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Kære Alle
Rigtig godt nytår til Jer alle!
Året 2020 var på mange måder et meget anderledes
år – et år vi rigtig gerne bare glemmer, og håber aldrig kommer igen.
Det sluttede dog af med den dejligste nyhed – nemlig vaccinen mod
covid-19. Så på årets næstsidste dag blev stort set alle Jer beboere
vaccineret mod covid-19 første gang. I januar 2021 kommer
vaccinationsrunde 2 – og så skulle vi gå mod lysere tider.
Vi måte også lukke skovkvarteret ned, men jeg kan nu med glæde meddele, at påbuddet er ophævet, så nu gælder de gængse restriktioner også der.
Det blev også året, hvor vi tog det helt nye plejecenter i brug, trods
konkurs, tidsudfordringer og corona.
Vi flyttede alle jer fra Kr. minde til Hyrdehøj og i har taget det med
godt humør og et ønske om, at skabe de bedst plejeboliger, derudover
er nye borgere, fra hele landet, ved at flytte ind.
Nu skal vi til, at finde ud af, hvordan vi bevare glæden, både hos jer og
vores medarbejdere. For hvis ikke alle trives, har vi ikke et dejligt sted
at være.
Et vigtig udgangspunkt, for at bevare glæde, er jeres input. Hvordan oplever i, at bo på et plejecenter.
Hvordan oplever i, at værdighed og respekt, er en del af jeres hverdag
og hvordan kan det fungere i praksis. Derfor bliver der allerede fra januar, afholdt borger møde, med lederne og beboerne.
Det er tænkt, som et forum til dialog og forbedringer.
På Hyrdehøj, er grundlaget for et godt liv, gennemsigtighed og lyst til,
sammen at opbygge, et fantastisk sted, vi alle kan være stolte af.
De bedste hilsner
Vinni Lau rasmussen
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Velkommen til nye beboere
Lige i øjeblikket, flytter der nye borgere ind dagligt. Så snart vi er fyldt
op og kommet i en normal drift, vil vi præsentere nye beboere her.
Lige nu vil jeg bare sige VELKOMMEN
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Bruger– og Pårørenderådets medlemmer
Da det ikke har været muligt, pga. corona, at afholde BPR valg , afventer vi
kommunens udmelding om, hvornår det
er muligt igen.

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

Repræsentant for Ældrerådet
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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

Britt Melgaard
Afdelingsleder for
Pleje Aften og Nat
Service gruppen

23826480

Lone Blach
Afdelingsleder for
Blomsterhuset, lejl. 1-10

23826793

Vaskeri :
Gitte Rosenkilde

24457832

gitteros@roskilde.dk

Teknisk Service assistent:
Nevzat Yilmaz

30841236

nevzaty@roskilde.dk

Vagttelefon skov kvarteret

24447910

Vagttelefon magnolie kvarteret

24447917

Afdelingsledere

Vagttelefon aften og nat
Vagttelefon blomsterhuset

charlotteip@roskilde.dk

brittsi@roskilde.dk

loneblach@roskilde.dk

24450138
24454435

Aktivitetskoordinator:
Helen Ghauri

24454697

Omsorgstandplejen:

46 31 71 00

Roskilde Kommune

46 31 30 00
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Eksterne kontaktoplysninger

Omsorgstandplejen:

46 31 71 00

Roskilde Kommune

46 31 30 00

Husavisen kan downloades på vores hjemmeside : plejehyrdehoej@roskilde.dk
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Praktisk information

Fødselsdage
Ved fødselsdage kan beboeren bestille lagkage eller andet.
Køkkenet skal have besked 2 dage før.

Afbestilling af mad
Mad afbestilles senest kl. 12 dagen før. mail sendes til den
respektive afdelingsleder i kvarterene.

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

Marts:

Påskefrokost
Tirsdag den 23.marts kl. 12

Oktober:

Hyrdehøjs fødselsdag
Tirsdag den 16. november kl. 17

December:

Julefrokost.
Tirsdag den 16 .december kl. 12
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Indflytningen i ord og billeder
Personalet gør sig
klar

Den røde løber er rullet ud.
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De første borger ankommer

Og så sænkede
freden sig.
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Johnnys klumme

Johnny er 79 år og er for nyligt flyttet fra Plejecenter Kristiansminde til
Plejecenter Hyrdehøj. Johnny har oplevet mange spændende ting i sit liv
og han er virkelig dygtig med ord og en pen. Johnny vil fremover præsentere tanker, samfundsrelevante emner, debatoplæg, m.m. i Husavisen.
Oprindeligt er Johnny udlært fiskehandler og –røger. Senere uddannede
han sig til socialarbejder og arbejdede 2 år i England med børn. Herudover har Johnny arbejdet som erhverschauffør gennem 15 år samt rejst
rundt med et omrejsende Tivoli som kok.
Fritiden bruger Johnny på bl.a. filmproduktion og forfatterskaber. Johnny
har skrevet 2 romaner.
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Johnnys klumme
Johnny Falkenstrøm Pedersen
Hyrdehøj 2
4000 Roskilde
tlf 5149 4033

Tanker om ældrepleje.
Der er sket store fremskridt inden for ældreplejen siden begrebet fattiggårdene blev brugt som opbevaring af rosset, proletarerne, daglejere der var
slidt op af det hårde arbejde hos herremanden . Den tid er heldigvis historie,
men historie man ikke må glemme, men tage ved lære af. Jeg husker i
50erne hvordan man sørgede for ældre borgere der ikke kunne klare sig i
egen bolig, hvor man i Fredericia byggede et hjem for aldersrentenydere.
Det var i 3 etager og havde udsigt over Lillebælt fra alle stuerne, og blev i
folkemunde kaldt sidste endestation, hvor flagstangen oftest var på halv. Jeg
var bydreng hos byens fiskehandler og husker den lugt der lå over hele huset når jeg en gang om ugen kom med varer til dem. Mine tanker var dengang at sådan skulle jeg ikke ende mine dage. Nu er jeg selv kommet nærmere endestationen, og spørgsmålet er om vi egentlig er kommet videre i
plejen. Vi bygger godt nok anonymt, langt fra skrabet, men alligevel mangler der noget .på de lange gange der egentlig kan sammenlignes med kollegier. Mine tanker ligger langt fra disse mastodonter, prestige bygninger. Jeg
forestiller mig små samfund hvor forældre har deres ældre familie boende
under samme tag, men med egen indgang. Aner vi en billig solid bedstemor
rolle? Eller kunne man forestille sig små enheder, 3 – 5 beboere der kunne
deles om et par hjemmehjælpere, med sans for god forplejning. Det er gangbart i nogen kommuner hvor man har etableret senior bo fællesskaber, og
hvor man tager sig af hinandens pleje, og hvor en distrikts sygepasser klarer
medicineringen og hvad der ellers skulle være af bestemte diæter. Så langt er
vi nok ikke nået i individuel pleje, men det var værd at tænke over når man
tænker sig at etablere mammutcentre.
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Julen 2020
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Hvordan samarbejder vi om, at
skabe livskvalitet.
For at kunne skabe livskvalitet, bliver man nød til, at vide hvad
livskvalitet er.
Der har igennem tiderne, været mange forsøg på at lave en definition. Det er ikke let, da det altid vil være en individuel oplevet
kvalitet af livet.
Her er en definition, der giver indblik i, hvad livskvalitet kan være.
”menneskers opfattelse af deres livssituation set i sammenhæng
med den kultur og de værdisystemer, de lever i, og i forhold til
deres mål, forventninger, standarder og bekymringer. Det er et
bredt begreb, som på en kompleks måde påvirkes af personens
fysiske helbred, psykiske tilstand, uafhængighedsniveau, sociale
forbindelser, personlige overbevisninger og personens forhold til
vigtige aspekter af sit miljø.”
For jer der bor på Hyrdehøj, vil opfattelsen derfor være afhængig
af:
Borger og personale kultur, Roskilde kommunes værdier, egen
fysisk og psykisk heldbred, niveauet af egen omsorgen og familie sammensætning og forhold.
Så livskvalitet er en meget kompleks størrelse og nogen af delene kan vi påvirke og andre kan vi ikke påvirke.
På Hyrdehøj vil vi kontinuerligt, arbejde sammen med jer og jeres pårørende, for at udvikle, kvalitetssikre og efterleve kommunes ældrepolitik samt medvirke til, at din oplevede livskvalitet,
stemmer over ens med din forventede livskvalitet, udfra de forhold der gør sig gældende.
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Hvordan samarbejder vi om, at skabe
livskvalitet.
Hvordan kan vi så det. Nedenunder er der nogle punkter vi vil have fokus på:
-styrke selvbestemmelse ved at støtte den enkelte i at leve så selvstændigt et liv som muligt, og tilrettelægge pleje, behandling og
hjælp ud fra den enkeltes ressourcer, ønsker og motivation.
-styrke livskvalitet og bekæmpe ulighed ved at have fokus på borgernes selvstændige liv, ønsker og mulighed for at deltage i sociale og fysiske aktiviteter, sådan at der skabes en meningsfuld hverdag.
-styrke sundhed og trivsel ved at opspore sygdomstegn så tidligt
så muligt og derved sikre, at borgerne får den rette hjælp på det
rette tidspunkt.
-Styrke og have fokus på den gode tone, samt værdighed og respekt for hinanden .
Det kræver en kontinuerlig og tæt dialog mellem plejepersonalet
og dig. Men samtidig kræver det også, at vi får en tilbagemelding
på, hvordan dagligdagen opleves af dig.
Derfor har jeg, med start den 20 januar i skovkvarteret og den 27
januar i magnoliekvarteret, tænkt mig at afholde et månedligt borger møde, hvor jeg og de 3 afdelingsledere, vil være tilstede.
Her håber jeg på, at vi kan tage hul på en vigtig dialog omkring,
hvordan i ønsker Hyrdehøj skal være og hvilke ,både gode og dårlige oplevelser ,i har i dagligdagen.
Vel mødt Vinni Rasmussen centerleder.
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Kære alle
Da dette er den første udgave af Hyrdehøj Pressen, vil jeg præsentere
mig selv. Hver måned vil en af vores fantastiske medarbejdere, skrive en
præsentation, her på siden.
Jeg hedder Vinni og har været ansat i Roskilde Kommune i 9 år.
Jeg er gift på 26 år og har 3 voksne børn på hhv. 26, 31 og 33 år. Jeg har
en lille hund der hedder Tessa. Jeg er bosat i Køge.
Jeg har en del uddannelser bag mig og er i tidernes morgen uddannet
radiotelegrafist, tjener, social og sundheds hjælper, social og sundheds assistent og sygeplejerske.
Jeg har, for mange år siden, arbejdet som en af de første kvindelige fiskere, på garn både, i Nordsøen og Østersøen.
I Roskilde kommune, blev jeg ansat i 2012, på Sct. Jørgensbjerg plejecenter, som afdelings sygeplejerske. Siden blev jeg afdelingsleder og i 2015
blev jeg udnævnt til centerleder på Oasen plejecenter, der ligger i Viby.
I dag er jeg en meget stolt centerleder på Hyrdehøj plejecenter og jeg
har været med, fra der kun stod de rå vægge.
Jeg brænder for en ældrepleje, der bygger på gensidig respekt, værdighed
og et aktivt og gerne sjovt ældreliv.
Vinni Rasmussen
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Vi søger 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 vil være Helen Ghauri. Som
er vores ergo terapeut.
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 sjov

historie

Fru Fernando Møhge (egtl. Wilhelmine Edvarda Møhge) (6. november 1843 – forår 1942) er kendt som Korsbæks ældste person. Hun hører
meget dårligt og lider af tiltagende demens, idet hun ofte spørger efter afdøde personer. Hun holder sin datter, Misse, i meget kort snor, og tvinger
hende til at køre sin kørestol og løbe ærinder for hende. Hun står i en tæt
tilknytning til familien Varnæs, eftersom hun er bankdirektør Hans Christian Varnæs' gudmor.
Hun er enke efter korn- og hestehandler Fernando Møhge, én af området
største jordejere, efter hvem hun har arvet en stor mængde penge, som
hun ikke er så glad for at bruge. Fru Møhges hukommelse lader til at høre
op samtidig med hendes mands død.
I 1933 venter hele Korsbæk spændt på hendes 100-års fødselsdagsfest,
men det viser sig at den demente enkefrue har glemt sit eget fødselsår og
husker kun sin afdøde mands hvilket har medført en opfattelse af, at hun
er 10 år ældre og derfor kun bliver 90. Ved Oberst Hackels og Dr. Hansens mellemkomt bliver fejlen opdaget under fødseldagsfesten hos Varnæs, men gæsterne beslutter sig dog for at lade som ingenting, især efter
hun modtager en fødselsdagshilsen fra kong Christian 10.
Fru Fernando Møhge dør i 1942 af et hjertestop, på grund af anstrengelsen ved at slå på en tysk officer, der nægtede at give hende lov til at krydse en afspærring på Algade. Efter sin død bliver hun hyldet med en mindeplade i Korsbæk Bank.
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Hvorfor bringer vi lige denne historie, jo den skarpe iagttager, vil bemærke, at netop Fru Fernando Møhges kørestole, der blev brugt under optagelserne hos Nordisk Film, står placeret i cafeen, her på Hyrdehøj.
De giver anledning til mange dialoger, både den tekniske konstruktion,
men også om Korsbæk og deres beboere.
Hvis i ikke allerede har set dem, så tage en tur i cafeen, jeg tænker de
skal stå og pynte, med årstidens og helligdagenes kendetegn.

Vinni Rasmussen centerleder.
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I januar måned har vi fødselarer i huset:

Tillykke til alle fødselarer, vi kipper med flaget

Der vil, så snart redaktionen er sammensat, blive taget stilling til,
om denne side skal indeholde navne.
Vi vil meget gerne, høre jeres meninger om dette.
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Vi sender en tanke til dem vi har taget afsked
med i december :

Æret være Deres minde

Der vil, så snart redaktionen er sammensat, blive taget
stilling til, om denne side skal indeholde navne.
Vi vil meget gerne, høre jeres meninger om dette.
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Aftenmenu januar
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Aftenmenu januar
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Aktivitetskalender
Dato

Sted

Mandag 11.

Kl. 11 – Fællessang i Skovkvarteret

Skovkvarteret

Tirsdag 12.

Kl. 14.15 – Aktivitet med Morten.
Kl. 10.30 Banko (kun Magnolie kvarteret

Magnolie Kvt.

Kl. 13.00 – Gåtur med Morten og Helen
Onsdag 13.

Kl. 11 – Fællessang i Magnolie Kvarteret

Magnolia Kvt.

Kl. 14.15 – Aktivitet med Morten.
Torsdag 14.

Fredag 15.

Formiddag: Quiz og historieoplæsn
Kl. 14 – Filmhygge med lækkerier
i begge kvarterer
Formiddagsquiz og højt læsning

skovkvartere
t og Magnolie
kvarteret

Kl. 14.15 – Aktivitet med Morten
Lørdag 16.
Søndag 17.
Mandag 18.

Kl. 11 – Fællessang i Skovkvarteret

Skovkvarteret

Kl. 14.15 – Aktivitet med Morten
Tirsdag 19.

Kl. 10 - Gåtur om formiddagen med Morten og Helen
Kl. 14.15 – Aktivitet med Morten

Onsdag 20.

Kl. 10.30 – Fællessang i Magnolie Kvt.
Kl. 11,00 - borgermøde i skovkvarteret

Torsdag 21.

Kl. 14 – Aktivitet med Morten
Kl. 10.30 Banko (kun Skovkvarteret)

Fredag 22.

Kl. 10 - Gåtur om formiddagen med Morten og Helen
Kl. 14.15 – Aktivitet med Morten
i cafeen.
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Aktivitetskalender
Lørdag 23.
Søndag 24.
Mandag 25.

Kl. 11 – Fællessang i Skovkvarteret

Tirsdag 26.

Kl. 14.15 – Aktivitet med Morten
Kl. 10 – Quiz, historieoplæsning, spil

Skovkvarteret

Kl. 14.15 – Aktivitet med Morten
Onsdag 27.

Kl. 11 – borgermøde i magnolie kvarteret

Torsdag 28.

Kl. 14.15 – Aktivitet med Morten
Kl. 14.15 – Filmhygge med lækkerier
i begge kvarterer

Fredag 29.

Kl. 10.15 - Johnny fortæller og viser rejsevideoer fra
Egypten, Den Gamle By i Århus og Roskilde Havn.

Kl. 14.15 – Aktivitet med Morten i cafeen.
Lørdag 30.
Søndag 31.

Der tages forbehold for Corona restriktioner og uforudsete hændelser
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Skovkvarteret
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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 allrede
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 25. januar kl. 12
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…… ingen

Der vil først være en vinder i næste måned.

Præmie:
En æske chokolade
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Stemnings
billede fra
Hyrdehøj
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