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Kære Alle

Ja så lakker sommeren og dermed også sommerferien
mod ende. Vi sluttede august af med indvielse af centeret. En indvielse vi har måtte udskyde, dels pga. konkurs og dels pga. corona.
Men nu lykkedes det og det var en fantastisk dag. Der
var taler af borgmester og udvalgsformand, der var lækker mad fra madservice og der var borgere og personale fra hele huset, som skabte en fantastik
god og glad stemning, der blev understøttet på fineste vis, af et engageret
band. En dag jeg vil tænke tilbage på, med glæde. Se de glade billeder i avisen.
Nu går vi snart mod kortere dage og vi skal til at finde hyggen og varmen
indendørs. Vi har efterhånden et alsidig udbud af aktiviteter og vi kan altid
bruge frivillige til disse, eller til Hyrdehøjs venner, som vi gerne vil have op
at stå. Læs inde i bladet mere om dette.
I sensommer og vinter vil vi have fokus på værdighed og respekt. Alt hvad
vi gør indbyrdes, i relationer, i det nødvendige samvær så som det ønskede
samvær, skal baseres på respekt og værdighed. Borgerene, deres ønsker og
det levede liv, skal mødes med respekt og værdighed fra alle. Nogen gange
er det en god ting, at starte med sig selv, taler vi ordentlig til hinanden og vores medmennesker, behandler vi andre, som vi gerne selv vil behandles, respektere vi forskelligheder og andre meninger. Uanset om du er borger på et
plejecenter, eller bosted, buschauffør på linje 21, kassedame i aldi, ssh i
hjemmeplejen eller pårørende i det kommunale eller offentlige regi, har vi
alle krav på, at blive behandlet med respekt og værdig.
Jeg tror der blev lanceret en kampagne for dansk boldspil union der hedder:
Skal vi nu ikke tage at råbe PÆNT til hinanden.
Jeg siger, skal vi nu ikke tage, at behandle hinanden PÆNT både i det private, offentlige og sociale medie rum og derved nå til fælles respekt og værdighed, samt måske endnu bedre løsninger og muligheder

De bedste hilsner
Vinni Lau Rasmussen
Centerleder
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Velkommen til nye beboere

Ttil
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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)
Den 2 september, er der temadag, for de valgte i
BPR. Der vil være indlæg
af Morten Gjerskov og direktør Mette Heidemann,
her på hyrdehøj.
Der afholdes suppleringsvalg i november jævnfør
vedtægterne. Skriv gerne
for opstilling.

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 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 november. I vil få nærmere oplysninger om dette.

9

September 2021

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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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 måltiden (morgen, middag eller
aften) skal deltageren kontakte personalet. Personalet vil give
køkkenet besked.
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Årshjulet for større begivenheder

November:

Hyrdehøjs fødselsdag.
Tirsdag den 16. november kl. 17

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

Næste møde er
Tirsdag den 7/9-21 kl. 11-11.30.
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Borgermøde i Magnolie Kvarteret

Næste møde er
Tirsdag den 21/9-21 kl. 11-11.30.

DAGSORDEN
HVAD RØRE SIG:
AKTIVITETER
PLEJEN
MAD OG MÅLTIDER
ØNSKER

Vel mødt !
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Johnnys klumme

EFTERLYSNING—
SIDSTE UDKALD

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.
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HYRDEHØJS Venner under opstart
Vi vil meget gerne invitere DIG og dine PÅRØRENDE til en festlig eftermiddag i Cafe Sletten med kaffe/te og kage og efterfølgende underholdning af et spille- og syngeband fra Ukraine – landet langt øst på
med grænse op til Sovjetunionen og mod Sortehavet. Kristiansmindes
Venner har haft dem på besøg flere gange, og I kan glæde jer til fejende, flot og festlig underholdning

Søndag 26.9. ’21 kl. 14.30
i cafeen
Tag gerne dine pårørende med
d. Der serveres kaffe/te og kage kl. 14 i Cafe Sletten
Arrangør: KRISTIANSMINDES VENNER
KOM FRIT FREM:
Vi kunne rigtig gerne tænke os, at få vores helt egen Hyrdehøjs venner
op at stå. Hyrdehøjs venner er et godt initiativ, og der er altid brug for
flere engagerede pårørende og venner, så derfor dette opråb.
Kontakt mig venligst—heleng@roskilde—hvis I synes det er en god
ide, og kom gerne med jeres holdning, meninger og gode forslag. Så
vil jeg videreformidle jeres navne og ideer til initiativtagerne.
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Aktivitet i august måned

Busture, og cykelture har
fyldt , men også musik,
banko og andre aktiviteter.
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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 27.9.21 kl. 13-13.30
i Cafe Sletten.
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Gudstjeneste

Kære alle.
I juli måned vil der gudstjeneste
Tirsdag den 21. september
Fra kl. 13.30-kl. 14.00.
Gudstjenesten vil blive afholdt i Cafe Sletten.
Præsten vil være Ane Bisgaard LaBranche.
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Blomsterhuset
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Hej fra mig .
Jeg hedder Morten og er aktivitetsmedarbejder/musikpædagog/
buschauffør her på Hyrdehøj plejecenter og blev ansat her 1. november 2020 og er glad for mit arbejde. Her er mange søde og
spændende beboere og medarbejdere – og det er altid spændende
og udfordrende at møde på job.

Jeg er far til 5 skønne børn som jeg har med Dorte Nygaard – vi
blev dog skilt i 2015.
Jeg bor i Roskilde og er også tit i sommerhuset i Kulhuse, hvor
der er skøn natur med skov, havn, strand, sand og vand.
Jeg er AM’er (almen musikpædagog) fra musikkonservatoriet i
Århus
Jeg elsker at blive udfordret, så kom gerne til mig med ønsker
generelt.
Tag gerne fat i mig.
Morten
22
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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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Indvielse på Hyrdehøj Plejecenter
Torsdag den 19. august 2021
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I denne måned har vi fødselarer i huset:

Tillykke til alle fødselarer, vi kipper med flaget
Henning 5. september
Kirsten V. 26. september og
Ingrid 27. september.
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Vi sender en tanke til dem vi har taget afsked
med i august måned:

Æret være Deres minde
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Aftenmenu september
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Aftenmenu september
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Aktivitetskalender
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Aktivitetskalender

Der tages forbehold for Corona og uforudsete hændelser
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DEN FRIVILLIGE AKTIVITETSGRUPPE

Se her!

Er der nogen derude, der kunne tænke sig at arbejde som frivillig, så kontakt Helen Ghauri
(heleng@roskilde.dk)
Vi har allerede budt velkommen til
vores første frivillig.
Er du den næste?
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Navn: _____________________ Bolignummer: —————

Kryds og Tværs

Løsning inkl. navn og bolignummer afleveres til Helen
Ghauri senest den 27. september 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:
Kurt E. Olesen
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

Udsigt fra Hyrdehøj
Plejecenter

35

September 2021

Onsdagscafe i september 2021.
Vi, i aktivitets teamet, har valgt at ændre tiden for Onsdags cafe i
September måned.
Dette er for og prøve om det hele kan gå bedre op og flere af jer
søde beboere kan deltage.
Onsdags cafeen vil være fra kl. 14-15:30.
Alle er velkomne fra kl. 14 og der vil være kaffe og kage til 14:30.
Fra 14:30 til 15:30 vil der være musik, hygge, dans og fællessang.

Det gode personale vi har i de tre kvarterer, vil hjælpe jer både frem
og tilbage til Cafe Sletten, hvis behovet er der.

Vi håber på at se så mange som muligt, både personale, beboere og pårørende.

Se her!
Tak for bøgerne til vores bogvogn. Vognen vil komme
rundt i kvartererne et par gange om måneden.
Vi tager fortsat gerne i mod bøger, jo flere bøger, jo større
udvalg.
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Se her!
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 ugentligt
bustur
(se aktivitetskalenderen).
Sig frem hvis du gerne vil på tur!
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