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Den 16. november sker der to ting, dels er der 
kommunal valg og alle jer beboere, der har 
lyst til at brevstemme får mulighed for det: 

 
Onsdag den 3. november 2021  
kl. 12.30-14.00,  
i orangeriet i magnoliekvarteret. 
 
Medbring dit sundhedskort. 
 
 
 
Vi holder også fødselsdag den dag. Det er så 1 år siden, at de 
første borgere flyttede ind her på Hyrdehøj. Hold op hvor er ti-
den gået stærkt! Vi fejrer dagen i Cafeen med lidt lækkert til 
frokost og en lille sang eller to. 
 
Jeg vil her benytte lejligheden til at takke alle for jeres velvilje, 
rummelighed og alle de gode input, I er kommet med, der alle-
rede nu, et år efter, har fået huset til at leve. 
Samarbejdet mellem jer borgere, jeres pårørende og personalet, 
har været utrolig givtigt og lærerigt og jeg håber vi kan forsætte 
den gode dialog, hvor indsigt og forståelse er hovedingredien-
ser. Dialogen er den eneste vej til at vi får indsigt i det, der be-
tyder noget. 
Tusind tak for det. 
 
I oktober fik vi uanmeldt tilsyn af BDO. De sikrer, at vi holder 
den kvalitet og standard, som Roskilde kommune ønsker. Det 
højeste er fem, i seks forskellige kategorier og vi fik fem fem-
taller og et firetal. Rapporten kan ses på vores hjemmeside 
www.hyrdehoej.roskilde.dk under tilsyn. 
 
 

Kære Alle 

http://www.hyrdehoej.roskilde.dk


4 

 

Lige om lidt begynder forretninger og centre at pynte op til jul. 
I slutningen af oktober kan man allerede i forretningerne se ju-
lepynt og stads i lange baner. Julen er en højtid der deler vande-
ne og enten er man til juleriet eller også er man ikke til det. 
På Hyrdehøj fejre vi julen på behørig vis, og vi begynder så 
småt at sætte lys op udenfor og i løbet af november vil vi pynte 
vores to antikke kørestole med nissefar og nissemor. Vi har 
tænkt, at kørestolene, skal repræsentere højtider og skikke, nye 
som gamle, der er i vores samfund. 
 
Vi har masser af aktiviteter i november og december måned, 
både jule aktiviteter og ikke julet aktiviteter. så kig på aktivi-
tetsplanen her i avisen samt på specifikke opslag, også i avisen. 
Men vi kan ikke komme udenom, at mørket sænker sig over 
landet, derfor vil jeg citere Thorkild Bjørnvig: 
 

,.  

 

 
 
 

Rigtig god november 
 

Mange hilsner 
Vinni Lau Rasmussen 

Centerleder 

Mørk er november og løvfaldet slut                                                          

vandet begynder at fryse, 

lyset fra solen og blomsterne brudt - 

da må vort hjerte selv lyse 
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      NOVEMBER  MÅNED (Kalendarium)  

Gammel dansk navn for November måned var slagtemåned eller slagtmåned, nu 
skulle dyrene slagtes, det var nu så koldt at man trygt kunne slagte og nedsalte kødet 
til vinterens forråd, uden at risiko for at kødet blev fordærvet inden det blev spist. 
November er den sidste efterårsmåned derefter begynder vinteren 
November Kommer af det latinske ord novem og betyder egentlig niende, månedens 
navn stammer fra det antikke Rom fra Kong Numa Pompilius kalender ca. 500 år 
f.kr., året startede dengang med marts måned og november var derfor årets niende 
måned. Først efter kalender reformen i 1582 (Danmark år 1700) hvor den Gregorian-
ske kalender blev indført blev januar gjort til årets første måned.  
 Ministeriet dansk regering 1848 - 52 gennemførte den Slesvigske Treårskrig. 
 Forfatningen dansk grundlov vedtaget 13. november 1863, gældende for Danmark 
og Slesvig, men ikke Holsten. November - forfatningen gennemførtes af regeringen 
Hall, og kong Christian den IX underskrev modstræbende loven. Loven blev årsag til 
at krigen 1864 brød ud, som endte med at Danmark mistede Slesvig og dermed bort 
faldt november - forfatningen. 
 Revolutionen Bolsjevikkernes magtovertagelse i Rusland d. 7. november 1917. 
Efter da gældende russiske kalender var dagen den 25. oktober, derfor kaldes novem-
ber  revolutionen ofte oktober  revolutionen. 

Fra Peder Syv dette smukke vers der varsler vinte-
rens komme: 
Ved Hellemisse du må mig vente, 
Mortensmisse om jeg tør, 
kommer jeg end ikke før, 
så kommer jeg Sct. Karensdag, 
og lægger mig for din dør . 
Også St. St. Blicher har skrevet et vers i anledning 
af vinterens komme: 
Sig nærmere tiden da jeg må væk, 
jeg hører vinterens stemme, 
thi også jeg er her kun på træk 
og haver andet steds hjemme. 

 Månedens vers 
De rige nu fede gæs af mig 
køber, 
jeg hugger ved, til ilden jeg 
løber 
til bad og ukyskhed vil jeg 
dig ikke råde 
at tage drik og årelade  

November måned er indgangen til årets mørke tid med regn rusk og kulde. 
November er den grå tid hvor efterårets farvepragt forsvinder og indendørs tændes 
lyset tidligt. 
November er måneden hvor de sidste trækfugle drager sydpå til deres vinterkvarter, 
og her til lands modtager vi mange andre trækfugle som kommer fra nordligere egne. 
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            Velkommen til nye beboere 

 

 

 

 

 

 

            

Ttil 

 

 

 

 

 

              Jens Oluf Mortensen, bolig 18 
             
                                og 
                
                  Bent Per Riff, bolig 99.   
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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) 
 
 
Der afholdes supplerings-
valg i november jævnfør 
vedtægterne. Skriv gerne 
for opstilling. 
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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 PÅRØREN-
DERÅD 

 

Der er suppleringsvalg 
 
Torsdag den 25. november 2021 kl. 14-16 
 
i Cafe Sletten. 
 
Vel mødt ! 
 

Hermed en opfordring til alle borgere og pårørende. Kom og vær en 
del af Hyrdehøjs Bruger/pårørenderåd. 
 
Vær med til at  styrke dialogen mellem jer og kommunen og persona-
let. 
Vær med til at repræsenterer jer selv og jeres pårørende  med ønsker 
og behov. 
Vær en del af fællesskabet og giv din besyv med. 
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 Hovednummeret til Plejecenteret:46 31 36 50 

Kontaktinformation 
Redaktør på Husavisen 

Helen Ghauri heleng@roskilde.dk 

Ledelse 

Centerleder 

Vinni Lau Rasmussen 
30841461 vinniras@roskilde.dk 

Afdelingsledere 

Charlotte I. Petersen 

Afdelingsleder for 

Magnoliekvarteret (lejl. 11-42) 

 
Træffes bedst i hverdagene 

23826788                  charlotteip@roskilde.dk 

Britt Melgaard 

Afdelingsleder for 

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

 

Træffes bedst i hverdagene 

23826480 brittsi@roskilde.dk 

Lone Blach 

Afdelingsleder for 

Blomsterhuset, lejl. 1-10 

Træffes bedst i hverdagene 

23826793 
loneblach@roskilde.dk 

  

Vaskeri : 

Gitte Rosenkilde 
24457832 gitteros@roskilde.dk 

Teknisk Service assistent: 

Steen  Juliussen 
24669379 

steenju@roskilde.dk  

 

Vagttelefon skov kvarteret 24447910   

Vagttelefon magnolie  kvarteret 24447917 
  

Vagttelefon aften og nat 

  
24450138 

  

Vagttelefon blomsterhuset 24454435 
  

Aktivitetskoordinator: 

Helen Ghauri 24 45 46 97 heleng@roskilde.dk 

Omsorgstandplejen:   46 31 71 00   

Roskilde Kommune 46 31 30 00   

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

Eksterne kontaktoplysninger  

Omsorgstandplejen:   46 31 71 00   

Roskilde Kommune 46 31 30 00 
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  Praktisk information  
 

 

 

 

Fødselsdage 

Ved fødselsdage kan beboeren bestille lagkage eller andet.  

Køkkenet skal have besked 2 dage før. 

 

 

 

   

Afbestilling af mad 

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

respektive afdelingsleder i kvarterene.  

 

       

 

 

Rickshawcykler 

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

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

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

Helen Ghauri på heleng@roskilde.dk.                                                          

    

 

   

Indlæg til husavisen 

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

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

 

  
   

 

Bestilling af mad til pårørende 

To dage inden deltagelse i måltidet (morgen, middag eller               

aften) skal deltageren kontakte personalet. Personalet vil give      

køkkenet besked. 

 

 

 

 

Husk P-skive på parkeringspladserne. 

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

 

November:  Hyrdehøjs fødselsdag.  

        Tirsdag den 16. november  

 

 

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 2/11-21 kl. 11.00-11.30 

i fælleskøkkenet. 
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Borgermøde i Magnolie Kvarteret 

 

Dagsorden: 

              

           Hvad røre sig 

 Aktiviteter 

 Plejen 

 Mad & Måltider 

 Ønsker 

  

 

Næste møde er: 

 

Onsdag den 24/11-21 kl. 11.00-11.30 

i fælleskøkkenet. 
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Johnnys Klumme 

   
 

 
 

                    Mørketid.  
 
 
 
Tiden mellem højsommer og juletid, hvor alt lys har 
det med at forsvinde.  Enten i klam tæt støvregn, eller tøsne 
der finder vej ind i alle sprækker. 
Så er det tid til at markere sig når man bevæger sig ud, klar 
Til dagens dont. På Hyrdehøj møder morgenholdet kl. 7. 
Synlig påvirket af en stresset opvågning, med flere børn der 
Sikkert bliver orienteret om dagens pligter, og husk nu.  Så 
Af sted med de små i børnehave, stadig småsovende i den 
Firhjulede eller hængende henover cyklen, med en sut som 
Trøst.  Hvad er så kendetegnet for disse transporter?  Jo. 
Ser man grundigt efter lyser manglen af reflekser straks i 
Øjnene, hvad i sig selv er livsfarligt.  Sørg altid for at montere 
Brikker bag på overtøjet, på tasker og lignende. 
Køb rigeligt af klemmer monteret på hjulene.  Nu 
vi er ved cyklerne skal vi jo ikke glemme de lige 
så vigtige lygter. Så lige jer med bilerne. Vær 
lige lidt ekstra opmærksom ved vejkryds. Vi kan 
ikke undvære nogen af de varme hænder der dagligt 
omgiver os her på hjemmet. Reflekser kan købes i 
metermål, selvklæbende, så der er ikke nogen undskyldninger. 
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Årets Refleksdag er en dansk tradition, der hvert år falder den sidste tors-
dag i oktober måned, inden vi stiller uret om til vintertid. Årets Refleksdag 

har til formål at lyse Danmark op og sætte fokus på, hvordan reflekser hjæl-
per med at skabe synlighed i trafikken i den mørke tid.  

 
 
 
 

 
 
 

 

Årets Refleksdag – torsdag den 28. oktober 21. 

            Normaltid/sommertid/vintertid  

Hvornår skifter vi fra sommertid til vintertid? 
Vintertid - også kaldt normaltid - begynder søndag den 31. oktober 
2021 kl. 03.00. 
Vintertid slutter igen den 20. marts 2022 kl. 02.00, hvor vi skifter til 
sommertid. 
Ved vintertid sættes uret én time tilbage. 
Den klassiske huskeregel går på havemøbler: Om sommeren skal de 
sættes frem, og om vinteren stilles de tilbage i skuret. 
 
Hedder det vintertid eller normaltid? 
Flere forskere påpeger, at begrebet "vintertid" er vildledende, og at 
"normaltid" er det mest korrekte. 
Ordet "vintertid" er opstået som en modsætning til "sommertid", 
hvor vi angiveligt får henholdsvis færre og flere solskinstimer. Men 
det er forkert. 
Antallet af solskinstimer på ét døgns samlede 24 timer vil - på en 
helt vilkårlig dato - ikke variere afhængigt af, om klokken stilles 
frem eller tilbage. 
Når vi i daglig tale kalder det "vintertid", så er det for at italesætte, 
at "nu bliver det snart vinter" - snarere end, at "nu bliver klokken, 
hvad den normalt burde være". 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6692659/
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Aktivitet i oktober måned 

 

Busture, gåture, gymnastik, 
søndagsunderholdning, Tur 
til Kulhuse,, tur til havnen, 
tur        til Køge Havn, 
græskarskæring, tur til So-

rø,  tur til Ejby havn,  be-
søg i Ikea, biografoplevel-
se 
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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  1. november  kl. 13-13.30 
  
i Cafe Sletten. 
 
Vi forsøger at afholde møderne først på måneden for at medlemmerne kan 
komme med input og ideer til artiklen eller lignende, som er værd at inddrage 
jer i. 
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Gudstjeneste 

 

Kære alle. 
 

I november måned vil der være gudstjeneste 
 

              
   Fredag den 12. november 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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Mit navn er Jan Kofoed Nielsen og jeg er ansat som ser-
vicemedarbejder, men påtager mig alle mulige sjove, go-
de, mulige- og umulige opgaver.  
Jeg har tidligere kørt som sælger i 47 år i lyd- og musik-
branchen og har bl.a. været med til at lave Poul Krebs’  
første plade. Da Corona krisen begyndte, tog jeg en frivil-
lig fyring fra musikbranchen for at lade de unge menne-
sker komme til.  
Efter at have gået hjemme en sommer, så jeg at Hyrdehøj 
søgte servicemedarbejdere. Et arbejde som jeg er rigtig 
glad for og for første gang i mange år glæder jeg mig til at 
komme på arbejde, og møde alle jer dejlige mennesker, 
både borgere og kollegaer. Og er der noget som står mit 
hjerte nær, er det Blomsterhuset.  
Om mig selv privat kan jeg fortælle, at jeg bor sammen 
med Bettina, som arbejder i Neye og vi bor i centrum af 
Roskilde med vores lille bomuldshund. Vi er glade for at 
bo midt i Roskilde, hvor vi dyrker Roskildes byliv. Friti-
den går med spinning og vi camperer året rundt. Vi har 3 
børn tilsammen, og 3 børnebørn. 
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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 
  

    Kirsten -1. november, 

    Inge Marie - 7. november, 

    Leif  -  8. november, 

    Torben - 8. november, 

    Charlotte L. - 11. november, 

    Lis - 20. november, 

    Peter - 24. november, 

    Jørgen Søe - 24. november og 

    Preben - 28. november. 
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Vi sender en tanke til dem vi har taget afsked 

med i oktober måned: 

 

 

Æret være Deres minde 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



28 

 

            Aftenmenu november 
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                Aftenmenu november 
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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. 
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HYRDEHØJS Venner under opstart 

 

                                         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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                        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 24. november 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: 

 

                         Kirsten O. Nielsen, Magnolie Kvarteret.        

 

 

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 

 

 

Hedeland 

Køge Havn 

Sorø 
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                          Besøg af praktikanter fra 7. klasse 

Da vi fik at vide, at vi skulle i praktik på et plejecenter, troede vi at det ville 
blive mega kedeligt, men det endte med at blive rigtig sjovt. Tirsdag skulle 
vi ud og kører i kørestol for at få en følelse af hvordan det var og sidde i den. 
Efter det så spiste vi frokost med borgerne. Det var rigtig hyggeligt. Efter 
frokost skulle vi spille ballonspil med borgerne og det skabte en rigtig god 
energi hos alle. Vi er nu sidst på dagen, og vi skulle til gudstjeneste. Det var 
over vores forventninger. Og det var rigtig hyggeligt. Onsdag skulle vi på 
bustur fra starten af morgenstunden og vi tog til Boserup skov. Så spiste vi 
frokost med borgerne. Vi blev inviteret ind i en bolig og så skulle vi inter-
viewe nogle medarbejdere. Så er dagene omme og vi har mødt en hel masse 
nye mennesker på Hyrdehøj Plejecenter. Vi håber vi kan komme igen en an-

den gang. Gak for at vi måtte komme  
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        Onsdagsunderholdning med besøg af politiker Pia Olsen Dyhr 

                      Besøg af Sing-a-long den 28.10.21 
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JUL 
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JUL 
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EJER  FUNDET! 

 

Nu har 
vi en helt fuld bogvogn. 

Tak for bøgerne til vores bogvogn.  
 
Vi håber at I vil tage godt i mod Morten, som vil komme 
rundt med bogvognen en gang om måneden i hvert kvar-
ter, og hvis I er interesseret, kan Morten komme oftere. 
 

 

                         BOGVOGN 

Ejeren af cyklen er fundet. 
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BANKO 

 

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

 

 
 
 
 
 
 
 

 
   
 

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

                       BUSTURE 


