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Vores nye læger i magnolie 
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Kære alle 

I skrivende stund, skulle anden omgang af vaccinen 

mod covid 19, gerne være overstået, for de fleste af 

os.  

Plejecenteret og dermed begge kvartere, er snart 

fyldt op og nu håber vi bare, at Coronaen trækker 

sig tilbage, så vi kan få en aktiv dagligdag igen. 

Februar kan være en lang måned at komme igennem, derfor vil vi rigtig 

gerne høre, hvilke aktiviteter, i kunne tænke jer i de små nærophold. 

Giv jeres mening til kende, hos plejepersonalet, så samler vi input og 

prøver at lave aktiviteter ud fra jeres ønsker. 

 

Så jeg vil  afslutte med Frank Jægers vinterdigt og sammen med jer, se 

fremad mod Marts og April go forårets kommen. 

 

Liden sol i disse uger. 
Februar har gjort os mindre. 
Sne som tynger. 
Is som knuger. 
Vi kan ingenting forhindre. 
Vi kan heller ikke bede 
om at måtte blive større. 
Stær og mus og vinterhvede. 
må på vore vegne spørre. 
Men måske april vil hente 
vore hjertebål tilbage 
Sammen vil vi tålsomt vente, 
liden sol i disse dage.  
 

De bedste hilsner 

Vinni Lau Rasmussen 

Centerleder  

Kære Alle 
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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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Repræsentant for Ældrerådet 

   

Bruger– og Pårørenderådets medlemmer 

 

Da det ikke har været muligt, pga. coro-

na, at afholde BPR valg , afventer vi 

kommunens udmelding om, hvornår det 

er muligt igen. 

 

 

   Bruger- og pårø-

renderåd. 
 

Vor opgave er hovedsagelig at væ-

re et bindeled mellem beboer – 

pårørende og ledelsen.  

 

BPR er med til at fastlægge ret-

ningslinjer for dagligdagen på pleje-

centret og rådet planlægger og ar-

rangerer aktiviteter for beboerne. 

 

Til disse aktiviteter, søger vi frivil-

ligmidler fra kommunen, der kan 

bruges som tilskud, til aktiviteter i 

og uden for huset. 

 

 

Enhver er velkommen til at kon-

takte os pr. telefon eller email.   

 

Venlig hilsen 

Formand BPR 
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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 

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 charlotteip@roskilde.dk 

Britt Melgaard 

Afdelingsleder for 

Pleje Aften og Nat 

Service gruppen 

23826480 brittsi@roskilde.dk 

Lone Blach 

Afdelingsleder for 

Blomsterhuset, lejl. 1-10 
23826793 

loneblach@roskilde.dk 

  

Vaskeri : 

Gitte Rosenkilde 
24457832 gitteros@roskilde.dk 

Teknisk Service assistent: 

Nevzat Yilmaz 
30841236 nevzaty@roskilde.dk 

Vagttelefon skov kvarteret 24447910   

Vagttelefon magnolie  kvarteret 24447917 
  

Vagttelefon aften og nat 

  
24450138 

  

Vagttelefon blomsterhuset 24454435 
  

Aktivitetskoordinator: 

Helen Ghauri 24454697 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.  

 

       

 

 

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 husavi- sen 

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 

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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Referat af borgermøde 20-01-2021 Skovkvarteret  

 

 

Der var mødt mange borgere op til dagens borgermøde og mange deltog ak-
tivt i debatter og svarede på spørgsmål omkring dagligdagen i Skovkvarte-
ret.  
 
Der er generel enighed om at der er ved at indfinde sig en mere rolig og 
hyggelig hverdag ovenpå indflytningen som var en stor omvæltning for de 
fleste.  
 
Der var et ønske om at få flere grøntsager til aftensmaden og hvidtøl til ri-
sengrøden.  
Desserterne og supperne fik meget ros.  
 
Nogle enkelte borgere oplevede at maden ikke var varm nok når der skulle 
spises – dette er der i skrivende stund handlet på så det ikke længere bør 
være et problem. 
Der var lidt tvivl om spisetiderne så det blev meddelt at der spises frokost 
kl. 12.00 og aftensmad kl. 18.00. 
 
Hyrdehøj Plejecenter vil i nærmeste fremtid kunne tilbyde borgere en bustur 
i vores egen bus ligesom vi har indkøbt cykler, så der er mulighed for at 
borgere kan komme på en cykeltur. 
 
Det var et ønske at der blev spillet banko en gang imellem og alle var enige 
om at en pris på 10,- pr. plade er rimelig.  
 
Nogle borgere oplever at der går for lang tid fra 
der bliver kaldt på nødkaldet til der kommer per-
sonale. 
 
Enkelte borgere har oplevet at personalets kald 
ringer mens de hjælper en borger med bad. Dette føles ikke rart. Det blev 
besluttet at personalet skal informeres om at de ikke svarer kald mens de 
hjælper en borger i badesituationen. 
 
Der blev spurgt til hvornår borgerne får deres egne postkasser. I skrivende 
stund er postkasserne landet på matriklen og opsætningen af dem er i gang. 
 
Henning og Inge Louise har meldt sig som en del af redaktionen på husavi-
sen – tak for det.  
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Referat af borgermøde 27-01-2021 Magnolie kvarteret  

Vinni byder velkommen til det første borgermøde, og er glad for fremmø-
det.  
 
MAD:  
Borgerne er generelt godt tilfreds med maden og den gode smag, og synes 
der er rigeligt af det hele.  
 
AKTIVITETER: 
Der blev talt om at corona fortsat begrænser aktiviteterne, men vi har dag-
ligt et tilbud fx sang, gåture, banko. Vi er i gang med at indkøbe film og 
bøger til huset. 
Når vejret bliver til det, kan vi arbejde og hygge i haven. 
Der blev talt om håndbold, og Vinni lover kage til hele huset, hvis/når 
Danmark vinder. 
Vi talte om dameklub, hvilket beboerne syntes kunne være en god ide, og 
vi kunne abonnerer på et dameblad. 
 
HYRDEHØJ PRESSEN:  
Borgerne opfordres til at være en del af pressen, og beder dem tage fat i 
personalet, Morten eller Helen. Der blev talt om at der burde være kaffe og 
kage til redaktionsmøderne. 
 
PERSONALE: 
Borgerne var tilfredse med personalet, og føler at de bliver behandlet med 
respekt og værdighed. Der var dog også borgerer der synes, at personalet 
er for lang tid om at komme, og Vinni fortalte, at der er et max. På 15 min, 
men at man altid kunne komme til lederne, hvis man følte at der var pro-
blemer. 
 
Der er kommet en del nyt personale, og borgerne fortalte, at selv om der er 
navn på tøjet, er det svært at se hvad de hedder. Der blev aftalt, at persona-
let præsenterede sig, når de gik ind i boligen ifm. Morgenplejen. 
 
HUSET: 
Huset er fortsat lidt af en byggeplads, men det bliver bedre, og borgerne 
syntes at lejlighederne var tilfredsstillende, men opfordres til at sige det til 
personalet eller lederne, hvis der er mangler eller lign. 
 
GENERELT: 
Vi skal have gang i flere udendørs aktiviteter, og de små ophold skal blive 
hyggeligere, og vi skal have mere af det gode. 
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Johnnys klumme  
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Johnny har i dag vist egne film, og Johnny vil gerne gøre  
det igen i denne måned, hvilket vi vil sætte stor pris på. 
 

 

 

Johnnys klumme  
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Aktiviteter i Januar måned  

Sang, musik, banko og stolegymnastik. 
 
Vi glæder os til at se flere af jer. 
 
Kom glad ! Eller kom i hvert fald. 
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Her er så redaktionen på Hyrdehøj Pressen. 
 
Bagest ses ergoterapeut Helen. 
Forrest fra venstre ses Henning, Johnny og Inge Louise, alle bosiddende i 
Skovkvarteret. 

Der indkaldes til redaktionsmøde mandag den 22. februar 2021 kl. 13.00 i 
Skovkvarteret. 

Vi ser frem til et godt samarbejde, og vi har allerede holdt vores første 
redaktionsmøde. 
 
Vi håber at der er flere interesserede, og hvis ikke som redaktionsmed-
lem, så gerne med diverse indslag. 

    Foto: 
   Morten 
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Dialog kommer fra græsk dialogos – dia betyder “gennem” og logos 
“ord”, så dialog betyder ganske enkelt at tale sammen. 
Dialog er vigtig for at mennesker kan forstå hinanden. Uden dialog kan 
vi ikke vide hvad andre tænker og føler. Dialogen  er en af konfliktløs-
ningens fornemste redskaber. At lytte opmærksomt og aktivt og at tale 
klart er dialogens kunst. Formålet med dialog er gensidig forståelse, for-
stå sig selv, den anden eller at blive forstået. 
I dialogen drøftes og værdsættes forskelle, og der dannes broer, som kan 
berige. Men dialog er mere end det. I dialogen udforsker du dig  selv og 
et problem for at lære noget nyt. 
 
I  dialogen er vi opdagelsesrejsende 
I dialogen er der bevægelse – vi afsøger nye muligheder sammen. Når vi 
har dialog skaber vi større  gensidig forståelse. 

I dialogen er vi opdagelsesrejsende sammen. Vi ved ikke hvad der sker 
undervejs på vores rejse i samtalen. 
Rejsen er målet – ikke hvor vi rejser hen og det gælder om at være ægte 
nysgerrig og åben undervejs. 

Dialog betyder “gennem ordet” 
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 Vel mødt  Vinni Rasmussen centerleder. 
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Kære alle 

 

Nu er det min tur til at fortælle om mig selv. 

 

Jeg hedder Helen og er ergoterapeut og jeg har været ansat i 

Roskilde Kommune i 3 år. Jeg er kommet med fra Kristiansmin-

de Plejecenter. 

 

Jeg har snart været gift i 33 år og har 3 voksne børn, en søn på 

27 år og to døtre på henholdsvis 23 og 24 år.  Vi bor i Køben-

havn. 

 

Jeg er oprindeligt uddannet kontorassistent og har arbejdet bå-

de i Københavns byret samt en del advokater. Så skulle der ske 

noget nyt i mit liv, og jeg blev for snart 10 år siden ergoterapeut.  

Et valg som jeg aldrig nogensinde har fortrudt. Det at arbejde 

med mennesker giver mening i mit liv, og jeg sætter bestemt 

stor pris på alle de mennesker jeg er stødt på og stadig støder 

på i mit virke som ergoterapeut. 

 

Jeg lægger vægt på at beboerne får et meningsfuldt og aktivt liv 

og kom gerne til mig med forslag, ris og ros. 

 

Helen Ghauri 
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Vi søger beboere der vil 
deltage i husavisens re-
daktion 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 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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        10 TING DU (MÅSKE) IKKE VIDSTE OM MATADOR???? 

 

1) Agnes blev forbigået 
Kirsten Olesen spiller mesterligt som stuepigen Agnes, der bryder den sociale arv og kommer ud 
af Lauras køkken og senere bliver byens nye forretningskvinde. Det var slet ikke meningen, at hun 
skulle have så fremtrædende en rolle, men hendes mesterlige spil, fik Balling og Nørgaard til at 
udvikle hendes rolle og tilføje nye ting til manuskriptet. 
Men at blive folkekær er et tveægget sværd. For i bogen siger hun, at hun blev forbigået flere stør-
re film- og tv-roller efterfølgende, da folkene bag disse mente, at hun var for synonym med rollen 
som Agnes, og de var bange for, at publikum ville have svært ved at skelne. Kirsten Olesen har 

dog siden "Matador"-tiden haft fast engagement på Det Kongelige Teater. Og i "Hotellet" flere år 
senere havde hun ligeledes en gennemgående rolle. 

2) Kurt Ravn skulle slet ikke have spillet "Røde" 
Kurt Ravn var der ikke mange, som kendte, da han som "Røde" bragede ind i folks stuer i 1978 og 
de næste tre år frem. Men det kom de til. Han blev umådelig populær i serien, men faktisk kom 
han med på et afbud. For en anden skuespiller skulle have spillet jernbanearbejderen med den ven-
streorienterede overbevisning. Og det var Ole Ernst. 
Desværre havde Ole Ernst raget uklar med både DR og Teaterforeningen på det tidspunkt, og Erik 
Balling turde ikke binde an med skuespilleren, som også lige på det tidspunkt havde svært ved at 

stå op om morgenen (man skulle møde mellem 6 og 6.30 i sminken). Så derfor gik rollen til Kurt 
Ravn, som aldrig har snakket med – nu afdøde – Ole Ernst om "Røde"-rollen. 

 

3) Frøken Jørgensen og Violet Vinter byttede roller 
Det er et velkendt faktum, at Maude og Elisabeth (Malene Schwartz og Helle Virkner) egentligt 
var tiltænkt de omvendte roller. Men også Vera Gebuhr og Lis Løwert fik deres roller byttet om af 
Erik Balling, som havde den tese, at hvis man spillede mod sin egen karakter og personlighed, så 
fik man et bedre resultat. 
Og Vera Gebuhr var en flamboyant kvinde kendt fra mange fejende flotte teaterroller, mens Lis 
Løwert mest var kendt som dyrehandler Clausens lidt forfjamskede kone i "Huset på Christians-
havn". Lise Nørgaard ville have, at Vera skulle være danselærer Violet Vinter og Lis skulle spille 

frøken Jørgensen, men kort inden optagelserne lavede Erik Balling det om. 

 

4) Hans Christian Varnæs var med i allerførste scene 
Serien er optaget i bidder hele vejen igennem for hver sæson. Og derefter klippet sammen. Så den 
allerførste scene i "Matador" er ikke den, man ser i serien, hvor Mads Andersen-Skjern trasker ind 
i Korsbæk med lille Daniel i hånden. Det er såmænd den scene i episode 5, "Den enes død", hvor 
Hans Christian Varnæs – spillet mesterligt af Holger Juul Hansen – kommer op i Elisabeth (Helle 
Virkners) lejlighed og angrer over, at han ikke lånte Albert Arnesen penge, fordi han føler, at han 
er skyld i hans død. 
Kirsten Olesen fortæller også, at fordi alle scener blev optaget på én gang på hver location (i ban-

ken, i køkkenet, på gaden, på Sølyst etc.), så på et tidspunkt løber hun som Agnes op af trapperne 
fra køkkenet med en bakke i hånden. Da hun så træder ind i stuen med bakken, er der gået næste et 
halvt år, fordi første scene i sæsonen var i Varnæs' køkken, og den sidste scene skudt i sæsonen var 

i Varnæs' stuer. 
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5) Kristen Skjern blev passet af Elisabeth 
Da Jesper Langberg var en lille dreng sad han bag på cyklen, som hans far, Sigurd Langberg, cyk-
lede på ud til Nordisk Film. Sigurd, som var en stor skuespiller, afleverede lille rødhårede Jesper 
til en ung skuespillerinde og bad hende om at passe Jesper nogle timer. Skuespillerinden blev 
mopset, fordi hun selv havde nogle vigtige linjer i sit eget manuskript, hun skulle øve. Den unge 
skuespiller var Helle Virkner. 
Der var 15 år mellem de to skuespillere, men den aldersforskel er nu ikke så evident i serien. 
 
6) Derfor hedder byen Korsbæk 
Der er mange gæt på, hvorfor "hovedstaden" i "Matador" hedder Korsbæk. Ifølge bogen og Lise 
Nørgaard er det en af manuskriptforfatterne, Paul Hammerichs, idé. Han skrev alle de sjællandske 
bynavne op på en tavle og byttede endelserne rundt, og da han byttede Holbæk og Korsør ud med 
hinanden var den der: Korsbæk. Det smager også sjællandsk. En anden hårdnakket myte er, at 
Korsbæk er en omskrivning af Lise Nørgaards hjemby Roskilde. Kors: Rosk og kilde: bæk. Men 
ifølge forfatteren selv, er det førstnævnte historie, som er den rigtige. 
 
7) Datteren ældre end moren 
De to herlige personager, Fru Fernando Møhge og datteren Misse, blev spillet af henholdsvis Ka-
ren Berg og Karin Nellemose, og der er aldersforskel på de to, men ikke som man skulle tro. For 
Karin (Misse) var ét år ældre end sin "mor" Karen Berg i virkeligheden. 
 
8) Research via gamle breve 
Erik Balling gjorde aldrig noget halvt. Således heller ikke med "Matador"-researchen. Bl.a. brugte 
han nogle personlige familie-breve til dette arbejde. Oppe på hans og fru Christas loft lå nemlig en 
stor bunke breve skrevet af hans egen far til hans bedstefar. For Erik Ballings far studerede til 
præst i København og kom fra Silkeborg. Når han skulle ha' vasket sit tøj, sendte han en stor sæk 
med vasketøj og et brev til mor og far op til Silkeborg. 
Far læste brevet højt og skrev et nyt, mens mor vaskede tøjet og sendte sæk med tøj og nyt brev 
retur til København. Og den brevveksling mellem forældre og søn (som foregik i 1916) igennem 
fire år var en fin research til den tid, hvor de voksne i Korsbæk var unge ligesom Eriks egen far 
var det dengang (serien tager jo sin begyndelse i 1929). Og et fingerpeg på, hvordan normerne, 
kulturen og udviklingen i hhv. hovedstaden og provinsen var dengang. 
 
9) Døde som modstandsmand – ligesom morfarens ven 
Den unge bankmand i Omegnsbanken, Ullas kæreste Poul Kristensen, som er aktiv modstands-
mand i Korsbæk falder til tyskernes kugler under en aktion, og stakkels Ulla er igen alene. Han 
bliver spillet af Christian Steffensen, hvis morfar, Erik Nielsen, var slagtermester i den lille by 
Bandholm på Lolland. Han var aktiv modstandsmand under krigen, og hans gode ven, Ole, blev 
skudt og dræbt af tyskerne under en aktion på krigens allersidste dag i Danmark, 9. april 1945. 
 
10) Fik kun én rolle til efter "Matador" 
En af de absolutte bærende roller – figuren Mads Skjern – bliver eminent spillet af Jørgen Buck-
høj. Han spillede rollen så godt, troværdigt og med så stor overbevisning, at han blev et slags ikon 
og symbol på den hårde forretningsmand i en provinsby. En forretningsmand, som næsten ikke 
skyr nogle midler for at nå sit mål. 
Det billede sad printet fast – og sidder endnu – på os danskere, så det betød desværre også, at han 
– ligesom Kirsten Olesen – fik svært ved at lande nye roller på tv efterfølgende. Faktisk blev det 
kun til en enkelt, en lille rolle som præst i "Gøngehøvdingen". 
Jørgen Buckhøj fik dog en fin karriere på teatre, i revyer og som direktør for Amagerscenen. Han 
gik bort i 1994 kun 59 år gammel. 
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I februar måned har vi fødselarer i huset: 

    Tillykke til alle fødselarer, vi kip-

per med flaget  

 

6. Inge Louise (Skov kvt.) 

8. Emma (Skov kvt.) 

21. Tove (Skov kvt.)  

22. Kaj (Skov kvt.) 

Og 

25. Bjarne (Magnolie kvt.)   
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Vi sender en tanke til dem vi har taget afsked 

med i december : 

 

 

Æret være Deres minde 

 

 

 

 
Jørgen Leonhardsen, Magnolie Kvarteret 
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            Aftenmenu februar 
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                Aftenmenu februar 
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   Aktivitetskalender Dato 
  

Mandag 1. Kl. 10.15 – Gåtur 
 

  
Eftermiddag – Aktivitet med Morten i Skovkvarteret 

Tirsdag 2. Kl. 11 – Fællessang i Skovkvarteret 

  
  
Eftermiddag – Aktivitet med Morten i Magnolie Kvarteret. 

Onsdag 3. Kl. 10 – Bustur 
 

  
Eftermiddag – Aktivitet med Morten i Skovkvarteret. 

Torsdag 4. Kl. 11 – Fællessang i Magnolie Kvarteret 

  
  
  

Fredag 5. Kl. 10.15 Banko (kun Magnolie Kvarteret) 

Pris: 10 kr. pr. plade 

  
  
Eftermiddag – Aktivitet med Morten i Magnolie Kvarteret 

Lørdag 6.   

Søndag 7.   

Mandag 8. Kl. 10.15 – Gåtur 

  
  
  
Eftermiddag – Aktivitet med Morten i Skovkvarteret 

Tirsdag 9. 
  

Kl. 11 – Fællessang i Skovkvarteret 

  
  

Eftermiddag – Aktivitet med Morten i Magnolie Kvarteret 

Onsdag 10. Kl. 10 – Bustur 
 

  
  
Eftermiddag – Aktivitet med Morten i Skovkvarteret 

Torsdag 11. Kl. 11 – Fællessang i Magnolie Kvarteret 

  
  

Fredag 12. Eftermiddag – Aktivitet med Morten i Magnolie Kvarteret 

Lørdag 13.   

https://www.google.dk/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.naboosterbro.dk%2F2016%2F08%2F&psig=AOvVaw3F62_KCNbqKpMIipHyfh9r&ust=1611310173669000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOjWy6nkrO4CFQAAAAAdAAAAABAO
https://www.google.dk/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.bisserup.dk%2F2019%2F12%2F28%2Ffaellessang-i-forsamlingshuset%2F&psig=AOvVaw38USrapiWvu4QqIs5xteU4&ust=1607603705134000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNiH4OH0wO0CFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.hovborg.net/cropped-hovborg-header-jpg/
https://www.google.dk/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.bisserup.dk%2F2019%2F12%2F28%2Ffaellessang-i-forsamlingshuset%2F&psig=AOvVaw38USrapiWvu4QqIs5xteU4&ust=1607603705134000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNiH4OH0wO0CFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.dk/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fvoresegedal.dk%2Fbegivenheder%2Fbingo-banko-med-boerns-tanter%2F&psig=AOvVaw2wQg07oxKjGlIVroOOQzdo&ust=1607160027027000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJCXrOb_s-0CFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.dk/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.naboosterbro.dk%2F2016%2F08%2F&psig=AOvVaw3F62_KCNbqKpMIipHyfh9r&ust=1611310173669000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOjWy6nkrO4CFQAAAAAdAAAAABAO
https://www.google.dk/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.bisserup.dk%2F2019%2F12%2F28%2Ffaellessang-i-forsamlingshuset%2F&psig=AOvVaw38USrapiWvu4QqIs5xteU4&ust=1607603705134000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNiH4OH0wO0CFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.hovborg.net/cropped-hovborg-header-jpg/
https://www.google.dk/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.bisserup.dk%2F2019%2F12%2F28%2Ffaellessang-i-forsamlingshuset%2F&psig=AOvVaw38USrapiWvu4QqIs5xteU4&ust=1607603705134000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNiH4OH0wO0CFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.dk/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.familiejournal.dk%2Fhus-og-have%2Fhusmorraad%2F10-gode-tips-til-laekre-varme-drikke&psig=AOvVaw2eHsz8rlX8mVOaTCmfWzV0&ust=1611388188510000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKiY5_iGr-4CFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.dk/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Forestad.net%2Funiversitetskvarteret%2Fnews-article%2Farticle%2Fvelkommen-til-fastelavn-i-oerestad-city.html&psig=AOvVaw3_l3GUM6XjtMx5yQzbgkDh&ust=1611220939904000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIivuvuXqu
https://www.google.dk/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.bisserup.dk%2F2019%2F12%2F28%2Ffaellessang-i-forsamlingshuset%2F&psig=AOvVaw38USrapiWvu4QqIs5xteU4&ust=1607603705134000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNiH4OH0wO0CFQAAAAAdAAAAABAD
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   Aktivitetskalender 
 

Der tages forbehold for Corona restriktioner og uforudsete hændelser  

Søndag 14. Fastelavnshygge med fastelavnsboller og varme kakao med fløde-
skum 

i begge kvarterer 

 

  
Mandag 15. Kl. 10.15 – Gåtur 

 

Eftermiddag – Aktivitet med Morten i Skovkvarteret 

Tirsdag 16. Kl. 11 – Fællessang i Skovkvarteret 

  
Eftermiddag – Aktivitet med Morten i Magnolie Kvarteret 

Onsdag 17. Kl. 10 – Bustur 
 

Eftermiddag – Aktivitet med Morten i Skovkvarteret 

Torsdag 18. Kl. 11 – Fællessang i Magnolie Kvarteret 

Fredag 19. Kl. 10.15 Banko (kun Skovkvarteret) 

Pris: 10 kr. pr. plade 

  
Eftermiddag – Aktivitet med Morten i Magnolie Kvarteret 

Lørdag 20.   
  

Søndag 21.   

Mandag 22. Kl. 10.15 – Gåtur 

  
Eftermiddag – Aktivitet med Morten i Skovkvarteret 

Tirsdag 23. Kl. 11 – Fællessang i Skovkvarteret 

Eftermiddag – Aktivitet med Morten i Magnolie Kvarteret 

Onsdag 24. Kl. 10 – Bustur 

  
Eftermiddag – Aktivitet med Morten i Skovkvarteret 

Torsdag 25. Kl. 11 – Fællessang i Magnolie Kvarteret 

  
Fredag 26. Kl. 10.15—Johnny viser film i Skovkvarteret. 

Eftermiddag – Aktivitet med Morten i Magnolie Kvarteret. 
Lørdag 27.    
Søndag 28.   

https://www.google.dk/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.familiejournal.dk%2Fhus-og-have%2Fhusmorraad%2F10-gode-tips-til-laekre-varme-drikke&psig=AOvVaw2eHsz8rlX8mVOaTCmfWzV0&ust=1611388188510000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKiY5_iGr-4CFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.dk/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Forestad.net%2Funiversitetskvarteret%2Fnews-article%2Farticle%2Fvelkommen-til-fastelavn-i-oerestad-city.html&psig=AOvVaw3_l3GUM6XjtMx5yQzbgkDh&ust=1611220939904000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIivuvuXqu
https://www.google.dk/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.bisserup.dk%2F2019%2F12%2F28%2Ffaellessang-i-forsamlingshuset%2F&psig=AOvVaw38USrapiWvu4QqIs5xteU4&ust=1607603705134000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNiH4OH0wO0CFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.hovborg.net/cropped-hovborg-header-jpg/
https://www.google.dk/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.bisserup.dk%2F2019%2F12%2F28%2Ffaellessang-i-forsamlingshuset%2F&psig=AOvVaw38USrapiWvu4QqIs5xteU4&ust=1607603705134000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNiH4OH0wO0CFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.dk/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fvoresegedal.dk%2Fbegivenheder%2Fbingo-banko-med-boerns-tanter%2F&psig=AOvVaw2wQg07oxKjGlIVroOOQzdo&ust=1607160027027000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJCXrOb_s-0CFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.dk/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.naboosterbro.dk%2F2016%2F08%2F&psig=AOvVaw3F62_KCNbqKpMIipHyfh9r&ust=1611310173669000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOjWy6nkrO4CFQAAAAAdAAAAABAO
https://www.google.dk/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.bisserup.dk%2F2019%2F12%2F28%2Ffaellessang-i-forsamlingshuset%2F&psig=AOvVaw38USrapiWvu4QqIs5xteU4&ust=1607603705134000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNiH4OH0wO0CFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.hovborg.net/cropped-hovborg-header-jpg/
https://www.google.dk/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.bisserup.dk%2F2019%2F12%2F28%2Ffaellessang-i-forsamlingshuset%2F&psig=AOvVaw38USrapiWvu4QqIs5xteU4&ust=1607603705134000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNiH4OH0wO0CFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.dk/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.bisserup.dk%2F2019%2F12%2F28%2Ffaellessang-i-forsamlingshuset%2F&psig=AOvVaw38USrapiWvu4QqIs5xteU4&ust=1607603705134000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNiH4OH0wO0CFQAAAAAdAAAAABAD
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Er der nogen derude, der allrede 

nu, kunne tænke sig at arbejde 

som frivillig, så kontakt Helen 

Ghauri. Så laver hun en liste til se-

nere. 

DEN FRIVILLIGE AKTIVITETSGRUPPE 

                          

Vi håber, at så snart coronaen har sluppet 

taget, at vi kan rekruttere en masse frivilli-

ge, til alle de aktiviteter, vi skal have op at 

køre 
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Løsning inkl. navn og bolignummer afleveres til Helen 

Ghauri senest den 22. februar kl. 12 

Vinderne af  månedens opgave offentliggøres i næste 

måneds husavis. 

Kryds og Tværs 

   N
av

n
: _

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
 B

o
lig

n
u
m

m
e
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 —

—
—
—
—
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Svar på kryds og tværs 

 

Vinder af månedens opgave 
 

Og vinderne er  

 

                      Hanne Smith-Hansen  

                                        og 

                                       Nina Nørrevang. 

 

Stort tillykke til jer.  

 

 

Præmie:    

En æske chokolade 
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Stemnings 
billede fra 
Hyrdehøj 
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Se her! 

Vi har købt forskellige spil til huset, og håber at I alle vil gøre 
brug af dem. 
Vi har delt spillene, og lagt i de to kvarterer, og vi vil sørge 
for, at spillene bliver byttet hver den første i måneden. 
 
Der er ønsket flere spil, bøger og film, og vi håber og ser 
frem til at de kommer. 

Vi tænker desuden at vi skal have en byttecentral for bø-
ger—lån en bog og sæt en anden –. 
 
Vi skal finde et sted, hvor bøgerne kan stå og op-
fordrer beboere, pårørende og personale om at være 
en del af byttecentralen. 
 
Kontakt gerne Helen—heleng@roskilde.dk. 
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Se her! 

         HUSK 

 
AT DER ER BANKO EN GANG OM MÅNEDEN—KIG I HYRDEHØJ POSTEN 
FOR AT SE HVORNÅR VI SPILLER I DIT KVARTER. 
 
HUSK AT DET KOSTER 10 KR. PR. PLADE. 
 
VI SER FREM TIL AT DU KOMMER OG DELTAGER. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

BEGRÆNSNING BEGRÆNSNING BEGRÆNSNING 
 
dette ord har vi hørt ofte gennem den seneste tid 
men………….... der er ingen begrænsninger på breve/mails, så 
send endelig mails til jeres pårørende. Send dem til mig, Helen, 
heleng@roskilde.dk så formidler jeg det hellere end gerne videre 
til jeres familie, og såfremt der er behov for det, vil det blive 
læst højt. 


