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Kære Alle 

Oktober står for døren og jeg blev lidt nysgerrig på, hvad der 
egentlig kendetegner oktober. 
 

 Laveste temperatur i oktober måned er målt i 1880 og er på 
minus 11,9 grader. Den koldeste oktober måned var i 1905 
med 5,2 grader. 
 

 Højeste oktober temperatur er målt i 2011 og er 26,9 grader. 
Varmeste oktober måned var i 2006 med 12,2 grader. 
 

 Maksimum nedbør i oktober er 177 mm målt i 1967.  
 

 Minimum nedbør i oktober er 12 mm målt i 1922.  
 
Nu er efteråret godt i gang. Oktober er en rigtig efterårs må-
ned. I oktober kan vi både have solskinsdage og dage, hvor 
regnen siler ned fra morgen til aften. Nattefrosten er så småt 
begyndt, så planter og mange dyr må til at forberede sig på 
vinterens komme.  
Med tanke på, at det er dyrt at varme huse op, kunne det være 
rart, om man kunne forudsige vinteren, så her er et par forslag: 
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Gamle danske vejrvarsler: (Fra Ib Askholm: “Gamle danske 
vejrvarsler” og Ruth Gunnarsen: ”Vore gamle kalenderdage”). 
 

 Kold oktober varsler mild vinter.  Tåge i oktober varsler megen 
vintersne. 
 

 Mild oktober giver kold senvinter i marts.  Megen ræveglam-
men i oktober varsler med stor sandsynlighed snarlig vinterkulde. 

 Vil træerne ej løvet fare, bliver vinteren streng, tag dig i vare!  
 
Med ovenstående i mente, håber vi på en kold oktober. 
 
Vi har i september haft vores borgmester i ”praktik”, hvor han gik 
rundt med en medarbejder i hendes daglige arbejde. Det er så 
forfriskende og dejligt, når vores politikere er nysgerrige på prak-
sis rundt omkring. Så tak til Tomas Breddam. 
 

  
 
 

Rigtig god oktober  
Centerleder  
Vinni Rasmussen  
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            Velkommen til nye beboere 

 

 

 

 

 

 

            

Ttil 

 

 

 

 

 

Torben Nielsen, bolig 38 
Børge Christian Nielsen, bolig 37 

Anny Bækkel Koba, bolig 58 
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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@webspeed.dk

Medlemmer til Bruger– og Pårørenderådet. 
 
Formand Elin Jørgensen (pårørende—
Skovkvarteret) 
 
mail adresse: elin.ellegaard@gmail.com 
 
 
Kirsten Alvang (pårørende—Blomsterhuset) 
 
 
Gert Jensen (pårørende—Magnolie Kvarteret) 
 
Vibe Andreasson (pårørende—Skovkvarteret) 
 
 
Leif Walther Petersen 
(borger i Magnolie Kvarteret) 
 
Eva Kousholt Mikkelsen (pårørende—Magnolie 
Kvarteret. 
 

Repræsentant fra ældrerådet  
 

Judith Fjelstrup  
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                 ROSKILDE KOMMUNE 

  Hyrdehøj plejecenter  
                                     BPR  

 

Beslutningsreferat af for BPR-mødet  
               d. 7. juni 2022 kl. 13 på Vinnies kontor                      

 

 

Dagsorden 
 

 

1. 
  

Nyt fra Vinni: 
Økonomi 
Indsatser 
Udfordringer 
  

15 min orientering 

2 Pårørende samarbejde: Hvordan 

kan vi fremme det? 
Vinnie og 
arbejdsmiljørepræsentanter ind-

leder punktet 
  

20 min Drøftelse og beslut-
ning 

3. 
  
  

Aktiviteter: 
Vision for HH 
Kor 
Arrangementer 
  

15 min Drøftelse og beslut-

ning 

4. Omsorg og pleje: 
Vision for HH, ældre politik 
Nødkald 
Kompetenceudvikling perso-

nalet 
  

30 min Drøftelse 

5. 
  
  
  
  
  
  
  
  

Årshjul  møder: 
Aftalte punkter til møder i 2022 

Kvalitet og faglighed 
Kommunikation og dialog 
Frivillige og Hyrdehøjsven-

ner 

30 min Drøftelse og beslut-

ning 

  

6. Evt. 
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                ROSKILDE KOMMUNE 

  Hyrdehøj plejecenter  
  BPR  

 

Beslutningsreferat af for BPR-mødet  
               d. 7. juni 2022 kl. 13 på Vinnies kontor                      

I mødet deltog: Vibe, Gert (Kasserer), Leif, Vinnie og Elin (Formand og re-
ferent) 
 
Afbud fra: Eva og Kirsten 
 
Ad. 1 
 
Vinnie orienterede om  
 

at økonomien for Hyrdehøj plejecenter kommer til at balancere for året. Der 
er ok aktivitetsbudget for efteråret.  

 
at indsatserne i forhold til personalet er godt i gang. Personalet kan nu hurti-

gere nå ud til den enkelte borger om morgenen og der er øget fokus på at 
observere og foretage basale undersøgelser af borgerne for at undgå ind-
læggelse. 

 
 

at der er brug for at gennemføre personlige samtaler med pårørende for at 
kvalificere dialogen mellem pårørende og ansatte på plejehjemmet og af-
stemme forventninger. 

 
Desuden blev orienteret om Ældrerådets møde d. 30. maj. På mødet blev der 
skabt kontakt til BPR på Kristiansminde.  
 
Ad. 2 
 
Arbejdsmiljørepræsentanterne var desværre forhindrede i at deltage i mødet. 
Efter en drøftelse, der blev indledt af Vinnie, besluttede vi følgende: 
 
Der er behov for: 

En indflytningssamtale med borgere og pårørende for at   

En supplering af velkomstmaterialet til borger og pårørende med oplysninger 
om hvilken service og pleje, man kan forvente på Hyrdehøj plejecentret 
og 

 
Kaffemøder med pårørende 1 til 2 gange om året, hvor centrale emner kan 

tages op og hvor dialogen mellem pårørende kan bidrage til erfaringsud-
veksling og forventningsafstemning. Se link til ældresagens materiale om 
at flytte på plejehjem. 
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                 ROSKILDE KOMMUNE 

  Hyrdehøj plejecenter  
  BPR  

 

Beslutningsreferat af for BPR-mødet  
               d. 7. juni 2022 kl. 13 på Vinnies kontor                      

 
Ad. 3 
 
Visionerne for Hyrdehøj Plejecenter er, at det skal være et aktivt center, hvor respekt, 
frihed, tryghed og medborgerskab er de centrale værdier og pejlemærker. Se link til 
visionspapir. 
 
Mulige besøg fra kirkekor er undersøgt, men vil desværre ikke kunne lade sig gøre. 
 
Arrangementer på plejecentret fremgår af månedsavisen. Pt. er der brug for at sætte 
filmvisning mere system. Formålet er at få mulighed for at vise flere forskellige film.  
 
Ad. 4 
 
Punktet om visioner for Hyrdehøj Plejecenter blev der orienteret om under punkt 3. 
 
En undersøgelse af brugen af nødkald, som Vinnie havde gennemført, viste, at der 
var 1099 nødkald pr. måned i hhv. skov- og magnolie-kvarteret. 4 – 5 borgere stod for 
450 til 500 nødkald tilsammen. Derfor vil ledelsen nu overveje om nødkaldet kan er-
stattes af andre løsninger for nogle borgere. Nødkaldet bliver prioriteret højt og perso-
nalet svarer så hurtigt som muligt, men mange nødkald giver stressede situationer for 
personalet. 
 
Kompetenceudvikling af personalet prioriteres højt på Hyrdehøj Plejecenter. Der er 
faste basisopgaver, som hele personalegruppen skal kunne. Derudover arbejdes der 
både med sidemandsoplæring og kurser for at kvalificere personalet til at varetage an-
dre mere specielle opgaver. Udgangspunktet for kompetenceudviklingen er den an-
sattes lyst, evne og talent og målet er at opbygge teams, hvis kompetencer svarer 
godt til den pleje og omsorg borgerne har brug for. 
 
 
Ad. 5 
 
Vi aftalte at prioritere følgende opgaver i BPR i løbet af 2. halvår 2022: 
 

Styrke samarbejdet med pårørende gennem bedre information, forventningsaf-
stemning og et til to pårørendemøder hvert år.  

 
Søge penge til aktiviteter for plejehjemmets beboere i 2 halvår. 
 

Vi besluttede at holde møde d. 29. august kl. 13 og d. 28. november kl. 13. Beg-
ge møder holdes på Vinnies kontor. 
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                 ROSKILDE KOMMUNE 

  Hyrdehøj plejecenter  
  BPR  

 

   Beslutningsreferat af for BPR-mødet  
               d. 7. juni 2022 kl. 13 på Vinnies kontor                      

 
Ad.6 
 
Under eventuelt spurgte Leif, om det var blevet godkendt, at personale må tage hunde 
med. Vinnie kunne oplyse, at Hyrdehøj Plejehjem er godkendt til besøgshund fra Røde 
Kors.  
 
 
To do liste 
 
Vinnie sender velkomstmateriale til BPR 
 
Elin kontakter BPR på Kristiansminde for at arrangere et møde og undersøger, hvordan 
man søger om midler til aktiviteter. 
 
 
Nyttigt materiale i det videre arbejde: 
 
Tips til en god indflytning på plejehjem og ældrebolig 
https://www.bing.com/search?q=n%c3%a5r+%c3%a6ldre+flytter+p%c3%
a5+plejehjem+%c3%a6ldresagen&qs=HS&pq=n%c3%a5r&sc=8-
3&cvid=AED15DD2CF4446B0B64A07247C503F7D&FORM=QBRE&sp=1#  
 
 
Ældre og værdighedspolitik 2020 – 2023 Roskilde Kommune 
https://www.bing.com/search?q=%C3%A6ldre+og+v%C3%A6rdighedspolitik+2020-
2023+roskilde&cvid=b4081314562f4bf4baf4a9fee3ed783c&aqs=edge.0.69i59j0j69i57j6
9i59j0l5.3966j0j1&pgltB=41&FORM=ANSPA1&DAF1=1&PC=U531#  

https://www.bing.com/search?q=n%c3%a5r+%c3%a6ldre+flytter+p%c3%a5+plejehjem+%c3%a6ldresagen&qs=HS&pq=n%c3%a5r&sc=8-3&cvid=AED15DD2CF4446B0B64A07247C503F7D&FORM=QBRE&sp=1
https://www.bing.com/search?q=n%c3%a5r+%c3%a6ldre+flytter+p%c3%a5+plejehjem+%c3%a6ldresagen&qs=HS&pq=n%c3%a5r&sc=8-3&cvid=AED15DD2CF4446B0B64A07247C503F7D&FORM=QBRE&sp=1
https://www.bing.com/search?q=n%c3%a5r+%c3%a6ldre+flytter+p%c3%a5+plejehjem+%c3%a6ldresagen&qs=HS&pq=n%c3%a5r&sc=8-3&cvid=AED15DD2CF4446B0B64A07247C503F7D&FORM=QBRE&sp=1
https://www.bing.com/search?q=%C3%A6ldre+og+v%C3%A6rdighedspolitik+2020-2023+roskilde&cvid=b4081314562f4bf4baf4a9fee3ed783c&aqs=edge.0.69i59j0j69i57j69i59j0l5.3966j0j1&pgltB=41&FORM=ANSPA1&DAF1=1&PC=U531
https://www.bing.com/search?q=%C3%A6ldre+og+v%C3%A6rdighedspolitik+2020-2023+roskilde&cvid=b4081314562f4bf4baf4a9fee3ed783c&aqs=edge.0.69i59j0j69i57j69i59j0l5.3966j0j1&pgltB=41&FORM=ANSPA1&DAF1=1&PC=U531
https://www.bing.com/search?q=%C3%A6ldre+og+v%C3%A6rdighedspolitik+2020-2023+roskilde&cvid=b4081314562f4bf4baf4a9fee3ed783c&aqs=edge.0.69i59j0j69i57j69i59j0l5.3966j0j1&pgltB=41&FORM=ANSPA1&DAF1=1&PC=U531
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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 
Det er bedst at ringe efter klokken 11, 

med mindre det drejer sig om noget akut  

Vagttelefon Magnolie  kvarteret 24447917 
 Det er bedst at ringe efter klokken 11, 

med mindre det drejer sig om noget akut  

Vagttelefon aften og nat 

  
24450138 

 Det er bedst at ringe inden klokken 17, 

eller efter klokken 19, med mindre det 

drejer sig om noget akut  

Vagttelefon Blomsterhuset 24454435 
 Det er bedst at ringe efter klokken 11, 

med mindre det drejer sig om noget akut  

Aktivitetskoordinator: 

Helen Ghauri 24 45 46 97 heleng@roskilde.dk 

Ernæringsansvarlige:    

Katrine og Camilla (Magnolie kvarteret) 
Laila og Anette (Skovkvarteret) 

 

katrinels@roskilde.dk 

camillaer@roskilde.dk 

lailad@roskilde.dk 

anettejep@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 be- sked 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 

 

September/ 

Oktober       Høstfest 

         

 

November:  Hyrdehøjs fødselsdag 

        Onsdag den 16. november    

 

December:  Julefrokost   

        december 
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Borgermøde den 15. september 2022 i Skovkvarteret  

                             
Vinni indleder med at byde alle velkomne, og er glad for det 
store fremmøde. 
 
Hvad rører sig: 
Vinni takker de borgere, som deltog i mødet med lederen fra kø-
kkenet (Gitte) og fortalte kort om, at det der blev drøftet bl.a. 
tørt kød, søde deserter, og at når der fremadrettet bliver serveret 
helstegt steg, vil der komme sovs over. En borger nævner, at der 
først var ros, derefter ris. Der vil ligeledes være et referat i hu-
savisen vedr. mødet med Gitte. 
 
I november vil der blive holdt to års fødselsdag for Hyrdehøj. 
Vinni spurgte om, vi mon skulle stille havemøblerne tilbage i år, 
eller om vintertiden var helt afskaffet. Det var ingen helt sikre 
på, og derfor kommer der et indslag i husavisen vedrørende 
dette. 
 
Vinni fortæller, at vi får selveste borgmesteren i praktik en dag, 
så han kan få en fornemmelse af hverdagen på gulvet.  
 
Endvidere afventer vi alle, at der bliver udskrevet valg. 
 
Vinni taler om at der er energikrise i Danmark, og at der 
forhåbentligt kommer loft på priser, idet fødevarer er steget, 
renten er steget, og lønningerne stiger ikke tilsvarende. En 
borger opfordrer til, at såfremt man åbner sin altandør, skal man 
huske at slukke sin radiator. Vinni afventer kommunen ift. tiltag 
ifm. lys og varme. 
 
Den 26. september 2022 vil der i Cafe Sletten være vaccination 
mod covid (4. stik) og influenza. 
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Borgermøde den 15. september 2022 i Skovkvarteret  

Aktiviteter: 
Vinni opfordrer til at deltage i alle aktiviteter, der tilbydes fx 
herreklub, dameklub, musik, cykelture, gåture, onsdagscafe 
m.m. 
Der er stor ros til musikterapeuten Mette, som kommer hver 
torsdag om eftermiddagen. 
En borger spørger til Seniorhøjskolen. Ergoterapeuten 
fortæller, at det er ikke, som ”i gamle dage”, men at de ofte 
kommer herud fx musikterapeuten. Ergoterapeuten vil invitere 
borgeren, såfremt der kommer relevante aktiviteter. 
Borgere fortæller, at nødkald ikke altid bliver taget. Vinni gør 
dog opmærksom på, at det er et nødkald, og selvfølgelig skal 
de fungere. 
 
Ønsker: 
Der er ingen specifikke ønsker.  
Borgerne kan godt lide Ejnar, som kommer og spiller ca. en 
gang om måneden sammen med Morten til Onsdagscafe. Bor-
gerne vil gerne vide hvornår han kommer igen. 
En borger spørger efter en dagsorden til borgermødet, og Vin-
ni fortæller, at den står i husavisen. 
 
Vinni takker for et godt møde og ønsker alle en god dag. 
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Borgermøde i Magnolie Kvarteret  

Næste møde er 
 
          Mandag den 3. oktober 2022  
       
                            Kl. 12.45-13.15. 
 
Dagsorden: 
 
 
 
 Hvad rører sig 
 Aktiviteter 
 Plejen 
 Mad & måltider 
 Ønsker 
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                Sommertid/vintertid 

På borgermødet i Skovkvarteret blev der  talt om sommertid og 
vintertid, og hvad der egentlig sker på dette område.  Det er der-
for blevet undersøgt nærmere. 

Sommertid 2022 (Danmark).  
 
Fra: kl. 02.00 søndag den 27. marts 2022 
 
Til:  
 
Kl. 03.00 søndag den 30. oktober 2022. 

Hvad er status for at afskaffe koordineret sommertid i EU? 

Det er endnu usikkert om den koordinerede sommertid forsvinder og i givet fald 

hvornår. 

I marts 2019 traf et flertal i Europa-Parlamentet beslutning om, at de enkelte EU-
lande inden april 2020 skulle afgøre deres stilling. Målet var, at skift mellem som-
mer- og vintertid (korrekt kaldet normaltid) skulle ophøre i 2021. 

Men her i 2022 er det ikke sket. Ministerrådet har nemlig vist sig ikke at være eni-
ge med Europa-Parlamentet. I hvert fald er det ikke lykkes at nå frem til en fælles 
position, og de enkelte medlemslande præges også af delte meninger. Emnet er 
heller ikke på dagsordenen i Kommissionens seneste reviderede arbejdsprogram. 

Hvis skiftet mellem sommertid og normaltid skal afskaffes, er det helt store 
spørgsmål, om det så er sommertid eller normaltid, der skal gøres permanent. Ge-
nerelt er der en bekymring for, at en forskel i administrationen af tidszoner kan be-
tyde, at et land har en anden tidszone end nabolandet. EU-medlemslandene er eni-
ge om, at dette vil være uhensigtsmæssigt. 

Flere lande har givet udtryk for at de foretrækker at skifte til permanent sommer-
tid, hvilket dog har den bivirkning, at vi vil opleve meget mørke morgener om 
vinteren. I Danmark har der været tale om at overgå til permanent normaltid, men 
der tegner sig et flertal blandt EU-landene om at foretrække permanent sommer-
tid. 
                                           Kilde: Folketinget – EU oplysningen 
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Aktivitet i september måned 
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                                   Redaktionen på Hyrdehøj 

 

Næste redaktionsmøde bliver snarest planlagt.  
 

 

Billede er på vej 
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Gudstjeneste 

 

 

 
         
    

 

 

Kære alle.  
 
 
I denne måned er der gudstjeneste 
 
    Fredag den 14. oktober 2022 
         
                       Kl. 13.00-13.30 
 
                      I Cafe Sletten. 
 
OBS! Nyt tidspunkt. 
 
 
 

  
 

Præst Torben Jeppesen 
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Blomsterhuset 

 

I Blomsterhuset holder vi beboermøde hver søndag, således at vores borgere får indflydelse og ejerskab 
af de aktiviteter, vi tilbyder i løbet af ugen. Ydermere bliver der på møderne drøftet stort og småt om-
kring trivsel og det sociale liv i huset.  
 
I huset har vi en stor tavle, hvor aktiviteterne bliver ført på. Da vores borgere har behov for struktur og 
visuelt støtte, bruges der piktogrammer (billeder af aktiviteten) på tavlen. Så kan borgerne selvstændigt 
se/læse, hvad der er på programmet. Denne tavle giver ligeledes borgerne forudsigelighed.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Til et beboermøde ønskede borgerne nedenstående til ugens aktiviteter.   
 
Aktiviteter: 

Vandkamp 
Ballongymnastik 
Ud og gå en tur 
Fodbad 
Brætspil 
Bingo 
Male og tegne 
Kortspil 

 
Ture: 

Munkholmbroen 
Jyllinge havn 

 
Bageforslag: 

Lagkage med bananer 
 
Madlavningsforslag: 

Grille 
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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 
vores ergoterapeut.  
 
Er du forfatter, debattør eller bare én, der har 
noget på hjertet, så henvend dig enten til ple-
jen eller Helen.  
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I denne måned har vi fødselarer i huset: 

    Tillykke til alle fødselarer,  

vi kipper med flaget 

Poul-Erik—6. 

Jørgen P.—11. 

Jørn—17. 

Jette—17. 

Klaus—23. 

Og 

Vita - 24. 
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Vi sender en tanke til dem vi har taget afsked 

med i sidste måned: 

 

 

Æret være Deres minde 
 

 

Jørgen Handest Nielsen 

Kurt Leif Sørensen 

Inge Hilda Kruse 

Vagn Øgaard 
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            Aftenmenu oktober 
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                Aftenmenu oktober 
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   Referat af køkkenmøde 9. september 2022 

Møde med Gitte fra køkkenet. 
 
Deltagere: Gitte (køkkenet), Vinni, Morten og 5 mandlige borgere (Johnny, 
Henning, Knud-Erik, Jørn og Niels), som repræsenterede begge kvarterer samt 
Helen. 
 
En borger roser gryderetterne, og andre er enige. Gitte fortæller, at der altid er 2 
af køkkenpersonalet som smager maden til, og såfremt de ikke er enige, tilkal-
des 3. mand. Maden kommer ikke ud af køkkenet, førend alle er enige. 
Enighed blandt borgerne om at det er rigtig gode desserter, selvom de nogle 
gange er for søde. 
Gitte fortæller, at de laver mad til 170 mennesker herunder Hyrdehøj plejecen-
ter samt. Sct. Jørgens Bjerg, og at de er 14 medarbejdere i køkkenet. 
 
Borgerne synes ikke at kartoflerne er kogt nok. Gitte fortæller, at kartoflerne er 
kogt, men at de får dem vacuum pakket, og at de, når pakkerne åbnes, ikke duf-
ter så godt, når de iltes pga. æggehvidestofferne. Gitte vil undersøge, hvad der 
evt. kan gøres. 
 
Generel holdning blandt borgerne var, at kødet er for tørt, sejt og hårdt, og at 
det gjaldt alt kød, dog især stege. Og en borger fortæller om en uheldig situati-
on med sin hustru og fejlsynkning.  
 
Borgerne fortæller, at der forleden blev serveret lækkert og mørt kød (koteletter 
i fad), men at der manglede sovs, da sovsen var virkelig lækker. Gitte spørger 
om der fremadrettet skal hældes sovs og kød, og det var der bred enighed om 
blandt borgerne. Og mere sovs generelt. Det ville Gitte tage med videre. 
 
Alle var enige om, at smag og behag er forskellig. 
En borger er overordnet glad for maden, men ønsker færre kartofler, men mere 
ris. Gitte fortæller, at det kan man ønske sig. 
 
Vinni fortæller om de smagsapoteker, som står på spisebordene, og borgerne 
giver udtryk for, at de er meget glade for det. Der skal dog indkøbes karry, som 
skal stå på bordene. 
 
Vinni spørger, hvad borgerne mener om den kolde mad, og den var borgerne 
glad for. 
 
Forleden blev der serveret kold kartoffelsalat, men kartoflerne var for hårde (se 
føromtalte vacuum pakket kartofler). Alle kunne dog godt tænke sig varm kar-
toffelsalat. 
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    Referat af køkkenmøde 9. september 2022 

 
 
En borger synes, at der er for mange kødløse dage, og både Vinni og Gitte for-
tæller at det er politisk vedtaget, da vi skal spare på CO2. 
 
Gitte og Vinni fortæller, at de køber økologisk, og køkkenet har sølvmærket, 
hvilket vil sige, at 75% af varer er økologisk. 
 
Gitte fortæller, at de selv ryger deres laks. 
 
Gitte gør opmærksom på og opfordrer til, at borgerne er mere end velkomne til 
at bruge ønskesedler om særlige ønsker. 

Borgerne fortæller, at der forleden blev serveret laks, en næsten for god laks, 
og var kede af, at der ingen ekstra stykker var. En borger fortæller endvidere, at 
der alligevel var flere stykker tilbage. Gitte fortæller, at der bliver serveret mad 
til alle borgere plus 5 ekstra portioner. OBS! Mad må ALDRIG varmes igen 
dagen efter. 
 
Der blev talt om ønsker til mad, og det var bl.a. spaghetti og kødsovs. 
En borger fortæller, at han får sild hver dag men samme slags. Gitte fortæller, 
at der er 10 forskellige, og at han kan bede om dette i køkkenet via kostseddel. 
 
En borger spørger, hvorfor der fx ikke bliver serveret rødvin, og Vinni fortæl-
ler, at man er velkommen til at købe selv, men ellers er man sidestillet med bor-
gere i eget hjem. Borgerne fortæller, at de ind i mellem køber snaps og vin, og 
deler dette til maden, hvortil Vinni svarer, at det må man gerne. 
 
Gitte fortæller, at hun gerne vil invitere borgerne til rundvisning i køkkenet 
med efterfølgende hygge i cafeen. Gitte og Helen finder datoer. 
 
Vinni takkede Gitte for hendes deltagelse, og der blev talt om, at det var en god 
ide med en evaluering på et tidspunkt. 
 
Gitte indskød, at man altid er velkommen til at bestille dej, så man kan ”bage” i 
kvartererne. Og det behøver ikke kun være til jul. 
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    Aktivitetskalender 
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                 Aktivitetskalender 

Der tages forbehold for corona og andre uforudsete hændelser. 
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               Johnnys klumme 

Johnny inviterer  hermed interesserede borgere og 
pårørende til at se reminiscens i den grønne stue i 
Skovkvarteret. 
 
Såfremt Johnny er til stede, vil han gerne fortælle 
om det udstillede og historierne bag. 

 

Reminiscens. 
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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 .27. oktober 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: 

 

         

        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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Hvis I har spil, perler, garn, strikkepinde og hæklenåle  og 
lignende, som I ikke længere bruger, må I gerne donere det-

te til borgerne på Hyrdehøj. 

                    EFTERLYSNING 

                       HUSAVISEN 
 

På grund af leveringsvanskeligheder af printervæ-
ske og krise generelt har vi valgt, at husavisen ikke 
deles ud til alle, men ligger i et antal  eksemplarer i 
hvert kvarter til fri afbenyttelse. 
 
Husavisen kan også ses eller downloades på  
Www.plejehyrdehoej@roskilde.dk. 
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                  NYT TIL BORGERNE 

Kære alle 
 

Der har i år været udbud vedr. vinduespolering på vores 
plejecentre (undtaget Toftehøjen, som får vinduespole-
ring via Domea).  
Desværre har arbejdet trukket ud, hvilket betyder, at der 
kun er pudset vinduer én gang i år. Det forventes at der 
bliver pudset én gang mere i år. 
 
Derfor er det besluttet, at borgerne ikke skal betale for 
vinduespolering fra november 2022 til og med april 
2023. 
 
@adm vil I rette ydelsen ”rengøringsartikler og vindues-
polering” til 85,- 
 
Borgerne kommer til at spare 28,50 pr. måned (i 2022-
priser). 
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Hyrdehøj 

 

Dyreliv omkring Hyrde-
høj Plejecenter. 
Udsigten fra Café 
Sletten. 
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BANKO 

 

     HUSK 
 
AT DER ER SPILLES BANKO 
GERNE ET PAR GANGE OM 
MÅNEDEN—KIG I AKTIVI-
TETSKALENDEREN FOR AT 
SE HVORNÅR 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  ugentlige bus-
ture.  
 (se aktivitetskalenderen). 

                       BUSTURE 


