er der ikke så meget vi kan gøre ved, andet end at holde ud og holde i.
Statsministeren lancerede også en mulighed for en ny ældrelov,
det bliver spændende at se, hvad det kommer til at indebære.
Jeg ved, at det ikke kun er ældrebranchen, men også alle andre
brancher, der er meget hårdt ramt af mangel på kvalificeret arbejdskraft. Vi gør hvad vi kan dels for at rekruttere og dels for
at tænke ud af boksen. Men vi kigger desværre ind i nogle små
unge årgange og en del der går på pension. Derudover er der
desværre rigtig mange unge, der fravælger erhvervsuddannelserne generelt, så det løser sig nok ikke lige med det samme.
Her afventer vi også, hvad politikerne bliver enige om.
Her i januar skal vi også byde velkommen til Roskilde kommunes nye direktør for social- og ældreområdet Mette Olander, og
flere af jer kan nok genkende hendes navn. Hun fratrådte for ca.
3 år siden sin stilling som ældre- og omsorgschef her i kommunen og fik en stilling som velfærdsdirektør i Køge kommune.
Så velkommen tilbage til Mette Olander. Vi glæder os til samarbejdet.
2022 har helt sikkert mange nye ting i vente til os. Lige nu holder vi kvarterene så adskilte som muligt pga. den store smitte,
men vi håber jo, at vi igen kan have fælles onsdagscafe og samvær i den nærmeste fremtid.
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Nu er Hyrdehøj igennem sit første år, og det har været intens,
spændende, udfordrende og lærerigt. Det er en stor lettelse, at
vi kan sige ”nu gør vi som vi plejer”. Det er et stort skib, der
skulle lægge fra kaj, sejle og holde vand.

Vi flyder og vi håber at vi kan bruge vores energi og kompetencer på kvalitet og udvikling i den nære pleje.
Ja, der er mange ønsker for det nye år. Tak for det gode samarbejde i det gamle år og jeg ser frem til et ligeså godt samarbejde
i 2022.
For sidste års ord tilhører sidste års sprog. Og næste års ord
afventer en ny stemme. – T.S. Eliot.

Mange hilsner
Vinni Rasmussen
Centerleder
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Velkommen til nye beboere

Ttil

Niels-Erik Kjeldstrøm—bolig 100
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Bruger– og Pårørenderådets medlemmer

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—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.

Repræsentant for Ældrerådet
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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 arbejdes 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 onsdagscafe, gudstjeneste m.m.
Hyrdehøjs Venner – et korps af frivillige som selvstændigt kan stå for at arrangere eksempelvis søndagsarrangementer om eftermiddagen.
Fondsmidler – der kan søges tilskud af økonomiske midler via fonde til arrangementer. 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 andet. Vinni gjorde opmærksom på at det kunne være problematisk i forsikringsøjemed, 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 tirsdagen. Det blev derfor aftalt at mødet vil blive lagt på en af de resterende ugedage.
Vinni takkede de fremmødte deltagere for deres lyst til at engagere sig i B-Prådet. 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
7

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
Afdelingsledere
Charlotte I. Petersen
Afdelingsleder for
Magnoliekvarteret (lejl. 11-42)

30841461

23826788

vinniras@roskilde.dk

charlotteip@roskilde.dk

Træffes bedst i hverdagene
Britt Melgaard
Afdelingsleder for
Skovkvarteret, lejl 43-74 + lejl. 99-104

23826480

brittsi@roskilde.dk

Træffes bedst i hverdagene
Lone Blach
Afdelingsleder for
Blomsterhuset, lejl. 1-10
Træffes bedst i hverdagene

23826793

Vaskeri :
Gitte Rosenkilde

24457832
24669379

Vagttelefon skov kvarteret

24447910

Vagttelefon magnolie kvarteret

24447917

Vagttelefon blomsterhuset

gitteros@roskilde.dk
steenju@roskilde.dk

Teknisk Service assistent:
Steen Juliussen

Vagttelefon aften og nat

loneblach@roskilde.dk

24450138
24454435

Aktivitetskoordinator:
Helen Ghauri

24 45 46 97

Omsorgstandplejen:

46 31 71 00

Roskilde Kommune

46 31 30 00
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heleng@roskilde.dk

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.

Rickshawcykler
pårørende har mulighed for at benytte vores cykler. Gå ind og meld
dig til på cyklingudenalder.dk som pilot på Hyrdehøj Plejecenter. 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.
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Årshjulet for større begivenheder

Januar:

Markedsdag
Mandag den 24. januar kl. 10-15.

April:

Påskefrokost

Juni:

Sommerfest

November:

Hyrdehøjs fødselsdag

December:

Julefrokost
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Borgermøde i Skovkvarteret

Næste møde er

Tirsdag den 4. januar kl. 12.15-13.15.
Vel mødt!

Dagsorden:

Hvad røre sig
Aktiviteter
Plejen

Mad & Måltider
Ønsker
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Borgermøde i Magnolie Kvarteret

Næste møde er

Onsdag den 26. januar
kl. 12.15-13.15.
Vel mødt!
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Julefrokost den 16/12-21 på Hyrdehøj Plejecenter
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Besøg i køkkenet
På et borgermøde i Magnolie var der borgere, som godt kunne tænke
sig at komme på besøg i køkkenet for at se hvad der sker, men også
for at takke personalet for deres store arbejde.
Magnolie Kvarteret var på besøg onsdag den 8.12.21 kl. 10.00.

Tak til alle i køkkenet for at
gøre besøget muligt.
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Aktivitet i december måned
Musikquiz, julefrokost i herreklubben,,
julebanko, filmvisning, cykeltur, juleonsdags cafe,, pusle
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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 fremtid.
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Gudstjeneste

Kære alle.
I denne måned vil der være gudstjeneste
Fredag den 14. januar 2022 kl. 10.00.
OBS! Ny dag og klokkeslæt.
Gudstjenesten vil blive afholdt i Cafe Sletten.
Vores faste præst er Torben Jeppesen.
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Blomsterhuset

19

Jeg hedder Thomas Hartvig Larsen og er nattevagt i Blomsterhuset.
Min primære opgave er at sørge for, at vores beboere får mulighed for at
få en god nattesøvn – altså at der er ro i huset, og at de er trygge ved
mig. Jeg forsøger derfor altid at skabe gode relationer til vores beboere,
så de føler sig trygge ved at lade mig hjælpe med de situationer, som kan
opstå om natten. Desuden har jeg en række tekniske opgaver i Blomsterhuset, blandt andet laver jeg vores indlæg i Hyrdehøjs avis.
Jeg er 47 år gammel og har arbejdet inden for handicapområdet siden
90’erne. Jeg har haft enkelte afstikkere til andre områder, så som børnehjem og specialskole, men jeg har hele tiden bevaret kontakt til handicapområdet i ledsagerlignende ekstrajobs. De sidste 10 år har jeg arbejdet som nattevagt i forskellige institutioner i Roskilde Kommune, og jeg
er blevet ret glad for at arbejde om natten.
Jeg har en kandidatgrad i dansk med sidefag i datalogi. Jeg har samarbejdet med et forlag om at udgive en ordbogsserie (blandt andet danmarkshistoriens første dansk-bulgarsk ordbog) - samt en række lærebøger. Jeg har tidligere været lidt af en læsehest, som skulle have et lille
bibliotek med, hver gang jeg skulle på ferie. De sidste par år har jeg ladet bøgerne ligge – Jeg har stort set ikke læst en eneste bog i et par år,
men har kastet mig over andre hobbyer – så som mit træværksted, som
jeg i perioder bruger meget tid på.
Jeg bor i Køge med min kone – Malene og mine to børn – Storm og Wilma.
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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 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
Lis Lykke—4. januar,
Susanne Alvang—17. januar,
Nina—19. januar,
Anerikke—20. januar og
Bente—25. januar.
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Vi sender en tanke til dem vi har taget afsked
med i december måned:

Æret være Deres minde

Christa Johanne Kraunsøe
Mogens Petersen
Yvonne Kristensen
Steen Bonde
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Aftenmenu januar

24

Aftenmenu januar
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Aktivitetskalender
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Aktivitetskalender

Der tages forbehold for corona og andre uforudsete hændelser.
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Nytårsaften på Hyrdehøj

Dejlig aften i godt
selskab.
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JULEAFTEN PÅ HYRDEHØJ

En hyggelig jul på
Hyrdehøj.
Dejlig mad, godt selskab og højt humør.
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KOM FRIT FREM ! FRIVILLIGE SØGES.

ER DET DIG/JER?
EFTERLYSNING!
Vi kunne godt tænke os flere frivillige, som kan komme
og være med til at gøre dagen endnu bedre for vores borgere.

Fortæl os hvad du kan byde ind med!
Vi kan bruge alles hænder og hoveder.
Vær med til onsdagsarrangementer, banko, søndagsarrangementer, gudstjeneste, læs op fra aviser/bøger, tale
om stort og småt.
Kontakt Helen på heleng@roskilde.dk
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Navn: _____________________ Bolignummer: —————

Kryds og Tværs

Løsning inkl. navn og bolignummer afleveres til Helen
Ghauri senest mandag den 24. januar 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:

Nina Nørrevang.

Stort tillykke.

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

Præmie:
En æske chokolade

32

MARKEDSDAG
Den 24. januar 2022 vil der være besøg af flere sælgere bl.a. tøjsalg, skosalg og aloe vera produkter, så
vi lukker Cafe Sletten, og afholder markedsdag på
Hyrdehøj fra kl. 9.00-15.00.
Vores butikker er Jane Bruuns Rullende tøjbutik,
som står for tøjsalget, Reporto Sko, som står for skoene og Hanne Ellevang står for Økologisk Aloe Vera.

De viste produkter er
kun et udvalg, og de har
ikke nødvendigvis disse
produkter, når de besøger os i januar.
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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.

HILSEN
FRA
AKTIVITETEN
Kære Borgere og pårørende.
Aktiviteten vil gerne ønske alle borgere og deres pårørende en glædelig jul samt et velsignet nytår.
Vi vil gerne takke jer for jeres altid gode humør, og
jeres deltagelse i forskellige aktiviteter.

Mange hilsner fra
Morten, Marie & Helen
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BANKO
HUSK
AT DER ER BANKO TO
GANGE OM MÅNEDEN—
KIG I AKTIVITETSKALENDEREN FOR AT SE HVORNÅR VI SKAL SPILLE.
HUSK AT DET KOSTER 10
KR. PR. PLADE, SÅ HUSK
PENGE!
VI SER FREM TIL AT DU
KOMMER OG DELTAGER.

BUSTURE

Vi planlægger en til to ugentlige busture.
(se aktivitetskalenderen).
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