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Kære Alle 

 
Ja så gik april og vi kigger ind i en forhåbentlig god og lang sommer. 
I maj måned er der følgende dage, man skal være opmærksomme på: 
 
1. maj - 1. maj 2022 - Hele dagen 
St. Bededag - 13. maj 2022 - Hele dagen 
Kr. Himmelfart - 26. maj 2022 - Hele dagen 

På Hyrdehøj arbejder vi med teams, borgerkonferencer og mad og 
måltider. Hele målet er at lave mindre, selvstyrende teams, der er tæt-
tere på borgerne. Lige om lidt, kommer der en seddel op i hver lejlig-
hed, hvor der vil stå hvem kontakt teamet er, hvilke dag der er plan-
lagt rengøring, bad osv. Selvfølgelig er disse tidspunkter med forbe-
hold for ændringer. 
 
Vi har alle fulgt, hvordan vores have udeomkring bliver smukkere og 
smukkere. Jeg vil opfordre alle til at gå en tur i den med jeres pårø-
rende. Der er temaer og meget smukke bede og espaliere. Hvis vejret 
fortsætter, kalder det jo på en gå tur og Morten har varmet rickshaw 
cyklen op og været på tur ude i den friske luft, med flere borgere. I er 
meget velkomne til at blive oplært i el rickshaw cyklen, så I kan køre 
en tur ud i det blå med jeres kære. 
 
Vi ønsker stadig at oprette Hyrdehøjs venner eller en større frivillig 
gruppe, kontakt endelig Helen Ghauri, for tilmelding eller interesse, 
se mere inden i bladet. 

https://www.visamlerenderne.dk/events/1-maj-2022/
https://www.visamlerenderne.dk/events/st-bededag-2022/
https://www.visamlerenderne.dk/events/kr-himmelfart-2022/
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Jeg vil slutte med et smukt digt af:  Anni Birgit Sørensen  
 

Når bøgen springer ud, 
springer maj ind i vore hjerter. 
Med sin overdådige charme, 

med sit yndefulde blomsterflor. 
Det gode humør følger lys og varme, 

den grønne ro den spirende vækst. 
Let og frejdigt synger glæden 

med på fuglenes friske kvidren. 
Forårsmagi svæver i den milde luft, 
mange mister al dagligdags fornuft. 

Drømme trives under åben blå himmel 
i de skønne aftner og lange lyse dage. 

Håbet gror, forventninger styrkes, 
livsmodet græder bristefærdige længsler. 

Naturens overflødighedshorn flyder 
over med frodige gaver gavmildt strøet. 

En forunderlig livskraft vækker 
energisk tro og kærlighed. 

Atter er håbet og livet 
lysegrønt. 

 
 
 
 
 
 
 
Vinni Rasmussen 
Centerleder 
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            Velkommen til nye beboere 

 

 

 

 

 

 

            

Ttil 

 

 

 

 

 

 

Karin Solveig Printzen Kastholm—bolig 54 
Tage Børge Hansen—bolig 36 
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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 

 

   

: 

Judith  
Fjelstrup                       
 

judith.fjelstrup@webspeed.dk  

   

   

   

Medlemmer til Bruger– og 
Pårørenderådet. 
 
Kirsten Alvang 
(pårørende—Blomsterhuset) 
 
Henning  Lüthjohan (borger 
i Skovkvarteret) 
 
Inge Louise Nielsen (borger 
i Skovkvarteret) 
 
Gert Jensen (pårørende—
Magnolie Kvarteret) 
 
Vibe Andreasson 
(pårørende—Skovkvarteret) 
 
Formand—Elin Jørgensen 
(pårørende—Skovkvarteret) 
 
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 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 

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 

 

 

 

 



12 

 

 

 

 

Borgermøde i Skovkvarteret den 20/4-22. 

Vinni bød velkommen til alle deltagere. 
 
Vinni begynder  med at sige, at det er så smukt, nu hvor alting er ved at springe ud, og so-
len får mere styrke. 
 
Vinni fortæller, at der den 20/5-22 kan brevstemmes om forsvarsforbeholdet, og at det  
foregår i Cafe Sletten eller i egne boliger, såfremt det ikke er muligt at komme i cafeen. 
 
Ydermere kommer Tour de France forbi Roskilde, og at der i følget vil være 719 biler og 
busser, som følger rytterne. Desuden skal vi forsøge, om vi kan få et glimt at rytterne, men 
mange steder bliver lukket og vejene omdirigeres, så vi må se på det. 
 
Vinni beklager, at ingen fik husavisen sidste måned, men håber at den kommende husavis 
kommer i pressen, da der er kommet farvepatroner, som har været forsinket dels pga. coro-
na, men også den verserende krig. 
 
Aktiviteter: 
Yvonne og Helen er ved at få gang i en ”dameklub”, hvor damerne kan blive hygget om og 
fx få lagt neglelak og lign.  Wellness dagen vil være den første tirsdag i måneden, og man 
kan booke en tid ved at tage kontakt til Yvonne eller Helen. 
 
Onsdag den 4. maj vil der være ball room dance i Cafe Sletten. Kom og deltag. 
 
Plejen: 
En borger giver udtryk for, at han synes der går for lang tid fra at man har ringet på nød-
kaldet til personalet står hos ham. Vinni  fortæller, at personalet løber stærkt, og at der skal 
max. Gå 15 min., og alle bestræber sig til at komme inden da. 
Desuden synes borgeren, at mange sidder alene, og der blev talt om politikere, penge, og 
borgernes egne ønsker om ikke at være sociale. Der blev ligeledes talt om, at borgere på 
plejecentre blev ligestillet med borgere i egne hjem. Generelt er der ved at ske ændringer 
på ældreområdet. Borgeren giver udtryk for at hans bekymring vedr. personalet og at de 
må løbe stærkere. Vinni fortæller, at der desværre er stor mangel på uddannet personale, 
og ikke kun indenfor plejesektoren. ”Vi skal  sætte pris på, hvad vi har”. 
 
Mad & måltider: 
Generelt er maden god, men der er måske for meget af den dvs. portionerne er for store. 
Vinni fortæller, at der vil være kødløse dage, ”men det ved I vil allerede”. 
En borger vil gerne have mere råkost (decideret råkost), og Morten vil tage borgeren med i 
køkkenet for at tale med køkkenet selv. 
 
Ønsker: 
Personalet fortæller, at biografen var et stort hit, og at det skal gentages. Borger og Morten 
finder den næste film. Og Vinni giver grønt lys for at vi lejer popcornsmaskinen igen. v 
 
Morten tilbyder at tage borgere med en onsdag aften til musik med spillemænd og folke-
dans.  
 
Vinni takker for et godt møde og gode samtaler. 
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Borgermøde i Magnolie Kvarteret den 6/4-22. 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Vinni bød velkommen til dagens borgermøde. 
 
Vinni begynder med at sige, at alle desværre ikke har fået månedens husavis, da der 
er problemer med at indkøbe printpatroner, dels pga. corona, men også pga. krigen. 
Vi håber, at vi atter kan printe igen til næste husavis. 
 
I morgen den 7/4-22 er der fælles påskefrokost i Cafe Sletten, og Vinni læser menuen 
op. 
 
Vinni fortæller endvidere, at Byrådet har vedtaget en ny fødevarestrategi indeholden-
de et mål om at reducere klimaaftrykket på fødevarer med mindst 25 % inden udgan-
gen af 2024, hvilket vil sige (for vores vedkommende), at der vil blive en kødløs dag, 
samt at der vil blive serveret mere fisk, kylling og svinekød. Køkkenet har lovet at 
maden vil forblive velsmagende. 
 
Desuden har vi, som tidligere fortalt, en ny direktør og en ny chef, men de skal have 
tid til at fokusere på deres nye stillinger. 
 
Ydermere har forvaltningen indstillet til udvalget, at akut- og rehabiliteringen reduce-
res fra 42 til 20 pladser, hvilket betyder rehabilitering på rehabiliteringspladser til 
styrket rehabilitering i eget hjem via HTSH teamet eller hjemmeplejen. På sigt bety-
der det at plejecentret udvides med 8 boliger. 
 
Aktiviteter: 
Der er ingen ønsker fra borgerne, men der bliver talt om, at der skal gang i cyklerne 
og træningen i Orangeriet ligeledes skal i gang 
 
Endvidere opfordres alle til – når vejret bliver bedre – at benytte udearealerne. 
En borger giver udtryk for, at han gerne vil benytte Moto-Med cyklerne, og det blev 
aftalt, at der skulle aftales faste dage og tidspunkter med Morten, som vil hjælpe. En 
anden borger vil også gerne, så de kan træne samtidig. 
 
Plejen: 
Borgerne havde ingen bemærkninger, og ingen klager. 
 

Mad & måltider: 
En borger giver udtryk for ønske om mere krydret mad, og der er indkøbt forskellige 
krydderier som står på bordene, til samme formål. Ellers fungerer det fint. 
 

Ønsker: 
Der er ingen ønsker. 
 
Vinni takker for et godt møde og ønsker alle en god påske. 
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Aktivitet i april måned 
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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 frem-
tid.   
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                  Påskefrokost den 7. april 2022 

Torsdag den 7.4.22 var der 
stor påskefrokost på Hyrdehøj.  
Stemningen var høj og  maden 
var lækker. 
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Gudstjeneste 

 

 

Kære alle. 
 

 
 
I denne måned er der ingen gudstjeneste. 
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Maj i Blomsterhuset 

 

Jørgen S. og Charlotte L. på tur. Charlotte L., Jørgen S. og Charlotte R. 

Der skal 2 til tango. Flere dansetrin. Besøgshund i Blomsterhuset 

Klaus laver påskepynt. Besøg af Musik-Morten. 
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Hvad ser du, søster, her i min stue? - En gammel, sur og besværlig frue, 
usikker på hånden og fjern i blikket, - lidt griset og rodet, hvor hun har 
ligget. Du taler lidt højt, men hun hører dig ikke. - Hun savler og hoster, 
har snue og hikke. Hun takker dig ikke, for hvad du gør, - nær så tit, som 
hun slet ikke bør. Er det, hvad du tænker? Er det hvad du ser? - Så luk 
øjnene op og se, der er mer! Nu skal jeg fortælle dig, hvem jeg er, - den 
gamle kone, der ligger her: Jeg er barn på ti i et lykkeligt hjem - med 
forældre og søskende - jeg elsker dem Break Jeg er ung på seksten med 
håb og drømme, - så let på fod og med tanker så ømme. Jeg er brud på 
tyve med roser på kind, - i mit eget hjem går jeg lykkelig ind Jeg bliver 
mor og bygger et hjem så trygt - og værner mine mod kulde og frygt. Og 
børnene vokser - sorger og glæder -med årene veksler, vi ler og græder. 
Så flyver ungerne bort fra reden, - min mand mig trøster, vi nyder fre-
den. Vi når de halvtreds, og børnebørn kommer, - og bringer uro og glæ-
de hver sommer Men så kommer sorger og tunge dage, - min mand er 
død, jeg er ene tilbage. For børnene har nu selv børn og hjem, - og der er 
meget, der optager dem. Og borte er alle de gode år, - de år med glade 
og gode kår Nu piller alderen fjerene af mig, - min ynde og kraft bliver 
taget fra mig. For ryggen er bøjet, og synet svigter, - jeg har ikke kræfter 
til dagens pligter. Mit hjerte er tungt, og mit hår er gråt, - med hørelsen 
er det også lidt småt Men inden i dette gamle kadaver - er endnu leven-
de, smukke enklaver, der lever barndom, ungdom og steder, - der lever 
minder, sorger og glæder De gladeste minder i sindet synger, - skønt al-
derens byrder mit hjerte tynger. Og smerteligt nemmes den tunge lære, - 
at intet kan blive ved med at være Hvad ser du, Søster? - En gammel, 
besværlig og træt lille kone? -Nej, vær nu ærlig! - Se nærmere til - må-
ske kan du finde -et barn, en brud, en mor - ja, en kvinde. Se mig, som 
sidder der inderst inde, - det er mig, du skal prøve at se og finde. 
 
Stof til eftertanke  



20 

 

 
 

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 

 
    

Kjeld—6. maj 
Anni—27. maj 

Johnny—29. maj og 
Bent—29. maj. 
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Vi sender en tanke til dem vi har taget afsked 

med i april måned: 

 

 

Æret være Deres minde 
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            Aftenmenu maj 
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                Aftenmenu maj 
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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. 9.30-11.00. 
 

      Er der nogen der har et rigtig krøllejer, eller andre sa-
lon remedier, i ikke bruger mere, så kontakt os endelig.               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 mandag den 26. maj kl. 12.00 eller giv 

den til et personale. 

Vinderne af  månedens opgave offentliggøres i næste 

måneds husavis. 

Kryds og Tværs 
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Svar på kryds og tværs 

 

Vinder af månedens opgave 
 

Og vinderen er: 

 

      Kirsten 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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    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 spil-
les så kontakt venligst Johnny i bolig  61 i Skov-
kvarteret. 
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Stemnings- 
billeder 
 

 

Aprils vejr og det er ik-
ke aprilsnar  
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Plejecenter Hyrdehøj 
 
Du kan brevstemme om for-
svarsforbeholdet 
 
Dato:  
     Fredag den 20. maj 2022. 
 
Tidsrum: Kl. 12.30-15.00. 
 
Sted: Cafe Sletten 
 
OBS! Husk at medbringe sund-
hedskort eller anden legitimati-
on. 
 
Hvis vi skal ud i den egen bolig, skal 
det aftales med plejepersonalet. 
 
Spørgsmål til brevstemning 
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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 


