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Kære alle 
 
 

Jeg vil  fortsat gerne ønske jer alle en rigtig god sommer  
 

 

De bedste sommerhilsner 

Vinni Lau Rasmussen 

Centerleder  

Kære Alle 
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            Velkommen til nye beboere 

 

 

 

 

 

 

            

Ttil 

 

 

 

 

 

                   Jørn Glerup—Skovkvarteret 
                                      og 
            Hanne Kousholt—Magnolie Kvarteret. 
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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 

 

   

   

   

   

   

Medlemmer til Bruger– og 
Pårørenderådet. 
 
Kirsten Alvang 
(pårørende—Blomsterhuset) 
 
Henning  Lüthjohan (borger 
i Skovkvarteret) 
 
Inge Louise Nielsen (borger 
i Skovkvarteret) 
 
Den 2 september, er der te-
madag, for de valgte i 
BPR. Der vil være indlæg 
af  Morten Gjerskov og  
direktør Mette Heide-
mann, her på hyrdehøj. 
 

Der afholdes supple-
ringsvalg i november 
jævnfør vedtægterne. 
Skriv gerne for opstil-
ling. 
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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 

Omsorgstandplejen:   46 31 71 00   

Roskilde Kommune 46 31 30 00   

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 den  

respektive afdelingsleder i kvarterene.  

 

       

 

 

Rickshawcykler 

pårørende har mulighed for at benytte vores cykler.  Gå ind og meld 

dig til på cyklingudenalder.dk  som pilot på Hyrdehøj Pleje-

center. 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 he-

leng@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. 

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:            Hyrdehøjs indvielse 

                         Torsdag den 19. august kl.  13.30   

                       

 

November:  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 

 

 

                             Vel mødt ! 
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Borgermøde  

 

 

 

   

       
Frekvensen på borgermøderne bliver hver 
anden måned, og her skal vi tale om alt fra 
hvordan dagligdagen går til aktiviteterne. 
 
De næste borgermøder vil være i august 
måned. I vil høre nærmere. 
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Aktivitet i juli måned 

Busture, cykelture, sang,  
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Her er så den nye redaktion på Hyrdehøj Pressen.  
 
Bagest stående ses ergoterapeut Helen. 
 Forrest fra venstre ses Henning,, Inge Louise,, Morten (på bordet),                              

Johnny  og Jytte. 

Der indkaldes til redaktionsmøde   
 
                              Tirsdag den 24.8.21 kl. 13-13.30 
  
i Cafe Sletten. 

 
 
Vi håber at der er flere interesserede, og hvis ikke som redaktionsmed-
lem, så gerne med diverse indslag. 

    Foto: 
   Maria 
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       Gudstjeneste 

 

 

Kære alle. 
 

I august måned vil der gudstjeneste 
 

             Tirsdag den 17. august 2021  
 

    Fra kl. 13.30-kl. 14.00. 
 

Gudstjenesten vil blive afholdt i Cafe Sletten. 
 

Præsten vil være Anne-Sophie Olander  

Christiansen 
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Kirkebil 

For gangbesværede og ældre, der bor i sognet, er 
der mulighed for at bestille en "kirkebil" til alle 
gudstjenester i Domsognet. 

Ordningen er gratis for ældre og gangbesværede, 
som hører til Roskilde Domsogn. 

Bestil 
Kirkebil bestilles på kordegnekontoret: 
Mandag - fredag 10.00 - 15.00 
på tlf. 46 35 58 14 eller 
mail kordegn@roskildedomkirke.dk 

Kirkebil til søndagens gudstjenester skal be-
stilles senest fredag kl. 12. 

Når kordegnekontoret er lukket, og kirkebilen er 
bestilt, kan den ikke afbestilles/ændres.. 
 
Oplys venligst hvis borger medbringer rollator. Kir-
kebilen bestilles normalt til afhentning en halv time 
før tjenestens begyndelse, og afsætning (og retur) 
sker på Domkirkepladsen, udenfor indgangen til 
Domkirken. 

mailto:kordegn@roskildedomkirke.dk
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 Hej til jer alle.  
 
Jeg hedder Marie og er Ergoterapeut her på Hyrdehøj plejecenter. Jeg 
har været ansat her fra sommeren 2020, men var så heldig og blive gra-
vid med mit 2. barn. Jeg er derfor først startet med og arbejde her i april 
2021. Men sikke en start… Jeg går glad på arbejde hver dag og møder så 
mange søde beboere, pårørende og kollegaer, som gør min dagligdag til 
noget godt og som kan give mig en masse udfordringer, så jeg på ingen 
måde keder mig.  
 
Jeg er uddannet Ergoterapeut i 2015 og har arbejdet som dette siden. Det 
at være ergoterapeut er for mig noget helt specielt, jeg kan være med til 
og forebygge, videreudvikle, hjælpe, træne, aktivere, og en masse andet 
meningsfuldt arbejde som gør at jeg hverdag ser beboere og personale få 
en bedre dag.  
 
Jeg har været sammen med min kæreste i 5år og sammen har vi 2 dejlige 
piger. Han har 2 søde piger fra et tidligere ægteskab og vi bor nu alle 
sammen på et nedlagt landbrug i Odsherred. Vi er ved og renovere det 
fra a-z og sikke en opgave. Jeg håber i alle har fundet ud af at jeg altid er 
til og komme i kontakt med og jeg enormt gerne vil hjælpe med det jeg 
kan, så aldrig vent med og spørg.  
 
Jeg ønsker jer alle en dejlig sommer :-) 
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Vi søger fortsat beboere 
der vil deltage i husavi-
sens redaktion og eller 
være klummeskrivere. 
 - KOM FRIT FREM - 

Vi vil så gerne, at denne avis afspejler jer, der 
bor på hyrdehøj. Det kan være tanker, hold-
ninger, faglige indlæg eller opfodringer 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 kip-

per med flaget  
              
                     1. august— Alice L. 

                     6. august - Karen 

                     9. august— John 

                    11. august—Jytte 

                    13. august— Alice 

                                 Og 

                    28. august—Jørn 
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Vi sender en tanke til dem vi har taget afsked 

med i juli måned: 

 

 

Æret være Deres minde 
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            Aftenmenu august 
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                Aftenmenu august 
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   Aktivitetskalender 
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   Aktivitetskalender 

 

Der tages forbehold for Corona restriktioner og uforudsete hændelser  
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Er der nogen derude, der kunne tæn-

ke sig at arbejde som frivillig, så kon-

takt Helen Ghauri.  

 

Vi byder velkommen til vores første 

frivillig Brita, som tidligere har været 

frivillig på Kristiansminde. 

DEN FRIVILLIGE AKTIVITETSGRUPPE 

                          

Se her!  
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Løsning inkl. navn og bolignummer afleveres til Helen 

Ghauri senest mandag den 23. august 21 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 Magnild 

 

                            

 

Stort tillykke. 

 

       

 

                       

Vi er meget glade for de mange besvarelser. Bliv endelig ved med at sen-

de ind. 

 

 

Præmie:    

En æske chokolade 

 

   

 


