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De generelle restriktioner for besøgendes
adgang til Roskilde Kommunes plejecentre
er ophævet fra i mandags.
Det er Styrelsen for Patientsikkerhed, der har givet
kommunen grønt lys til at åben op for besøg til beboerne på baggrund af smittebilledet og de gennemførte
vaccinationer i Roskilde.
Selvom der nu er åbnet for besøg på plejecentrene, så
beder kommunen besøgende om at huske de generelle
anbefalinger om at blive hjemme, hvis man er syg eller
har symptomer, husker god håndhygiejne og holder
god afstand til andre. Se vores plakater, med vejledninger, der hænger rundt i centeret.

Fastelavn se billederne på side 2021

Almanakken, er der noget om
snakken se side: 13

www.plejecenthyrdehoej@roskilde.dk
Mail: plejeHyrdehoej@roskilde.dk
Telefon: 46 3136 50
Hyrdehøj plejecenter
Hyrdehøjstræde 2
4000 Roskilde
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Kære Alle
Kære alle
Hyrdehøj plejecenter er huset hvor alt kan lade sig gøre –
sådan er kulturen fra både personale og vores fantastiske
køkken. Derfor er vi på vej til, at blive et hus fuld af liv og
glæde. Et hus hvor livet leves og med respekt for hver enkeltes forskellighed.
Begrebet hverdagsrehabilitering (iv) er efterhånden på alles læber i Danmark.
Definition af rehabilitering, er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger, pårørende og fagfolk. Formålet er at borgeren, som har eller er i
risiko for at få begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår et så selvstændigt og meningsfuldt liv, som muligt. Rehabilitering baseres på borgerens hele livssituation og beslutninger og består af en koordineret,
sammenhængende og videns baseret indsats.
Hverdagsrehabilitering iværksættes typisk, når en borger får problemer med at
klare sine daglige gøremål. Rehabiliterende indsatser i borgerens eget miljø har

stærke forebyggelsespotentialer især ved en tidlig indsats. Der er mange individuelt betingede elementer, der kan være afgørende for en tryg og aktiv hverdag,
f.eks. tilgængelighed ude og inde, livsstil, roller i familien og netværk, personlige
vaner, traditioner og interesser. Hverdagsrehabilitering tager derfor hele tiden udgangspunkt i borgerens egne mål og motivation, og den foregår i dagliglivets konkrete sammenhænge.
Når man er afhængig af andre personers overblik pga. at man måske ikke kan udtrykke eget behov, vurdere hvilken indsats, der er nødvendig eller koordinere og
sammensætte indsatserne, ja så er man fuldstændig afhængige af støtte fra familie
og fagfolk.
Det kan også være en god ide, at lave en bog med et billede stamtræ, udvidet kalender med indskrevet aftaler osv. Det er faktisk kun fantasien der sætter grænser.
Hjælpes vi ad med at skabe livskvalitet for jeres pårørende der bor her, føles livet,
respekten for hinanden og glæden, endnu mere nærværende.
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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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Bruger– og Pårørenderådets medlemmer
Da det ikke har været muligt, pga. corona, at afholde BPR valg , afventer vi
kommunens udmelding om, hvornår det
er muligt igen.

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
Tak for fastelavnstønderne med
lidt sødt og godt. Vi sætter stor
pris på det. MUMS

Repræsentant for Ældrerådet
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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

30841461

vinniras@roskilde.dk

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

Lone Blach
Afdelingsleder for
Blomsterhuset, lejl. 1-10

23826793

Vaskeri :
Gitte Rosenkilde

24457832

gitteros@roskilde.dk

Teknisk Service assistent:
Nevzat Yilmaz

30841236

nevzaty@roskilde.dk

Vagttelefon skov kvarteret

24447910

Vagttelefon magnolie kvarteret

24447917

Afdelingsledere

Vagttelefon aften og nat
Vagttelefon blomsterhuset

brittsi@roskilde.dk

loneblach@roskilde.dk

24450138
24454435

Aktivitetskoordinator:
Helen Ghauri

24454697

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.

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 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 måltiden (morgen, middag eller
aften) skal deltageren kontakte personalet. Personalet vil give
køkkenet besked.
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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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Borgermøde

Dagsorden

Hvad røre sig:
Aktiviteter
Plejen
Mad og måltider
Ønsker
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Borgermøde

Frekvensen på borgermøderne bliver
hver anden måned, her kan vi snakke
alt fra aktiviteter til hvordan dagligdagen går. Vel mødt

Næste borgermøde i skovkvarteret er
d. 18-03-2021 kl. 11,00
Næste borgermøde i magnoliekvartereter d. 24-03-2021 kl. 11,00
Borgermøde
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Johnnys klumme
Johnny holder fri i denne
måned, men han vender
stærkt tilbage.

Vejrvarsler for februar måned
Lun februar lover kølig marts.
Regn i februar varsler frost i marts.
Falder der kun lidt sne i februar, må vi forvente kulde i maj.
Blidemånedens væde narrer mangen mand til at græde.
Er februar mild varsler det kulde i påsken.
Når vinden er i sønden, fryser tappen af tønden.
Blinker stjernerne stærkt en vinteraften, er det tegn på frost.
Kold februar lover en god vækstsæson.
Er fuglene i februar fede, da falder megen sne derefter.
Når myggene sværmer i februar, har bonden intet godt i vente.
Torden i februar betyder mange mænds død, og mest de riges
Hvis der ligger sne ved fastelavnstid,
skal det helst fyge kraftigt tirsdag og onsdag efter fastelavn - så er våren
nær
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Den gamle almanak

Arbejdet med at udarbejde kalendere og beregne almanakker har været arbejde for astronomer siden oldtiden. Med til beregningerne hørte - og hører forudsigelsen af astronomiske begivenheder såsom Solens op- og nedgange,
Månens faser, planetpositioner, stjernernes tilsynekomst, formørkelser osv.
Den kalender, vi kender i dag, har en lang historie. Opdelingen i 12 måneder à
30 eller 31 dage stammer fra Romerriget. I 200-tallet overtog det kristne
samfund denne kalender, men ugens længde blev sat til syv dage, svarende
til antallet af dage i skabelsesberetningen - og i øvrigt også til antallet af
'planeter'. Som planeter - vandrestjerner - regnedes Sol, Måne og de fem
planeter Merkur, Venus, Mars, Jupiter og Saturn.
Det geocentriske verdensbillede opfattede ikke Jorden som en planet, og planeterne uden for Saturn var ikke opdaget endnu.
Den kalender, den kristne kirke overtog fra romerne, den julianske kalender,
bestod af et år på 365 dage med et skudår på 366 dage hvert fjerde år. Årets
længde var altså på 365,25 dage. Imidlertid er det tropiske år (tidsrummet
mellem to passager af forårspunktet) på 365,2422 dage. Fordi året var sat lidt
for langt i den julianske kalender flyttede årstiderne sig langsomt tilbage, således at forårsjævndøgn i 1500-tallet lå den 11. marts, og ikke den 21. marts,
som oprindelig. Det førte til, at pave Gregor XIII i 1582 indførte den gregorianske kalender, som er identisk med den julianske, bortset fra antallet af skudår. I den gregorianske kalender er år, som ender på 00 ikke skudår med mindre 400 går op i årstallet. Året 1900 var ikke skudår, år 2000 var det, mens år
2100 ikke skal være det. For at få flyttet forårsjævndøgn 'på plads' blev der
sprunget 10 dage over.
Den gregorianske kalender blev straks taget i anvendelse i de romerskkatolske lande, mens de protestantiske lande gjorde det senere. I Danmark
blev den gregorianske kalender indført i år 1700 ved at der blev udeladt 11 dage i februar (den julianske kalender var kommet endnu en dag 'bagud'), og
den 1. marts fulgte lige efter den 18. februar.
Kalenderskiftet i Danmark skete i høj grad på grund af Ole Rømers indsats.
Kalenderskiftet blev ledsaget af en forordning, som især behandlede økonomiske forhold.
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Aktiviteter i februar måned
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Foto:
Maria

Her er så den nye redaktion på Hyrdehøj Pressen. Velkommen til Jytte
fra Magnolie Kvarteret.
Bagest stående ses ergoterapeut Helen.
Forrest fra venstre ses Henning,, Inge Louise,, Morten (på bordet), Johnny og Jytte.

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 redaktionsmedlem, så gerne med diverse indslag.

Der indkaldes til redaktionsmøde mandag den 22. marts 2021 kl. 13.00 i
Skovkvarteret.
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Fire tegn på forår
Det kan godt være, at kalenderen siger, at det er blevet forår. Men er du nu helt sikker? Her er fire tegn på, om foråret er kommet
Nogle lytter efter gøgens kuk andre efter lærkens trille. Nogle kigger op for at se, om
bøgen er sprunget frem, mens andre roder efter anemoner under nedfaldne blade.Vi

har hver vores en opfattelse af, hvad der skal til, før man kan proklamere, at nu er
foråret kommet til Danmark. Første tegn er, at vi har forladt vintermåneden februar,
og at vi i dag har den 1. marts. Men er en dato nok til at bringe foråret over os? Herpå følge fire andre tegn på, at det er forår.

Forår i skovbunden
Erantis og vintergækker springer ud i januar. Allerede i folkeskolealderen lærer
man, at det er forår, når der kan plukkes anemoner i skoven. Selvom træernes knop-

per er vokset en smule, så går der altså et stykke tid, før forårstegn nummer ét spirer
i skovbunden.

Lyden af forår
Våren melder sin ankomst, samtidig med at sanglærken kommer tilbage fra en vinter under sydlige himmelstrøg. Det lyder af forår, når lærken synger. Så snart de fornemmer, at frosten slipper sit tag i den øvrige del af Danmark og Norden, så flytter
de sig, siger Michael Fink. fra Dansk Ornitologisk Forening:
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Men kulden har også haft sin effekt på, hvornår vi kan lytte til trillerne i luften. Sanglærken er knapt nok kommet til landet endnu på grund af, at sne og frost har holdt
den lidt tilbage, fortæller ornitolog Michael Fink fra Dansk Onitologisk Forening

Lærken venter - ligesom resten af Danmark - på foråret. Faktisk sidder store flokke
samlet nede i Sydvestjylland og venter på, at der skal komme plusgrader.
Forår på Hyrdehøj
Vi begynder allerede nu, at planlægge, hvordan vores udendørs møbler skal stå. Vi
tror på, at med solskin og et fleece tæppe, kan alt lade sig gøre, så laver vi vores egen
udendørs cafe, med varm kakao og udsigt ud over hyrdehøj.
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Her kommer lidt om hvem der er afdelingsleder for aftenvagterne, nattevagterne og vores husassistenter.
Jeg hedder Britt og har fornøjelsen af at være en stolt del af Hyrdehøj
Plejecenter.
Jeg er uddannet social og sundhedsassistent, har erfaring fra plejecentre,
hjemmeplejen, psykiatri og sygehus.

Det er en stor fornøjelse at arbejde omkring alle vores skønne borgere på
Hyrdehøj.
Vi er et stort hus med mange kompetente medarbejdere der alle stille og
roligt er med til at bygge en ny arbejdsplads op og danne rammerne for
alle vores borgere.
Jeg er bosat i Køge, har tre børn. Fritiden går med familien, kæreste og
styrketræning. Jeg er født og opvokset i og omkring Skanderborg, men
har i snart 20 år boet omkring Roskilde.
Jeg glæder mig til at arbejde videre med alt vores skønne personale, vi
har som ledelse stor fokus på arbejdsmiljø og trivsel, da dette skaber et
solidt grundlag for, at vi sammen kan skabe trygge levevilkår for alle
borgerne på Hyrdehøj.
Vi har sammen et mål om at skabe det bedste plejecenter som kan give
borgerne den bedste hverdag, fyldt med omsorg, smil, musik, snak, aktiviteter og medindflydelse på netop hvad dagen skal indeholde for, at give den enkelte borger den livskvalitet alle har krav på og behov for.
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Vi søger 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 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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FASTELAVNSFEST
Fastelavn er mit navn,
boller vil jeg have,
hvis jeg ingen boller får,
så laver jeg ballade.
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FASTELAVNSFEST

Vinderen

Vi havde en hyggelig eftermiddag,
hvor der blev slået til tønden af alle
kræfter.
Efter at der var blevet kåret katteDronning og Konge, blev det endelig
tid til fastelavnsboller.

Boller op, boller ned,
boller i min mave,
hvis jeg ingen boller får,
så laver jeg ballade.
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I marts måned har vi fødselarer i huset:

Tillykke til alle fødselarer, vi kipper med flaget
4. Hans (Skovkvarteret)
9. Birthe M. (Magnolie kvt.)
11.Tove F. (Magnolie kvt.)
Og
23. Jytte R. (Skovkvarteret).
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Vi sender en tanke til dem vi har taget afsked
med i december :

Æret være Deres minde
Elly Margrethe Hansen
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Aftenmenu marts
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Aftenmenu marts
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Aktivitetskalender
Mandag 1.

Kl. 10.15 Banko (kun Magnolie Kvarteret)
Pris: 10 kr. pr. plade

Tirsdag 2.

Eftermiddag – Aktivitet med Morten i Skovkvarteret
Kl. 10.15 – Fællessang i Skovkvarteret

Onsdag 3.

Eftermiddag – Aktivitet med Morten i Magnolie Kvarteret.
Kl. 10 – Bustur (Skovkvarteret)

Torsdag 4.

Eftermiddag – Aktivitet med Morten i Skovkvarteret.
Kl. 10.15 – Fællessang i Magnolie Kvarteret

Fredag 5.

Brunch i begge kvarterer og musik med Morten til maden.

Fredagscafe med Morten (Magnolie Kvarteret) i cafeen
Lørdag 6.

Søndag 7.

Mandag 8.

Kl. 10.15 – Gåtur
Eftermiddag – Aktivitet med Morten i Skovkvarteret

Tirsdag 9.

Kl. 10.15 – Fællessang i Skovkvarteret
Eftermiddag – Aktivitet med Morten i Magnolie Kvarteret

Onsdag 10.

Kl. 10 – Bustur (Magnolie Kvarteret)

Torsdag 11.

Eftermiddag – Aktivitet med Morten i Skovkvarteret
Kl. 10.15 – Fællessang i Magnolie Kvarteret
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Aktivitetskalender
Fredag 12.

Formiddag – Krea
Fredagscafe med Morten (Skovkvarteret) i cafeen

Lørdag 13.
Søndag 14.
Mandag 15.
Tirsdag 16.
Onsdag 17.
Torsdag 18.
Fredag 19.

Kl. 10.15 – Gåtur
Eftermiddag – Aktivitet med Morten i Skovkvarteret
Kl. 10.15 – Fællessang i Skovkvarteret
Eftermiddag – Aktivitet med Morten i Magnolie Kvarteret
Kl. 10 – Bustur (Skovkvarteret)
Eftermiddag – Aktivitet med Morten i Skovkvarteret
Kl. 10.15 – Fællessang i Magnolie Kvarteret
Kl. 10.15 Banko (kun Skovkvarteret)
Pris: 10 kr. pr. plade
Fredagscafe med Morten (Magnolie Kvarteret) i cafeen

Lørdag 20.
Søndag 21.
Mandag 22.

Kl. 10.15 – Johnny viser film i Skovkvarteret.
Eftermiddag – Aktivitet med Morten i Skovkvarteret

Tirsdag 23.

Påskefrokost i begge kvarterer

Onsdag 24.

Kl. 10 – Bustur (Magnolie Kvarteret)
Eftermiddag – Aktivitet med Morten i Skovkvarteret

Torsdag 25.

Kl. 10.15 – Fællessang i Magnolie Kvarteret

Fredag 26.

Fredagscafe med Morten i (skovkvarteret) i cafeen

Lørdag 27.
Søndag 28.
Mandag 29.

Kl. 10.15 – Gåtur
Eftermiddag – Aktivitet med Morten i Skovkvarteret

Tirsdag 30.
Onsdag 31.

Kl. 10 – Bustur (Skovkvarteret) og aktivitet med Morgen efterm
Der tages forbehold for Corona restriktioner og uforudsete hændelser
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DEN FRIVILLIGE AKTIVITETSGRUPPE

Vi håber, at så snart coronaen har sluppet
taget, at vi kan rekruttere en masse frivillige, til alle de aktiviteter, vi skal have op at
køre

Er der nogen derude, der allerede
nu, kunne tænke sig at arbejde
som frivillig, så kontakt Helen
Ghauri. Så laver hun en liste til senere.
28

Marts 2021

Navn: _____________________ Bolignummer: —————

Suduko

Løsning inkl. navn og bolignummer afleveres til Helen
Ghauri senest den 22. marts kl. 12 i postkassen ved
kontoret 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
Birthe Magnild—Magnolie Kvarteret.
Stort tillykke til dig.

Præmie:
En æske chokolade
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Stemnings
billede fra
Hyrdehøj
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Se her!

Vi har købt forskellige film og bøger til huset, og håber at I
alle vil gøre brug af dem. Endvidere har vi købt forskellige
bolde, faldskærm og ærteposer, så brug dem endelig.

Nu har vi fået vores skønne bogvogn—
byt en bog– tag en bog, men først skal vi
have bøger vi kan tage af.
Så hermed en opfordring til
alle.
Der er en vogn til begge

kvarterer.
Kontakt gerne Helen—heleng@roskilde.dk eller
kom forbi mit kontor.
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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.

Så har vi endelig fået vores bus

Vi planlægger at der ugentligt
er en bustur
(se aktivitetskalenderen).
Vi ser frem til mange dejlige
ture sammen med jer, og ser
frem til at vejret bliver bedre.
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Fakta bokse
Hvorfor
sommertid ?

SOMMERTID
I 2021 begynder
sommertid natten
mellem lørdag d. 27.
marts og søndag d.
28. marts.

Grunden til at vi har
sommertid og vintertid,
skyldes at man gerne vil
give mennesket så meget
dagslys som muligt. Der er
nemlig stor forskel på
dagslys om sommeren og
om vinteren.
Årets længste dag falder
den 20. eller 21. juni og har
op til 17 timers dagslys.
Året korteste dag falder
den 21. eller 22. december,
og har helt ned til 7 timers
dagslys. Der kan altså
være 10 timers forskel på
årets længste og korteste
dag.
Ved at indføre sommertid
og stå op en time tidligere,
får vi flere timer dagslys i
vores hverdag. Det er
nemmere for de fleste at
stå op om morgenen når
det er lyst, og gå i seng om
aftenen når det er mørkt.

Hvornår indførte man

sommertid og vintertid?
Første gang sommertid
blev indført var tilbage i
1916 i Østrig og
Tyskland. Her gjorde
man det for at spare
energi under krigen.
Danmark var et af de
mange lande, der også
begyndte at indføre
sommertid kort tid
efter.

34

Marts 2021

Sjove huskeregler
Havemøbler skal frem
Hvis I har problemer med at dreje urskiven i den rigtige retning,
så kan vi altid læne os op af den klassiske huskeregel:
Når det bliver sommertid, skal havemøblerne frem og
når vi går til vintertid (normaltid) skal havemøblerne tilbage igen.

Initiativet til at indføre sommertiden blev taget omkring 1. verdenskrig.
For efter krigen havde man ikke meget energi eller mange ressourcer.
Dermed var sommertiden netop et forsøg
på at spare på de begrænsede mængder af energi, som man havde tilbage.
Dog er det ikke en idé, som opstod ud af den blå luft.
For faktisk skrev Benjamin Franklin, USAs grundlægger
I et essay i 1784 om at stå en time tidligere op for at spare på stearinlyset.
Men forslaget var dog mest af alt ment som en joke
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