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Kære Alle 

Så kom både Roskilde festival og tour weekenden endelig. 
Det var så flot at se vores smukke land præsenteret oppe 
fra og hold da op, hvor var man stolt af at være dansker. 
 
Det store opbud af mennesker her i Roskilde, blev håndte-
ret godt og jeg tror alle er lidt trætte efter den lange plan-
lægning og den store finale. 
 
Desværre sluttede weekenden på den værst tænkelige må-
de, en ung mand valgte at skyde i Fields indkøbscenter og 
dræbe 3 og sårer flere. Det var en forfærdelig og brat op-
vågning, efter en festlig og hyggelig weekend, der gik fra 
glæde, kærlighed og fællesskab til ondskab, sorg og utryg-
hed.  
 
Jeg sad med en følelse af, at Danmark mistede sin uskyld, 
en følelse jeg nok ikke er alene med. Hvor er livet uforud-
sigeligt og barsk og mine tanker går til alle dem der var in-
volveret i den tragiske begivenhed i Fields. 
 
Vi må passe på hinanden og passe på, at vi ikke kommer til 
at leve i frygt og derved kommer til, at skabe mere mørke. 
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Jeg tror jeg vil slutte af med et lille digt af Sofie Louise 
Hansen 
 
Glem aldrig glæden. 
Ellers fyldes dit hjerte med sorg. 
Er alt mørkt, husk Lyset. 
Er alt koldt, husk varmen. 
Og glem aldrig det gode, hvis alt er ondt 

Sofie Louise Hansen  
 
 
Centerleder 
Vinni Rasmussen 
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            Velkommen til nye beboere 

 

 

 

 

 

 

            

Ttil 

 

 

 

 

 

 

Kurt Leif Sørensen, bolig 63 



6 

 

   

 

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 

 

   

: 

Judith  
Fjelstrup                       
 

judithfjelstrup@webspeed.dk  

   

   

   

Medlemmer til Bruger– og 
Pårørenderådet. 
 
Kirsten Alvang 
(pårørende—Blomsterhuset) 
 
Henning  Lüthjohan (borger 
i Skovkvarteret) 
 
Gert Jensen (pårørende—
Magnolie Kvarteret) 
 
Vibe Andreasson 
(pårørende—Skovkvarteret) 
 
Formand Elin Jørgensen 
(pårørende—Skovkvarteret) 
 
Leif Walther Petersen 
(borger i Magnolie Kvarte-
ret) 
 
og 
 
Eva Kousholt Mikkelsen 
(pårørende—Magnolie 
Kvarteret. 

mailto:judithfjelstrup@webspeed.dk
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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, Gert, 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: 
Steen  Juliussen 
Kim Berlin 

24669379 
40253293 

steenju@roskilde.dk  

kimmb@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 

Ernæringsansvarlige:    

Katrine og Camilla (Magnolie kvarteret) 
Laila (Skovkvarteret) 

 

katrinels@roskilde.dk 

camillaer@roskilde.dk 

lailad@roskilde.dk 

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 de ernærings-

ansvarlige i de respektive kvarterer. 

Se mails i interne kontaktoplysninger. 

       

 

 

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 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 

 

August     Høstfest 

        August/september 

 

November:  Hyrdehøjs fødselsdag 

        Onsdag den 16. november    

 

December:  Julefrokost   

        december 
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Borgermøde i Skovkvarteret den 8. juni 2022 

 
Vinni bød velkommen til alle de fremmødte borgere, og mødet var godt besøgt. 
 
 
Hvad røre sig: 
Vinni fortalte, at nu står sommerferien for døren, og vejret bliver bedre, og nu kan 
vi snart bruge udendørsområderne.  
 
De 2 køkkener på henholdsvis Sct. Jørgens Bjerg og Kastanjehaven lukker, og køk-
kenet på Hyrdehøj skal lave mad dertil. Der skal spares 60 millioner og derfor det-
te tiltag. 
 
Der er i år sket mange forskellige ting bl.a. Dronning Margrethes 50- års jubilæum, 
Dronning Elisabeths 70-års jubilæum, valg om forsvarsforbeholdet. Et kommende 
folketingsvalg og især er der fokus på Tour de France, da Roskilde er en del af ar-
rangementet. Der vil komme 700 biler og busser foruden alle rytterne.  
 
Kontaktteams er i gang, og kørelisterne fungerer.  
BPR planlægger en dag, hvor borgere og pårørende mødes for at hygge. 
Blækpatroner mangler stadig, og husaviserne er på vej, dog lettere forsinket.  
Priserne er steget på mange fødevarer, og Ukraine siges at være Europas kornkam-
mer. 
 
Borgere spørger om der kommer mere personale, og Vinni fortæller, at alle stillin-
ger er besat. Desuden er stillinger i plejesektoren ikke attraktive for de unge men-
nesker. Vi har mange små årgange, hvilket gør det sværere. Vi har under 2% ar-
bejdsløshed. Det er derfor vigtigt med de gode historier. 
  
 
Aktiviteter: 
Dameklubben er godt i gang og er en stor succes. Herreklubben, onsdagscafeen, 
banko er ligeledes i gang.  
  
 
Plejen: 
Personalet gør deres bedste, og som tidligere fortalt står sommerferien for døren. 
 
En borger fortæller, at han bliver tilbudt bad, selvom han selv gør dette dagligt.  
  



13 

 

Borgermøde i Skovkvarteret den 8. juni 2022 
 

 

 
Da der er generelle smagsproblemer foreslår Vinni, at der bliver holdt et fælles 
møde i Cafe Sletten sammen med Gitte fra køkkenet, tillige sammen med Magno-
lie kvarteret. 
 
Køkkenet går op i bæredygtighed. 
 
Ønsker: 
Borger giver udtryk for, at han gerne vil have lov til at ordne fælleshaverne, hvil-
ket han fik lov til af Vinni. Dog ikke de private haver.  
Vinni foreslår, at borgeren kan få plantekasser på hjul og kan plante urter og 
blomster. 
 
Vinni siger, at der er kommet drone-fotos og de kommer i næste husavis. 
 
Vinni takker for et godt møde og gode samtaler. 

Mad & måltider: 
Overordnet er maden god, men ofte er saucen uden smag, bortset fra dagen før, 
og karrysaucen var ikke karry, men gurkemeje. Kødet er fortsat sejt. Der er lidt 
smagsproblematikker.  
En borger giver udtryk for, at der mangler ”Smags-apoteker” i de mindre spise-
stuer indeholdende HP, chili og soja. 
 
En borger giver udtryk for, at nogle af personalerne tager inde i glassene/
kopperne når de dækker bord, og især i disse corona-tider er det ikke særligt hy-
giejnisk. Endvidere giver samme borger udtryk for, at der ofte ryddes af bordene 
inden alle har spist færdigt, hvilket virker meget distraherende for de småt og 
langsomt spisende, dog kan der tages af bordet inden for rimelighedens grænser. 
 
Desserterne er for gode. 
 
Slogan ”Vi skal have brun sovs og kartofler” 
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Borgermøde i Magnolie Kvarteret den 14. juni 2022. 

Vinni bød velkommen til alle de fremmødte. 
 
Hvad røre sig: 
Vinni fortalte, at nu ønsker vi bedre vejr, så vi kan bruge haverne. 
 
De 2 køkkener på henholdsvis Sct. Jørgens Bjerg og Kastanjehaven lukker, og køkkenet på hen-
holdsvis Hyrdehøj og Gundsø skal lave mad dertil. Der skal spares 60 millioner og derfor dette 
tiltag. 
 
Krigen i Ukraine har medført leveringsproblemer ift. korn, olie og skumgummi m.m. 
 
Tour de France kommer til byen, og store dele af midtbyen bliver lukket ned. Der vil komme 700 
biler og busser foruden alle rytterne. Vinni går ud fra, at Tour starten vil blive vist på skærmene i 
kvartererne og der vil blive hygget med boblevand. Vi regner også med at vinde Tour de Paris 
igen. 
 
Leif er blevet suppleant i BPR. 
 
Der er taget drone fotos over Hyrdehøj, som kommer i den kommende husavis. 
  
Aktiviteter: 
Aktiviteterne bliver droslet ned hen over sommeren. 
 
Vi er blevet godkendt til at få besøg af en besøgshund, som kommer første gang i næste uge. 
 
Vi har været så heldige, at vi får flere frivillige. 
  
Plejen: 
Alle er rigtig søde og rare, og det er generelt godt at bo her. 
  
Mad & måltider: 
En borger giver udtryk for, at han godt kunne tænke sig ris i stedet for kartofler, og generelt mere 
smag i maden. Supperne og desserterne er gode, næsten for gode. Hvad med buffet? 
 
Ingen TV under maden, men gerne radioen tændt på P2. 
 
Da der er generelle smagsproblemer foreslår Vinni, at der bliver holdt et fælles møde i Cafe Slet-
ten sammen med Gitte fra køkkenet, og dette sammen med Skovkvarteret. 
Køkkenet går op i bæredygtighed. 
 
Ønsker: 
Der bliver røget på terrassen, og der ligger skodder på jorden, kan der komme et askebæger der-
ud? Det vil blive gjort med det samme. 
 
En borger fortæller, at musik er vigtigt, og har en søn som spiller. Hvad med oprettelse af et kor? 
Vi har også tidligere haft besøg af elever fra Katedral skolen, og et kor fra kirken, kan også kom-
me på tale. 
 
Vinni takker for de fremmødtes tid. 
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Aktivitet i juni måned 
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                                   Redaktionen på Hyrdehøj 

 

Næste redaktionsmøde bliver snarest planlagt.  
 

 

Billede er på vej 
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            Underholdning med Kirsten Siggaard 

En hyggelig eftermiddag med sang og musik med Kirsten 
Siggaard. 
 
Alle  sang med på de velkendte sange, og stemningen var 
høj. 
 
En stor tak til Kirsten og musiker. 
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Gudstjeneste 

 

 

 
         
    

 

 

Kære alle.  
 
 
I denne måned vil der være gudstjeneste  
 
      Fredag den 8. juli 2022 kl. 10.00-10.30 
 
Gudstjenesten vil blive afholdt i Cafe Slet-
ten.  
 
Vores præst er Torben Jeppesen.  
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Juni i Blomsterhuset 

 
 

Kirsten Siggaard kom på besøg! 

 

Klaus og Charlotte R. hygger 

Bål i Blomsterhuset Jørgen elsker at bowle Charlotte L. nyder en øl i solen 

Jørgen Tanja og Jørgen S. laver mad 
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At lytte til de ældre og lære dem at kende, er nogle af de vigtigste red-
skaber for mig i mit arbejde på Hyrdehøj plejecenter. 

 
Jeg hedder Camilla, jeg er 42 år, gift og har 3 hjemmeboende børn. Jeg 

er uddannet social og sundhedshjælper på mit tiende år. 
 

Jeg arbejder i dagvagten, i Magnolie kvarteret. Hvor jeg også er ernæ-
ringsansvarlig, vejleder for Social & Sundhedshjælpere, og Cykel 

‘kaptajn. 
 

Jeg er vild med humor og deler gerne ud af min gode energi, når vi mø-

des på gangen, over kaffen eller når jeg hjælper dig.  
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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 

 
1/7—Knud-Erik 

8/7—Birthe Maas 

9/7—Kurt 

14/7—Birthe L. 

14/7—Hanne 

15/7—Elly 

16/7—Flemming 

21/7—Inge Birthe og 

29/7—Tage. 
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Vi sender en tanke til dem vi har taget afsked 

med i sidste måned: 

 

 

Æret være Deres minde 
 

Renate Regina Christensen 
 
 

 

 

 
 

 

 



24 

 

            Aftenmenu juli 
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                Aftenmenu juli 
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   Aktivitetskalender 
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   Aktivitetskalender 

 

Der tages forbehold for corona og andre uforudsete hændelser. 
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      Dameklub 
med wellness. 

Den første tirsdag i måneden fra kl. 10.00-11.30. 
 

 

          
         Husk tidsbestilling – 
Kontakt Yvonne (Skovkvarteret) og Helen (Magnolie 

kvarteret). 
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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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      KOM FRIT FREM !   FRIVILLIGE SØGES. 

” Søges: Omsorgsansvarlige frivilli-
ge: 
 
Vi mangler frivillige “varme hænder” på 
plejecentrene. 
 
Som frivillige kan vi løse nogle af de omsorgsopga-
ver, som personalet ikke har tid nok til. Vi er så småt i 
gang med dette arbejde på to plejecentre, men behovet 
er langt større, så vi har brug for dig.  

 
Hvad kan du bidrage med? Du kommer som alminde-
lig borger med hjertet på rette sted og hjælper med de 
opgaver, som personalet beder dig om. Det kan fx væ-
re at sludre lidt med borgerne på plejecentret, drikke 
en kop kaffe med dem, læse højt, gå en kort tur eller 
blot være til stede og lytte.  

 
Er du interesseret? Så send en e-mail til: Frivilligcen-
ter@roskilde.dk.  

 
Skriv dit navn, e-mailadresse og telefonnummer.  
Du er også velkommen til at ringe på 21 16 90 26. 

 
Venlig hilsen Frivilligcentrets Plejecentergruppe, en 
del af Fælleskabs Formidlerne” 

mailto:Frivilligcenter@roskilde.dk
mailto:Frivilligcenter@roskilde.dk
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Løsning inkl. navn og bolignummer afleveres til Helen 

Ghauri senest torsdag den 25. juli kl. 12.00 eller giv 

den til et personale. 

Vinderne af  månedens opgave offentliggøres i næste 

måneds husavis. 

Kryds og Tværs 

  

 N
av

n
: _

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
 B

o
lig

n
u
m

m
e
r:
 —

—
—
—
—

 



32 

 

Svar på kryds og tværs 

 

Vinder af månedens opgave 
 

Og vinderen er: 

 

         

         Birthe Larsen. 

 

 

Stort tillykke. 

 

       

 

                       

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

at sende ind. 

 

 

Præmie:    

En æske chokolade 
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                          Jazz—Kom og Lyt 

Hver lørdag kl. 10,00 vil der blive spillet (CD´er)jazz i Cafe 
Sletten. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Såfremt I har forslag/ønsker til hvad der skal spilles så kon-
takt venligst Johnny i bolig  61 i Skovkvarteret. 

 

                                EFTERLYSNING 

Hvis I har spil, perler, garn, strikkepinde og hæklenåle  og lignen-
de, som I ikke længere bruger, må I gerne donerer dette til borgerne 
på Hyrdehøj. 
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Besøgs-
hunden 
Balou 

Så har Balou været på sit første besøg i Magnolie kvarteret.  
 
Så hvis I ved at jeres pårørende ikke bryder sig om hunde, 
eller meget gerne vil have besøg af en, så send gerne en 
mail til mig (heleng@roskilde.dk). 
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                      Tour de Paris   

Det har været en hyggelig uge dog med en del udfordringer. Vi har i 
alt kørt 661 km, hvilket vi godt kan være stolte af.  Kilometerne er 
blevet kørt af både borgere og personale. Alle kilometer er blevet 
cyklet, enten på moto-med cykler, motionscykler eller Rickshaw 
cykler med frivillige piloter og fået vind i håret. Der har været et 
fedt set-up i Orangeriet i Skovkvarteret, hvor Jan har gjort sit for at 

skabe den hyggelige stemning med høj musik. Vi vil gerne sige tak 
til jer alle, både personale, frivillige og borgere for at deltage aktivt i 
vores store arrangement. 

Og en stor tak til Seniorhøjskolen for deres store arbejde. 
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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 
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         LUFTFOTO OVER HYRDEHØJ 
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        LUFTFOTO OVER HYRDEHØJ 
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Stemnings- 
billeder 
 

Vi har haft 
fint besøg på 
Hyrdehøj.  
 


