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Kære Alle

Ja, så gik januar måned, og vi står nu i et åbent samfund igen. I skrivende stund ved jeg stadig ikke, hvilke retningslinjer der kommer til at gælde fra på tirsdag på plejehjem og bosteder, men jeg melder det ud, så
snart jeg får instruksen.
I øjeblikket kæmper vi, ligesom resten af samfundet, med et højt sygefravær blandt personalet og smitte- udbrud i skovkvarteret. Heldigvis er
ingen alvorlig syge og vi kører screeningsregi i samarbejde med smitte
opsporings enheden.

I 2022 har jeg tænkt mig at invitere alle jer pårørende til kaffemik og
snak. Jeg tænker, at det skal være et uformelt møde, hvor vi deler tanker
og ideer om Hyrdehøj. Jeg inviterer jer via mail, når der er mere ro på
smitte situationen.
Der vil også igennem året være ekstra fokus på kvalitet og udvikling, og
her afventer vi spændt regeringens udspil til både den nye sundhedslov
og rekrutteringsudfordringen. Så der bliver nok at se til.
Vi glæder os til foråret. I vores dejlige have er der nu sat faste bænke op
flere steder. Byggevolden ud mod Hyrdehøjen er også ved at blive fjernet, så jeg vil opfordre alle til, at så snart solen kommer mere frem, at
gå en tur eller sidde og nyde udsigten og den smukke have.
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Vores første år på Hyrdehøj har været intens, spændende og lærerigt,
og nu glæder vi os til at roen forhåbentlig lægger sig lidt over verdenen, så fokus kan være på andet end corona og de udfordringer den har
givet os.
Jeg vil slutte med en gruk af Piet Hein.
”Der er årstider nok, men af alle der gi`s,
vil jeg tildele foråret første pris”.
Så lad os glæde os over, at naturen lige om lidt begynder at sætte
knopper og viser nye skud og planter.
Rigtig god februar.
Vinni Rasmussen
Centerleder
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Velkommen til nye beboere

Ttil

Andreas Gotlieb Wilhelmsen, bolig 24
Inge Brandt Andersen, bolig 34
Jens Aage Holmegaard Jensen, bolig 97
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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)
Gerth Jensen (pårørende—
Magnolie Kvarteret)
Vibe Andreasson
(pårørende—Skovkvarteret)
Elin Jørgensen (pårørende—
Skovkvarteret)
og
Eva Kousholt Mikkelsen
(pårørende—Magnolie
Kvarteret.

Repræsentant for Ældrerådet
:

Judith
Fjelstrup

judithfjelstrup@webspeed.dk
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SUPPLERINGSVALG TIL BRUGER–
OG PÅRØRENDERÅD
Referat fra møde i Bruger-Pårørende-råd
d. 29/11 2021 kl. 14.00 på Hyrdehøj Plejecenter
Tilstede: Vinni, Gerth, Elin, Vibe, Helen, Ginette
Vinni startede mødet med at fortælle lidt om hvilke opgaver der kan ligge i et
Bruger-Pårørende-råd, og hvilke områder der ikke ligger inden for rammerne
af et Bruger-Pårørende-råd.
Der blev samtidig fortalt at formanden for/kontakten til ældrerådet i Roskilde
kommune, hedder Hermand Pedersen.
Opgaver som Vinni foreslog at B-P-rådet kan arbejde med:
Årshjul – som bla. viser hvornår rådet holder møder og hvornår på året der arbejdes med hvilke emner/arrangementer.
Korps af frivillige personer - Vinni har et ønsker for Hyrdehøj Plejecenter om,
at der med tiden kan blive et korps af frivillige personer der vil kunne hjælpe til
ved diverse arrangementer som er arrangeret af plejecenteret, såsom onsdagscafe, gudstjeneste m.m.
Hyrdehøjs Venner – et korps af frivillige som selvstændigt kan stå for at arrangere eksempelvis søndagsarrangementer om eftermiddagen.
Fondsmidler – der kan søges tilskud af økonomiske midler via fonde til arrangementer. Til dette blev der foreslået at søge hos Sct. Georgs Gilderne.
B-P-rådet vil få en side i Hyrdehøj Plejecenter’s husavis til diverse info.
Eventuelt:
Vibe foreslog om det var muligt at bruge frivillige til at transportere og være
med som bisiddere til beboere. Det kunne eks. være til hospitalsbesøg eller andet. Vinni gjorde opmærksom på at det kunne være problematisk i forsikringsøjemed, så det skal undersøges grundigt forinden. Der kan i B-P-rådet arbejdes
videre med dette forslag.
Nyt møde:
Der vil blive indkaldt til nyt møde i 2. uge af januar. Dette møde vil bla. bestå
af en konstituering af B-P-rådets medlemmer.
Elin kan ikke deltage onsdag eller fredag. Gerth kan ikke deltage en del af tirsdagen. Det blev derfor aftalt at mødet vil blive lagt på en af de resterende ugedage.
Vinni takkede de fremmødte deltagere for deres lyst til at engagere sig i B-Prådet. Vinni fortalte samtidig at der var endnu 1 person der via mail havde
meldt sig til B-P-rådet. Vinni tager kontakt til vedkommende.
Vinni takkede for et godt møde.
Referent: Ginette 30/11 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
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
24669379

Vagttelefon skov kvarteret

24447910

Vagttelefon magnolie kvarteret

24447917

Vagttelefon blomsterhuset

gitteros@roskilde.dk
steenju@roskilde.dk

Teknisk Service assistent:
Steen Juliussen

Vagttelefon aften og nat

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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heleng@roskilde.dk

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

April:

Påskefrokost
Torsdag den 7. april

Juni:

Høstfest
August/september

November:

Hyrdehøjs fødselsdag
Onsdag den 16. november

December:

Julefrokost
december
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Borgermøde i Skovkvarteret den 4. januar 2022.

Vinni bød velkommen, og takkede for det store fremmøde. Vinni fortalte, at
der er kommet en ny direktør for social, job og sundhed, Mette Olander, og
at hun er så ny på posten, at vi må afvente og se fremadrettet, hvad der sker.
Corona og smittetal stiger, og vi må derfor tage vores forholdsregler. Alle
fælles aktiviteter er derfor sat på hold foreløbigt.
Som vi før har talt om, er der rekrutteringsproblemer i forhold til personale,
men nu er jobannoncen færdiggjort, og vi forventer at høre fra kvalificerede
ansøgere.
Bænkene er sat op udenfor og gjort klar til det bedre vejr.
Volden udenfor vinduet bliver jævnet med jorden, og der vil blive bedre udsigt til Hyrdehøj skoven.
Vinni fortalte, at statsminister Mette Frederiksen gerne vil se på ældreloven, men vi ved ikke hvad det betyder for os?!
Aktiviteter:
Alle fælles aktiviteterne i cafeen er blevet aflyst indtil videre, men vi skal
nok finde på andet i kvarteret alligevel. Vi håber at det snart kan genoptages.
Plejen:
Som sagt tidligere har vi rekrutteringsproblemer.
Mad og måltider:
Generelt var borgerne tilfredse med maden, men en borger efterspørger mere råkost både til frokost og aftensmad.
Der planlægges besøg i køkkenet, men vi skal afvente corona-situationen.
Ønsker:
Der var intet, dog havde en borger spørgsmål om hvornår altandøren i hans
bolig bliver lavet. Borgeren får fortalt, at der er tilkaldt service.
Vinni takker for mødet, og ønsker alle det bedste og håber I havde et godt
nytår.
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Borgermøde i Magnolie Kvarteret den 26. januar 2022.

Vinni bød velkommen, og spurgte hvordan alle havde det, og de svarede
at de havde det godt. Vinni fortalte kort om hvordan corona-situationen
er på Hyrdehøj lige nu, og der blev banket under bordet for at Magnolie
kvarteret kunne gå fri – ligesom de er nu. Der blev også talt om, at der
var pressemøde senere, og at det forventedes at alle restriktioner ville blive ophævet.
Vinni fortæller, at volden vil blive fjernet, og udsigten vil bedres. Der
blev talt om, at foråret snart kommer, og det kunne være hyggeligt at have foderkugler, så fuglene vil komme.
Aktiviteter:
På grund af situationen er alle fælles aktiviteter i cafeen blevet aflyst indtil videre, men vi skal nok finde på aktiviteter i kvarteret. Ellers tag fat på
Marie, Morten eller Helen, hvis I har nogle mulige forslag.
Plejen:
Vi har været og er fortsat udfordret på personalesituationen, men vi ser
lyst på det, og takker for jeres rummelighed.
Mad & måltider:
Adspurgt siger borgerne, at de er glade for maden, og at den er god, og
smagene og anretningen generelt er fine. Vinni fortæller, at det er muligt
at få besøg fra køkkenet (Gitte) og tale med hende om mulighederne, og
borgerne har mulighed for at skrive til Ønskebrønden (et glas med ønsker, som står i vores køkken), som videregives til køkkenet.
Ønsker:
En borger giver udtryk for ønsker om mere krydret mad, og der skal indkøbes forskellige krydderier, som skal stå på bordene. En anden borger
ønsker makaroni og spaghetti og andre ønsker linsesuppe og pasta.
Vinni takkede alle for deres tålmodighed og forståelse, og ønskede det
bedste for alle fremadrettet.
Vinni takker for et godt møde, og siger, at dialog er vejen frem.
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Aktivitet i januar måned

Oplæsning af eventyr,
puslespilslægning, cykelture, busture
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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.

Der vil blive indkaldt til redaktionsmøde i nærmeste fremtid.
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Gudstjeneste

Kære alle.
I denne måned vil der være gudstjeneste
Fredag den 11. februar 2022 kl. 10.00.
OBS! Ny dag og klokkeslæt.
Gudstjenesten vil blive afholdt i Cafe Sletten.
Vores faste præst er Torben Jeppesen.
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Blomsterhuset
31. december
Nytårsaften
i
Blomsterhuset

Januar
i
Blomsterhuset
Vores beboere elsker, når Morten spiller
musik

En sang kan det også blive til.

Jørgen forsøger sig på guitar, hvordan det
har lydt, vides ikke.

Charlotte L. giver også et nummer.
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Charlotte R. hjælper i køkkenet.

Hej alle sammen.
Mit navn er Thea.
Jeg er ansat her på Hyrdehøj plejecenter og været her siden vi
flyttede hertil.
Jeg er 35 år og været uddannet Social og Sundheds assistent siden 2009.
Ud over min funktion som SoSu assistent er jeg også kost ansvarlig, vejleder for elever og forflytningsvejleder – som forflytningsvejleder vil I en gang imellem opleve jeg er med i forflytnings situationer for at se om vi kan gøre noget bedre for
vores arbejdsmiljø eller for dig som beboer, og I vil også opleve jeg er med til at vurdere bl.a. bolig indretningen.
Jeg er født og opvokset i Roskilde og bor stadig i kommunen
sammen med min familie.
Jeg fik tilbage i 2002 min første ansættelse i Roskilde kommune som Social og Sundheds hjælper elev og har været fast ansat
i Roskilde kommune mere eller mindre alle årene, dog med en
enkelt afstikker på 7år til Høje Taastrup kommune.
Jeg er oftest at finde i dagvagten i skov kvarteret, men jeg hjælper ofte til i aftenvagten – dog er det lykkes mig at styrte på
cyklen en isglat morgen her i december, så lige for tiden hopper
jeg rundt med stor Walker støvle og på krykker – jeg løber derfor ikke så stærkt som alle mine andre skønne kolleger…
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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 opfordringer 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 kipper med flaget
Inge Louise—6.
Emma—8.
Tove—21.
Kaj—22.
og
Bjarne—25.
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Vi sender en tanke til dem vi har taget afsked
med i januar måned:

Æret være Deres minde

Alice Mortensen
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Aftenmenu februar
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Aftenmenu februar
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Aktivitetskalender
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Aktivitetskalender

Der tages forbehold for corona og andre uforudsete hændelser.
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Film på storskærm i Cafe Sletten
Kære alle.
Vi vil gerne have lov til at invitere til filmvisning af filmen Martha, og I vil få
nærmere besked snarest.
Har I yderligere spørgsmål, tag gerne fat på Jan, da han er vores initiativtager.

Store Marthadag 2022
Restaurant Børsen i Svendborg har siden 1994 holdt Martha-dag den første
lørdag i maj hvert år med knap 300 inkarnerede Martha-fans.
Store Marthadag starter på Børsen fra kl. 12.00, hvor vi nyder en kold fadøl,
omkring kl. 12.30 afsynger vi Gud Signe Dig Norge i gågaden - herefter "går
vi igennem strædet" mod Scala hvor vi skal se SS Martha på det store lærred .
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Fejring af Dronningens 50. års jubilæum

Dronningens 50. års jubilæum
blev fejret med maner.
Der var både champagne og lagkage til alle vores dronninger og
konger.
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KOM FRIT FREM ! FRIVILLIGE SØGES.

ER DET DIG/JER?
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.
Kontakt Helen på heleng@roskilde.dk
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Navn: _____________________ Bolignummer: —————

Kryds og Tværs

Løsning inkl. navn og bolignummer afleveres til Helen
Ghauri senest mandag den 21. februar 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:
Jette Hansen

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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Stemningsbilleder

Heerslev Strand
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Hilsen fra Mette
Kære alle på Hyrdehøj plejecenter.
Da min jobpraktik som Aktivitetsmedarbejder
nu er slut i januar, vil jeg hermed gerne fortælle jer, at jeg har været enormt glad for at være
på Hyrdehøj og lære jer alle sammen at kende; både beboere, pårørende og personaler.
Kontakten og samtalerne med jer samt min
faglige og interessemæssige bagrund har inspireret mig til at afprøve mange forskellige aktiviteter med jer:
Udover glædelig musik, sang og dans i et herligt samarbejde
med Morten, så har jeg virkelig også nydt at lave stolegymnastik, wellness og afspænding, ballon- og boldspil, sanselege, musikquiz, eventyr-højtlæsning, strikning, m.m. med jer.
Det har også glædet mig, at jeg har kunne støtte og hjælpe jer
hver især med forskellige daglige behov ved fx en gåtur på og
omkring Hyrdehøj, en indkøbstur, kalenderaftaler, oprydning,
borddækning/ afrydning, nærvær, samvær, hygge, kaffe, m.m.
Arbejdsmiljøet med den gode tone, interessen og opbakningen
for hinanden på Hyrdehøj har også givet mig en stor arbejdsglæde. Så stor at jeg virkelige vil savne jer og arbejdet på Hyrdehøj.
Derfor siger jeg nu 1000-tak til jer alle og forhåbentlig på glædeligt gensyn, hvis/når Hyrdehøj får mulighed for at kontakte mig
vedr. en ansættelse som Aktivitetsmedarbejder, så Morten og
jeg fortsat kan supplere hinanden i det store hus med 2 afdelinger.

Kærlig hilsen Mette

(Afspændingspædagog og Social- og sundhedsassistent)
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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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