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Kære Alle
En kendt salme starter sådan her:
Nu falmer skoven trindt om land,
og fuglestemmen daler;
alt flygted storken over strand,
ham følger viltre svaler.
Lige om lidt vil træer og planter stråle i gyldne, røde, brune og
orange farver. Det er et spektakulært syn.
En af de mange grunde til, at jeg elsker at bo i Danmark er årstidernes markante vekslen
også efteråret, som står højt på min hitliste.
Den sprøde luft, farverne, naturen der går i hi og en undskyldning for at drikke kakao og
tænde masser af lys.
Der er nok ikke nogen bedre end Johannes Møllehaves efterårsdigt til at sætte ord på de
tanker og følelser, jeg har omkring efteråret, så jeg vil dele det med jer her:
Jeg elsker oktober og efterår,
med alle de farver træerne får
for siden at kaste farverne væk
og stå som tegnet med tusch og blæk
Hør skovenes efterårs hjerte banke:
Efterår, efterår eftertanke.
Cyklister i flokke når dagen gryer
med hænder på kølige cykelstyr,
hvor eftertanken er sval og skøn.
Kalenderens gavmilde efterløn
Pedaler trædes af alle kræfter.
Det er efterår: tid til at tænke efter.
Som egernet samler nød på nød
skal brændet stables til pejsens glød.
At sidde i ly og at sidde i læ
med duft af det brændende birketræ,
i ildskæret lyser øjnene blanke
efterår, efterår eftertanke.
Oktober som varsler vinteren ind.
Oktober med norden- og søndenvind
Oktober som pust fra et underbid.
Snart omstilles uret til vintertid.
Nu udskiftes skovenes garderober
Og træ-silhuetterne skriver: O K T O B E R.
Snart slutter tiden sin almanak.
Hvad er det der lyder som ordet tak?
Det er selve naturens aftenbøn
Naturen er kommet på efterløn.
Vinden kærtegner hestens manke.
Efterår, efterår eftertanke.
Rigtig godt efterår til alle, husk kærlighed , hygge, lys og varm kakao, gør det lidt mere
magisk.
Centerleder
Vinni Rasmussen
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Velkommen til nye beboere

Ttil
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Bruger– og Pårørenderådets medlemmer

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

Medlemmer til Bruger– og
Pårørenderådet.
Kirsten Alvang
(pårørende—Blomsterhuset)
Henning Lüthjohan (borger
i Skovkvarteret)
Inge Louise Nielsen (borger
i Skovkvarteret)

Der afholdes suppleringsvalg i november jævnfør
vedtægterne. Skriv gerne
for opstilling.

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 kl. 16.00 var der valg til BPR.
Der var kun et lille fremmøde, og alle blev valgt.
Kirsten Alvang (pårørende)
Henning Lüthjohan (borger i Skovkvarteret)
Inge Louise Nielsen (borger i Skovkvarteret)

Kommende suppleringsvalg i november—OBS!
Da det ifølge vedtægterne ikke er nok valgte, skal der være et suppleringsvalg i november.
I vil få nærmere oplysninger om dette.
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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
Afdelingsledere
Charlotte I. Petersen
Afdelingsleder for
Magnoliekvarteret (lejl. 11-42)

30841461

23826788

vinniras@roskilde.dk

charlotteip@roskilde.dk

Træffes bedst i hverdagene
Britt Melgaard
Afdelingsleder for
Skovkvarteret, lejl 43-74 + lejl. 99-104

23826480

brittsi@roskilde.dk

Træffes bedst i hverdagene
Lone Blach
Afdelingsleder for
Blomsterhuset, lejl. 1-10
Træffes bedst i hverdagene

23826793

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
Vagttelefon blomsterhuset

loneblach@roskilde.dk

24450138
24454435

Aktivitetskoordinator:
Helen Ghauri

24 45 46 97

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.

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 heleng@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.
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Årshjulet for større begivenheder

November:

Hyrdehøjs fødselsdag.
Tirsdag den 16. november kl. 17

December:

Musik ved Odd Fellow logen
Mandag den 6. december kl. 13.30
Julefrokost.
Torsdag den 16 .december kl. 12
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Borgermøderne i september måned.

Aktiviteter:
Der blev efterspurgt om pårørende må deltage til de fælles aktiviteter
på Hyrdehøj Plejecenter. Dette er der åbnet op for, alle er velkomne.
En borger efterspurgte flere arrangementer, der ikke var musik relaterede, f.eks. foredrag. Det imødekommer vi.
Der var stor tilfredshed med, at der er en fin mængde aktiviteter og vi
stille og roligt skal fremad. Derudover ville to borgere gerne til f.eks.
Domkirken.
Vinni nævner at hun gerne vil have, at der kom erindringsdans og at
der bliver arbejdet på nogle remisens kasser som man kan kigge på og
få dejlige minder fra, som kan starte en samtale.
Måltider:
En borger havde oplevet, at personalet havde spist, inden de selv får
det serveret, og hun havde set, at andre borgere havde fået hakket kylling i stedet. Det er undersøgt, og de pågældende skulle have hakket
kød. Men Vinni opfrisker aftalen med personalerne.
Derudover fortæller borgerne at de synes det er god mad.
Vinni fortæller, at der altid, 2 dage i forvejen, kan bestilles mad til pårørende og at alle er velkomne til at benytte cafeen, dog ikke i tidsrummet 11-13.
En borger fortæller, at der er en lille legeplads foran cafeen, som hendes børnebørn har haft glæde af, den er til fri afbenyttelse.
Seniorhøjskole:
En borger efterspørger aktiviteter med Seniorhøjskolen? Vinni vil vende tilbage angående dette.
Generelt:
Der var stor enighed om, at der var dejligt på Hyrdehøj, haverne er ved
at være færdige, og alle opfordres til at gå en tur rundt, enten selv, med
pårørende eller med personalet.
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Samarbejde på tværs—Musisk besøg af Roskilde Katedralskole

En stor tak til elever og personale fra Roskilde Katedralskole. Der var
stor tilslutning og alle både borgere og personale vil gerne se de unge
mennesker igen. Fest, dans, sang og musik til den store guldmedalje.

Liv og glade
dage.
Den 23/9-21—
en dag vi ikke
glemmer—med
det samme.
15
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HYRDEHØJS Venner under opstart

Amarcord Duo
Søndag 24. oktober 2021 kl. 14.30-15.30 i Cafe Sletten
Amarcord Duo er et ensemble, med fokus på italiensk musik og lyrik.
Duoen består af Karoline Budtz, rytmisk sangerinde, samt Louise Negro
på klassisk guitar, begge uddannede fra Det Jyske Musikkonservatorium, i Aarhus.
Duoen blander elementer fra både klassisk og rytmisk musik, og resultatet er rørende nyfortolkninger af italienske klassikere, som man havde
glemt man kendte. F.eks. Volare, Oh, Sole Mio, Sapore di sale
og Tintarella di Luna.
Amarcord Duos særlige evne til at formidle musik og tekst giver publikum en fuldkommen fantastisk sanselig oplevelse af det passionerede
Italien; hvor humor, kærlighed og tragedie ofte går hånd i hånd.
Amarcord Duo, har taget navn efter filminstruktør Fellinis film, af samme titel, og betydningen refererer nostalgisk til det at mindes, eller huske, på dialekt fra Emilia Romagna, regionen i Norditalien.
Skal vi fortsat have musik udefra på Hyrdehøj, skal der etableres en
Venneforening med frivillige? Derfor – pårørende – meld jer hurtigst til jytte.daniel@gmail.com
Det haster, for at der kan søges
penge fra Roskilde Kommune til 2022. Deadline 1.11.
16
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HYRDEHØJS Venner under opstart
Stor tak til Hyrdehøjs Venner under opstart for at formidle besøget af
Dyvohray.—et spille– og syngeband fra Ukraine. Borgerne har givet udtryk
for at det var et godt og spændende arrangement.

KOM FRIT FREM:
Vi kunne rigtig gerne tænke os, at få vores helt egen Hyrdehøjs venner
op at stå. Hyrdehøjs venner er et godt initiativ, og der er altid brug for
flere engagerede pårørende og venner, så derfor dette opråb.
Kontakt mig venligst—heleng@roskilde—hvis I synes det er en god
ide, og kom gerne med jeres holdning, meninger og gode forslag. Så
vil jeg videreformidle jeres navne og ideer til initiativtagerne.
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Aktivitet i september måned
Banko, cafebesøg, tur
til Domkirken, gudstjeneste,, sang, herreklub,
børnehavebesøg
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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.
Og stort velkommen til vores nyeste medlem, Niels.

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

Der indkaldes til redaktionsmøde
Mandag den 4. oktober kl. 13-13.30
i Cafe Sletten.
Vi forsøger at afholde møderne først på måneden for at medlemmerne kan
komme med input og ideer til artiklen eller lignende, som er værd at inddrage
jer i.
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Gudstjeneste

Kære alle.
I oktober måned vil der være gudstjeneste
Tirsdag den 26. oktober
Fra kl. 13.30-kl. 14.00.
Gudstjenesten vil blive afholdt i Cafe Sletten.
Præsten vil være Torben Jeppesen.
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Blomsterhuset
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Mit navn er Lone Blach og jeg har været så heldig at få jobbet som afdelingsleder i Blomsterhuset, som jeg har været med til at starte op.
Jeg er 61 år bor sammen med min kæreste på landet ved Kirke Hyllinge.
Jeg har 2 børn og 3 dejlige børnebørn.
Min store hobby er at sy, så det er mig I ser på gangene med de farverige kjoler.
Jeg har arbejdet som pædagog siden 1982. Jeg har oplevet hvordan livet udspiller sig, alt efter, om, man er i Vuggestue, Børnehave, Sfo… og langt ind i
voksenlivet, med de udfordringer der er, når man har funktionsnedsættelse.
Jeg har kastet min kærlighed på den meget voksne aldersgruppe. Så at være
kommet til Hyrdehøj og være med til at starte Blomsterhuset op, har været en
fantastik rejse.
I Blomsterhuset bor der 10 borgere der alle har medfødt funktionsnedsættelse.
Som alle sammen er fantastiske, dejlige og sjove på hver deres måde. Så her
griner vi mange gange i løbet af dagen.
Blomsterhuset er for Roskilde kommune et helt nyt tiltag, for at give vores
udviklingshæmmet borgere et godt sted at være. Når det pga. alder bliver for
svært, at være i egen bolig eller hvis man, der hvor man kommer fra, ikke har
de fornødne ressourcer i forhold til det somatiske, så har vi i Blomsterhuset
både en sygplejerske, sundhedspersonale, pædagoger og pædagogisk omsorgspersonale ansat. Dette samarbejde fra alle faggrupper, er med til at give
vores borgere den bedst mulige livskvalitet.
Efter at være kommet over på den anden side af Corona restriktionerne, er vi
begyndt at være med i Caféen når der er fællessang og arrangementer. Det er
noget som rigtig mange er glade for. Det gør at vi også lærer alle jer, der bor
på resten af Hyrdehøj at kende.
For findes der noget bedre end at gå igennem Hyrdehøj og få hilst på alle
dem man møder, og samtidig også vide hvem de er?
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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
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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Magnolie kvt.
Skovkvt.
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Den Store Ældrefest den 20. oktober 2021.

Fejringen af Valdemarsdag er Danmarks største ældrefest. Danmarks Kartoffel Råd arrangerer i samarbejde med sponsorer Valdemarsdag, som fejres med snaps og nye kartofler på plejecentre over hele landet.
Hvordan opstod det?
Ideen til Danmarks største ældrefest opstod, fordi en pårørende til en beboer på et plejehjem i Otterup på Fyn en gang om året plejede at
”smugle” nye, danske kartofler ind til sin mand. Hun gik til Danmarks
Kartoffel Råd med den tanke, at der skulle holdes en årlig, landsdækkende fest, hvor ældre over hele landet kunne få glæde af nye kartofler.
Fakta:
Der deltager ca. 32.000 ældre i Danmarks største ældrefest.
Der bliver spist ca. 10.000 kilo kartofler
Der udleveres ca. 1.650 halve flasker snaps.
Danmarks Kartoffel Råd—hvad er det?
Danmarks Kartoffel Råd fik så mange positive tilbagemeldinger om, hvor
meget glæde det skaber på plejecentrene, og derfor siger de, ”at det er en
stor fornøjelse at kunne medvirke til at skabe denne festdag”.
Danmarks Kartoffel Råd arbejder for at sikre kartoflen på det nationale
spisekort. Der er en tendens til, at kartoflen sjældnere og sjældnere kommer på danskernes middagsborde, og derfor ønsker de at skabe debat og
opmærksomhed omkring kartoften, at fremme samarbejdet mellem alle
parter i kartoffelbranchen og være en samlet repræsentation for kartoffelsagen i forhold til omverdenen. Det gør de bl.a. ved Valdemarsdag, DM i
dyrkning af kartofler på friland og kokkekonkurrencer.
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I denne måned har vi fødselarer i huset:

Tillykke til alle fødselarer,
vi kipper med flaget
Jonna N.—10. oktober,
Jørgen P.—11. oktober,
Jette—17. oktober,
Vagn—22. oktober,
Klaus—23. oktober,
Vita—24. oktober
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Vi sender en tanke til dem vi har taget afsked
med i september måned:

Æret være Deres minde

Jytte Hansen
Laila M. Nielsen
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Aftenmenu oktober
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Aftenmenu oktober

29

Oktober 2021

Aktivitetskalender
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Aktivitetskalender
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Aktivitetskalender

Der tages forbehold for corona og uforudsete hændelser.
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EFTERÅR
Efterår er en af de fire årstider. På den nordlige halvkugle ligger efteråret fra september til november.
Der er ingen officiel meteorologisk definition, men for Danmark er
foreslået perioden, hvor minimumstemperaturen ligger mellem 0 og
10 °C, og gennemsnitstemperaturen falder (cirka fra 20. september til 30. november).
Efteråret symboliseres i kunsten ofte med høsten, og at bladene begynder at falde af træerne. Omvendt symboliserer efteråret i den traditionelle kunst oftest alderdommen.
Det varmeste efterår (kalendermæssigt) i Danmark blev registreret
i 2006 med en gennemsnitstemperatur på 12,2° C.
Fra Wikipedia, den frie encyklopædi

Sensommer på Hyrdehøj
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KOM FRIT FREM ! FRIVILLIGE SØGES.

EFTERLYSNING!
Vi kunne godt tænke os flere frivillige, som kan komme
og være med til at gøre dagen endnu bedre for vores borgere.

Fortæl os hvad du kan byde ind med!
Vi kan bruge alles hænder og hoveder.
Vær med til onsdagsarrangementer, banko, søndagsarrangementer, gudstjeneste, læs op fra aviser/bøger, tale
om stort og småt.
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Navn: _____________________ Bolignummer: —————

Kryds og Tværs

Løsning inkl. navn og bolignummer afleveres til Helen
Ghauri senest den 25. oktober 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:
Nina Nørrevang.
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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Stemnings
billeder

Roskilde Domkirke
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EJER EFTERLYSES
Der står en trehjulet cykel med
batteri i vores skur, men vi kender ikke ejermanden, så hvis det
er din, eller du kender vedkommende, så vær så venlig at kontakte en af os i aktivitetsteamet
eller kom til bolig 18.

BOGVOGN
Tak for bøgerne til vores bogvogn.
Vi håber at I vil tage godt i mod Morten, som vil komme
rundt med bogvognen en gang om måneden i hvert kvarter, og hvis I er interesseret, kan Morten komme oftere.
Nu har
vi en helt fuld bogvogn.
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BANKO
HUSK
AT DER ER BANKO TO
GANGE OM MÅNEDEN—
KIG I AKTIVITETSKALENDEREN 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.

BUSTURE

Vi planlægger en til to ugentlige busture.
(se aktivitetskalenderen).
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