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Kære Alle
Så er der snart valg til Bruger- pårørende rådet.
I bruger- pårørende rådet, er i med til at skabe livsglæde og gode
vilkår for de ældre i Roskilde Kommune, og I har stor indflydelse på, hvad der skal ske fremadrettet. På Hyrdehøj glæder vi os
til samarbejdet med jer i bruger- og pårørenderådet, som er tæt
på hverdagen i plejeboligen. Jeg forventer at vi sammen tager
ansvar for styrkelse af hverdagslivet for beboerne, og understøtter det gode samspil mellem frivillige, pårørende, husets beboere
og medarbejderne. Bruger- og pårørenderådet giver mulighed for
åben, direkte dialog og samarbejde mellem jer, mig som leder og
personalet. Sammen kan vi skabe de bedste rammer og sprede glæde til gavn for beboerne.
Hvor kan i inspirere og sætte ind, som medlem af bruger- pårørende rådet
» Gør måltiderne festlige ved at invitere pårørende eller frivillige.
» Lav petanquehold for mændene og vandreklub for kvinderne (eller omvendt).
» Vær med til at støtte det gode samspil mellem frivillige, husets beboere og medarbejdere - fx gennem en udflugt eller fælles spisning.
» Invitér familie og pårørende til at deltage i kurser og arrangementer.
» Vær med til at udvikle naboskaber til nye beboere.
» Arrangér foredragsaftener om fælles emner/problematikker eller aktiviteter, der søger
at knytte familie og pårørende nærmere til plejeboligenheden.
» Arrangér udflugter og andre aktiviteter for beboerne og netværket.
» Vær med til at lave velkomstmateriale til beboerne, deres pårørende og netvær .
» Giv Information til beboerne om fx bisidderordning, besøgsvenner mv.
» Fokusér på, hvor I som råd kan bidrage til forbedringer i plejeboligen, fx efter et kommunalt tilsyn.
» Bidrag med information om rådets arbejde gennem vores husavis eller på hjemmesiden.
ÅRSRYTME FOR RÅDETS ARBEJDE
Rådet udformer sammen med mig, et årshjul for de traditioner og aktiviteter I ønsker at
udfolde i plejeboligerne.
KONSTITUERING Bruger- og pårørenderådet konstituerer sig på et møde senest i januar måned hvert år. MØDEAKTIVITETER Rådet holder møder mindst 4 gange årligt.
Derudover kan rådet holde møde, når et medlem af rådet eller rådets formand ønsker det.
Desuden orienterer lederen løbende rådet om hverdagen og hverdagslivet i plejeboligerne. Det årlige kommunale tilsyn er et godt eksempel herpå. Lederen gennemgår tilsynets
resultater med rådet, og det drøftes hvilke tiltag, der kan sættes i gang for at gøre tingene
endnu bedre. Det kunne være flere aktiviteter for beboerne eller flere frivillige. Her kan I
som råd være med til at bidrage.
Pga. Coronaen, er der valg id. 21 maj, men ellers er den normale praksis, at der afholdes
valg hvert andet år, i lige årstal. Derfor vil der også igen være valg næste år. Der vil snarest blive lagt pjecer ud og sat plakater op. Glæder mig til at se jer alle.

De bedste hilsner
Vinni Lau Rasmussen
Centerleder
3

Maj 2021

Velkommen til nye beboere
Vi er snart fyldt op og i næsten normal drift, og vi vil præsentere nye
beboere her.
Lige nu siger vi bare VELKOMMEN til jer alle.
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Bruger– og Pårørenderådets medlemmer

Valg
Torsdag den 20. maj
2021.
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

Der er nu udmelding fra kommunen:
Da besøgsrestriktioner på plejecentrene nu er ophævet og vi går
hen imod en større generel åbning
af samfundet, planlægges afviklingen af de udskudte valg til brugerog pårørenderådene til torsdag
den 20. maj 2021. Sundhedsog Omsorgsudvalget modtager en
orienteringssag om dette på deres
møde i næste uge. Senere udsender
vi herfra en pakke med valgmateriale. Som I nok kan erindre blev
vedtægterne ændret en smule sidste år, så opstår der på nogen måde
udfordringer omkring valghandlingen, så kan forvaltningen træde ind
som valgstyrer, men det satser vi
naturligvis på fortsat er jer.
Valgperioden tænkes at være lidt
kortere end de normale to år, således at de valgte til rådet sidder til
næste ordinære valg, dvs. indtil ultimo 2022 (1½ år i stedet for 2 år).
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 2021
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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

30841461

vinniras@roskilde.dk

Jeanette Kristensen
Afdelingsleder for
Skovkvarteret, lejl 43-74 + lejl. 99-104,
Sygeplejersker

23826485

jeanettebk@roskilde.dk

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

23826788

charlotteip@roskilde.dk

Britt Melgaard
Afdelingsleder for
Pleje Aften og Nat
Service gruppen

23826480

Lone Blach
Afdelingsleder for
Blomsterhuset, lejl. 1-10

23826793

Vaskeri :
Gitte Rosenkilde

24457832

Teknisk Service assistent:
Steen Juliussen

24669379

Vagttelefon skov kvarteret

24447910

Vagttelefon magnolie kvarteret

24447917

Afdelingsledere

Vagttelefon aften og nat
Vagttelefon blomsterhuset

brittsi@roskilde.dk

loneblach@roskilde.dk

gitteros@roskilde.dk
steenju@roskilde.dk

24450138
24454435

Aktivitetskoordinator:
Helen Ghauri

24454697

Omsorgstandplejen:

46 31 71 00

Roskilde Kommune

46 31 30 00
10
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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.

Rickshawcykle
pårørende har mulighed for at benytte vores cykler.
Det kræver en kort oplæring i brug af cyklerne. Kontakt
Helen Ghauri 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.
12
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Årshjulet for større begivenheder

Maj:

Grill-fest
Fredag den 21. maj kl. 12.

Oktober:

Hyrdehøjs fødselsdag.
Tirsdag den 16. november kl. 17

December:

Julefrokost.
Tirsdag den 16 .december kl. 12
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Borgermøde
Dagsorden

Hvad røre sig:
Aktiviteter
Plejen
Mad og måltider
Ønsker
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Borgermøde

Frekvensen på borgermøderne bliver
hver anden måned, her kan vi snakke alt
fra aktiviteter til hvordan dagligdagen
går.
Vel mødt
Næste borgermøde i skovkvarteret er
d. 18-05-2021 kl. 11.00
Næste borgermøde i magnoliekvarteretet
d. 27-05-2021 kl. 11.00
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Johnnys klumme

EFTERLYSNING
NU PRØVER VI IGEN.
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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GRILL-FEST

17

Maj 2021

Aktivitet i april måned
Busture, gymnastik, hygge udenfor i det gode vejr.
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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.

På vores redaktionsmøde den 22. marts 21 blev der talt om, at husavisen måske var for
omfattende, og blandt mødedeltagerne var der forskellige holdninger.
Hvad tænker du????????

Der indkaldes til redaktionsmøde mandag den 24. maj 2021 kl. 13.00 i
Skovkvarteret.
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Lidt om maj måned
Maj måned er opkaldt efter bjergnymfen Maia, Hermes' moder og forbundet med fertilitet og plantevækst. Ældre dansk navn majmåned.
I kunsten er maj emnet for sangen Kom, maj, du søde
milde en oprindelig tysk sang skrevet af C. A. Overbeck og med melodi af Mozart. Holger Drachmanns
Se, det summer af sol over engen fra 1897 kaldes også Maj-visen, og Viggo Stuckenbergs digt med begyndelselinien Nu springer Vaaren fra sin Seng hedder Første Maj.
I astrologien er majs stjernetegn Tyren og Tvillingerne
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EFTERLYSNING

Kære borgere og personale.
SE HER!

Hyrdehøj kunne godt tænke sig at oprette et kor og derfor efterlyser vi folk som elsker at synge og folk som
kan spille et instrument, eller
måske begge dele.
Husk hver fugl synger med sit
næb.

Tag fat i Morten.

Hvem ved om vi ikke kan tage ud og optræde..
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Kære beboere og pårørende på Hyrdehøj Plejecenter.
I denne udgave af Hyrdehøj Pressen har jeg fået lov til at få lidt spalteplads til at præsentere mig selv.
Mit navn er Christina og jeg er ansat som Kvalitets- og Udviklingssygeplejerske på Hyrdehøj Plejecenter. Jeg er uddannet sygeplejerske og har i
en del år arbejdet på Infektionsmedicinsk afdeling, først i Roskilde, senere på Hvidovre Hospital og herefter på hjerteafdelingen på Roskilde
Sygehus. I November 2017 blev jeg ansat på Kristiansminde Plejecenter.
Først som sygeplejerske og to år senere blev jeg afdelingsleder. Da tiden
nærmede sig for at vi skulle rykke til Hyrdehøj Plejecenter, kunne jeg
mærke at det var kvalitetsarbejdet der trak i mig og jeg blev ansat som
Kvalitets- og Udviklingssygeplejerske.
Privat er jeg bosat i Svogerslev, gift med Claus og beriget med 2 dejlige
piger på henholdsvis 6 og 9 år.
Jeg er stolt af at være en del af Hyrdehøj Plejecenter og glæder mig til at
se hvordan stedets potentiale for alvor kan udfolde sig når Corona ikke
længere er en hæmsko!
Hilsen Christina.
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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
vores ergoterapeut.
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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En tur i naturen
Kære borgere og pårørende.
Rundt om i huset og har elektriske kørestole stående. Disse kørestole er I
mere end velkommen til at bruge hvis I skal en tur i Kvickly, en gåtur til
Hyrdehøj skoven eller hvad I synes.
Eneste krav er, at I stiller den tilbage hvor den stod, efter brug.
Brug dem endelig!
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HJÆLP
TØJ HAVES—EJERMÆND SAVNES

Da vi efterhånden har vi en hel del tøj uden ejermand, og da vi gerne vil
have at tøjet finder ”hjem” igen, vil vi gerne opfordrer jer til at komme og
se tøjet igennem om der er noget I kan genkende.

Kom ned i vaskekælderen og kig.
I er velkommen i hverdagene indtil kl. 15.

Hvis I finder jeres tøj, så skal de lægges i en pose med navn og lejlighedsnummer og blive i kælderen, og tøjet vil herefter blive mærket.

På forhånd tak for hjælpen.

25

Maj 2021

I denne måned har vi fødselarer i huset:

Tillykke til alle fødselarer, vi kipper med flaget
Jane 13. maj
Steen 17. maj
Jon 23. maj
Anni 27. maj
Johnny 29. maj og
Kurt 30 maj.
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Vi sender en tanke til dem vi har taget afsked
med i april måned:

Æret være Deres minde

Hanne Smith-Hansen
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Aftenmenu maj

28
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Aftenmenu maj

29
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Aktivitetskalender

30

Maj 2021

Aktivitetskalender

Der tages forbehold for Corona restriktioner og uforudsete hændelser
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DEN FRIVILLIGE AKTIVITETSGRUPPE

Vi håber, at så snart coronaen har sluppet
taget, at vi kan rekruttere en masse frivillige, til alle de aktiviteter, vi skal have op at
køre

Er der nogen derude, der allerede
nu, kunne tænke sig at arbejde
som frivillig, så kontakt Helen
Ghauri. Så laver hun en liste til senere.
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Navn: _____________________ Bolignummer: —————

Kryds og Tværs

Løsning inkl. navn og bolignummer afleveres til Helen
Ghauri senest den kl. 24.5.21 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:

Kirsten Nielsen, Magnolie Kvarteret
Stort tillykke.

Præmie:
En æske chokolade
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Stemnings
billeder
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Se her!

Nu har vi fået vores skønne bogvogn—byt en bog– tag en bog,
men først skal vi have bøger vi kan tage af.
Så hermed en opfordring til alle.
Der er en vogn til begge kvarterer.
Kontakt gerne Helen—heleng@roskilde.dk eller kom forbi mit
kontor.

HUSK
Nu er solen så småt ved at komme
frem, og vi kommer helt sikkert til at
gøre brug af vores terrasser.

DERFOR er det vigtigt, at alle borgere
har solcreme, så de ikke bliver solskoldet.
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Se her!

HUSK
AT DER ER BANKO EN GANG OM MÅNEDEN—KIG I HYRDEHØJ POSTEN
FOR AT SE HVORNÅR VI SKAL SPILLE.
HUSK AT DET KOSTER 10 KR. PR. PLADE.
VI SER FREM TIL AT DU KOMMER OG DELTAGER.

Så er bussen ude og køre.

Vi planlægger at der ugentligt
er en bustur
(se aktivitetskalenderen).
Vi ser frem til mange dejlige
ture sammen med jer, og ser
frem til at vejret bliver bedre.
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Helligdage i maj måned
Kristi Himmelfart
Kristi himmelfartsdag (Festo Ascencio eller
Ascencio Domini]) er en kristen helligdag, der fejres til minde om Kristi Himmelfart 40 dage efter
hans opstandelse påskedag. I Danmark og de fleste andre vestlige lande er den national helligdag.
Kristi himmelfartsdag er altid den 6. torsdag efter
Skærtorsdag, og falder derfor på forskellige datoer fra år til år.
Mange arbejdspladser kalder fredagen efter Kristi
himmelfartsdag for "en indeklemt dag" og gør den
til lukkedag, hvilket betyder at de ansatte skal tage fri den dag, enten som feriedag eller afspadsering
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Helligdage i maj måned
Pinse

Pinse kommer af gr æsk πεντηκοστή pentēkostḗ, der betyder
"halvtredsindstyvende" (50.) (dag efter påske) og er en kristen
højtid, der holdes årligt til minde om Helligåndens komme. I
2020 faldt pinsedag den 31. maj. I 2021 er pinsedag den 23.
maj.
Ifølge beretningen i Apostlenes Gerninger kapitel 2 skete det ti
dage efter Kristi himmelfart, at apostlene var samlet for at fejre den jødiske højtid Shavuot, da der pludselig kom "en lyd
som af et kraftigt vindstød" og tunger som af ild kom til syne
og sætter sig på hver af dem. De blev derefter fyldt af Helligånden og begyndte at "tale på andre tungemål", hvorved de
kunne gøre det kristne budskab forståeligt for de jøder fra
mange forskellige verdensdele, der var i Jerusalem[3] – denne
episode kaldes normalt "pinseunderet". Pinsen regnes således
traditionelt for den kristne kirkes fødsel.
Pinsedag falder altid på den syvende søndag efter påske. Det
betyder, at den tidligst kan falde på den 10. maj og senest på
den 13. juni. Såvel pinsedag som den følgende dag, anden pinsedag, er i Danmark helligdage. Tredje pinsedag er ikke
(længere) en helligdag.
I forbindelse med pinsen er der tradition for pinsefrokost.
Nogle bryggerier fremstiller en særlig pinsebryg i forbindelse
med højtiden.
En gammel tradition foreskriver, at man pinsemorgen skulle
gå ud af sit hus og feje ind mod døren, da man så ville samle
lykke til huset resten af året.
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