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Kære Alle
Kære alle
Forår er en af de fire årstider, jeg værdsætter rigt og
meget. Det er her at det pibler op af jorden og de første spæde sprøde lysegrønne skud, ses på alle træerne. På den nordlige halvkugle ligger det astronomisk
forår fra forårsjævndøgn omkring 21. marts til sommersolhverv 21.-22. juni, mens traditionelle forår i dansk sammenhæng er
det almindeligt at betragte foråret som månederne marts, april og maj.
Solens stråler er ved at brænde igennem og varmer både krop og sjæl,
fuglene har allerede observeret omslaget i vejret og synger fornøjeligt den
nye dags kommen ind.
Det betyder for rigtigt mange forårsrengøring, skure og udhuse skal tømmes for overvintrede havemøbler, der nu skal ud og rengøres, inden de
skal gøre gavn, i en forhåbentlig god og lang varm sommer.
Men netop årstiden indbyder til en god gang mental forårsrengøring, nye
positive mønstre kan med fordel indføres i dagligdagen.

Start dagen med at værdsætte endnu en dejlig dag i godt selskab med det
vigtigste i dit liv, dit eget selskab, din tro følgesvend, er og bliver dig selv.
Hvordan skal en rigtig dejlig dag se ud i dit eget selskab? Har du gjort
plads og tid til fordybelse og gode sunde bekræftelser omkring dig selv og
din person.
Hverdagen ser unægteligt noget bedre ud, når du er klar til at gøre en forskel, både i dit eget liv, og i dine omgivelse
Tænk også over, hvilke udendørs aktiviteter du har lyst til og giv gerne
personalet besked. Frisk luft og sol, giver både vitaminer og styrke til krop
og sjæl.
Lyt til fuglene, se på blomsterne. I både skov kvarteret og magnolie kvarteret, er der knopper på træer og buske, der er lige ved at springe ud.
Så nyd foråret

De bedste hilsner
Vinni Lau Rasmussen
Centerleder
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Velkommen til nye beboere
Vi er snart fyldt op og i næsten normal drift, og vi vil præsentere nye
beboere her.
Lige nu siger vi bare VELKOMMEN til jer alle.
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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

Der er nu udmelding fra kommunen:
Da besøgsrestriktioner på plejecentrene nu er ophævet og vi går
hen imod en større generel åbning
af samfundet, planlægges afviklingen af de udskudte valg til brugerog pårørenderådene til torsdag den
20. maj 2021. Sundheds- og Omsorgsudvalget modtager en orienteringssag om dette på deres møde i
næste uge. Senere udsender vi herfra en pakke med valgmateriale.
Som I nok kan erindre blev vedtægterne ændret en smule sidste år,
så opstår der på nogen måde udfordringer omkring valghandlingen,
så kan forvaltningen træde ind som
valgstyrer, men det satser vi naturligvis på fortsat er jer.
Valgperioden tænkes at være lidt
kortere end de normale to år, således at de valgte til rådet sidder til
næste ordinære valg, dvs. indtil ultimo 2022 (1½ år i stedet for 2 år).

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

Teknisk Service assistent:
Steen Juliussen

24669379

Vagttelefon skov kvarteret

24447910

Vagttelefon magnolie kvarteret

24447917

Afdelingsledere

Vagttelefon aften og nat
Vagttelefon blomsterhuset

brittsi@roskilde.dk

loneblach@roskilde.dk

gitteros@roskilde.dk
steenju@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. Kontakt
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

Oktober:

Hyrdehøjs fødselsdag
Tirsdag den 16. november kl. 17

December:

Julefrokost.
Tirsdag den 16 .december kl. 12
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Borgermøde
Referat fra Borgermøde i Skovkvarteret,
marts 2021
Der var igen en høj borgerrepræsentation til dagens borgermøde.
Vinni bød velkommen fortalte at vi nu snart er ved at være fyldt
op på Hyrdehøj. Vi nyder at centret igen er åbnet for besøgende.

Vi glæder os til foråret kommer så vi kan komme ud i den smukt
anlagte have. Vinni har indkøbt gas-grille så vi f.eks. kan grille
pølser. Vi skal også have gang i cykelture på de nyindkøbte cykler.
Borgernes påskefrokost er planlagt til 23/3-2021 og der vil jo naturligvis blive serveret øl og snaps til silden.
Vi planlægger at øge fokus på sang og musik så det bliver en større del af vores hverdag på Hyrdehøj.
Vinni spørger ind til hvordan borgerne oplever at maden er her på
Hyrdehøj. Det opleves generelt at maden her på Hyrdehøj er god.
Vinni opfordrer til at der gives besked til personalet såfremt man
oplever noget omkring maden som ikke er tilfredsstillende.
Det er også tilladt at ønske og komme med forslag til menuen. Så
vil køkkenet gøre hvad de kan for at tænke forslagene ind i næste
måneds menuplan.
Der spørges til status på postkasserne. Vinni fortæller at postkasserne er sat op, der er bestilt nr til alle postkasserne og alle borgere
skal have en nøgle udleveret til postkasserne. Enkelte borgere har
fået nøgler udleveret. Nøglen er den samme som til boligen.

Enkelte borgere oplever at der går for lang tid fra de ringer i aftenvagten og til personalet kommer og tilbyder hjælp. Lederen af aftenvagten vil følge op dette.
Vinni takker for et godt møde ønsker alle et godt forår.
Næste møde bliver i maj måned.
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Borgermøde
Referat fra borgermøde i Magnolie Kvarteret
Marts 2021
Der var stort fremmøde og Vinni bød velkommen til mødet.
De fremmødte gav positive tilbagemeldinger om påskefrokosten i
går, og de syntes at det var dejlig mad.
Med forårets komme skal vi nok komme mere ud i bl.a. haven, og
Vinni fortalte at der er indkøbt grill, så man fx kunne grille en pølse
til frokost. Og haven indbyder også til at man kommer ud og ser haven, når blomsterne kommer frem.
Vinni fortæller at der er valg til BPR i maj måned.
Adspurgt fortæller borgerne at de om aftenen ser film, spiser popcorn
og drikker kakao, hvilket de er meget begejstret for.
I er meget velkommen til at tage fat på os, hvis I har ønsker til aktiviteter og ture og lignende. For tiden har vi busture, cykelture, ture til
Kvickly og ture i haven.
Generelt går det godt, og det er vigtigt, at privatlivets fred bliver respekteret. Der blev aftalt, at der laves et skilt med ”vil ikke forstyrres”, som kan stå på hylden ude foran ens dør, og at det skal respekteres.
Der var også positive tilbagemeldinger omkring maden, som blev beskrevet som god dansk mad. Man kan altid sende ønsker til køkkenet,
og så vil de forsøge at få det på menuen. Man kan altid afmelde sin
mad senest dagen før kl. 12, såfremt man hellere vil forkæle sig med
fx højtbelagte smørrebrød, hvis man ikke kan lide maden den pågældende dag.
Der blev ytret ønske om at især nye personaler præsenterer sig, og
der blev talt om at nye medarbejdere kan have et skilt, hvor der står
”ny medarbejder”.
Vinni understregede, at man altid kan komme og tale med lederen,
såfremt man føler sig dårligt behandlet, talt ned til og lignende. Det
skal man faktisk.
Tak for godt møde og gode input. Næste møde er i maj måde. Følge
med her.
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Johnnys klumme

Lommepenge.
Hvem husker ikke når vi som drenge gik ud og legede med penge på lommen,
som
jeg husker det formuleret, og var der mere end 2 mønter raslede de
når man søgende genkaldte sig værdien af formuen - der aldrig oversteg 40 - 50
øre i hullede 10 ører.
Det hændte at man i slåskampe mistede et par mønter, og hvor man lovede dusør
til den heldige finder. Så var det ned til slikmutter og formøble. Jeg som bydreng
hos en købmand havde altid masser af lommepenge.
Begrebet lommepenge findes ikke mere, men er overtaget noget elektronik kaldet
MOBIL PAY. Altså telefonen som nu også er bankbog. Så nu ses før omtalte drenge flintre af sted på et eller andet køretøj, viftende med telefonen med den ene
hånd, mens de klamrer sig til styret med den anden, uden dødsforagt, eller tanke
om at slippe bankbogen af syne. Vi nærmer os det pengeløse samfund, hvor al
overførsel sker via et betalingskort, indeholdende en tjep der hurtigere end et greb i
lommen, registrerer forbruget ved at møve kortet hen over en kortlæser. Den service bankerne var kendt for før i tiden, personlig betjening, er nu henvist til en
maskine der spyer sedler ud til kunderne i en lind strøm, uden tanke om et overtræk. Nu er chansen for at møde sin tidligere bankansatte på gaden en saga blot,
hvor et enkelt nik til maskinen bliver ubesvaret. Den næste arbejdsproces vi mistede var Ciro indbetalingen, hvor de lange køer på posthusene gav mulighed for at få
en snak med naboer, eller et anden snakkesaligt væsen. Ind i mellem hørtes kun
stemplers monotone SLASK,SLASK SLASK, og de ikke diskrete ekspedienters
hørbare stemmer. NÆSTE.
Det er nu afløst af et inkasso firma der hører ind over bankerne der så leger posthus et par dage endnu. Personligt har jeg først her forleden måtte ty til korset og
erhvervede mig et hævekort, da min likvide kapital slap op. Det vil ikke ske
fremover, da jeg vil sørge for nok kontanter til et stykke tid, og undgå besøg ved
de evindelige maskiner . Hurra for fagre nye verden, den der har frataget os muligheden for selv at styre vores kapital. En betjening har jeg dog stadig magten over,
da jeg ikke modtager E post, og hvor jeg stadig nyder at flænse kuverterne fra
kommunen fra hinanden.
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CYKLING UDEN ALDER
En stor tak til Ole for at introducerer os
til de fine, nye rickshaw cykler, som
kaldes Krone 1 og Krone 2.
Kom gerne og vær med.
Bliv selv oplært til pilot, spørg din
mand/kone/venner/bekendte.
Camilla er vores kaptajn, kontakt hende
på camillaer@roskilde.dk, hvis du gerne
vil oplæres eller kontakt Helen på
heleng@roskilde.dk.

Vi har fået yderligere 2
cykler (Krone 3 og 4).
Flere cykler er lig med flere ture :-)
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Aktivitet i marts måned
Gåture, Fredagscafe og Busture
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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 håber at der er flere interesserede, og hvis ikke som redaktionsmedlem, så gerne med diverse indslag.

På vores redaktionsmøde den 22. marts 21 blev der talt om, at husavisen måske var for
omfattende, og blandt mødedeltagerne var der forskellige holdninger.
Hvad tænker du????????

Der indkaldes til redaktionsmøde tirsdag den 20. april 2021 kl. 13.00 i Skovkvarteret.
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EFTERLYSNING
JOHNNY FALKENSTRØM PEDERSEN
LEJLIGHED 61

Kære naboer og pårørende.
Jeg søger en af jer der kunne tænke sig at stille op til et interview omkring jeres lange liv. I må have en masse erfaring i skuffe, som I kunne tænke sig i ville dele med
os andre.
Det skal ikke være noget højtravende. Fortæl om jeres spændende arbejde, jeres familieliv blandet sammen med de billedei helt sikkert har gemt væk. Tag dem frem
og lad os lave en kavalkade så de efterladte har noget at se på når vi ikke er her mere. Jeg står for det hele camera, redigering, og hvad der ellers skal til for at lave den
slags TV.
KOM FRIT FREM OG LAD OS SE PÅ DET.
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LIVSHISTORIE
Hvorfor livshistorie? Livshistorie er et redskab der
både kan hjælpe én selv til at huske og andre til at
møde og forstå den person, man er. Livsfortællinger
om et langt liv er et værdifuldt redskab til at forbinde generationer og til at give andre mulighed for
indsigt og respekt

ALLE HAR HISTORIER AT FORTÆLLE
Lige meget hvem man er, og hvor man kommer fra, har man
oceaner af historier at fortælle fra sit liv. Alle har noget at fortælle. Alle har levet et liv, hvor erindringer om fortiden, forskellige steder, vigtige personer og skelsættende begivenheder
har været med til at forme det menneske, man er i dag.
Denne mentale rejse tilbage i historien vækker minder til live,
som måske ikke har været erindret i mange år. Borgere bliver
ofte meget engageret i denne proces og får lyst til også at fortælle det netop erindrede. Det kan godt betyde, at fortællinger
sommetider bliver lidt fragmenterede og afbrudt af nye, indskudte erindringer, som også må fortælles.
22 23

Det at skrive sin livshistorie ned har flere formål:
• Styrke identiteten, hvis du har eller skulle få hukommelsesbesvær
• Et materiale med ideer til gode samtale emner
• Medvirke til at finde aktiviteter der giver mening for dig
• At hjælperen har mulighed for at tilpasse hjælp og omsorg
efter dine ønsker, hvis du en dag får svært ved at udtrykke
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Kære alle sammen
Jeg hedder Charlotte Ilskov Pedersen. Jeg er gift med Tom, og vi har
snart været gift i 25 år. Vi har 2 dejlige børn, på henholdsvis 21 og
25. Vi bor i Vipperød, som er en rigtig dejlig by, med skove og åbne
marker. Vores datter Cathrine er flyttet hjemme fra, men vi har stadig
glæden af vores søn Tobias. Det er en proces man skal i gennem, når
ens børn flytter hjemme fra. Vi har dem jo kun til låns. Men der er
nogen der siger, at man skal glæde sig til børnebørnene kommer, og det
gør vi så.
Som familie har vi hver år rejst til Italien i sommerferien i CombiCamp. Det har været nogle dejlige år, med oplevelser, og samvær med
familie og venner. Sidste år holdte vi ferie i Danmark pga. Corona, og
jeg må indrømme, at det var en god oplevelse. Vejret var ikke noget at
tale om, men det er jo også menneskerne man er sammen med, der gør ferien god. Nu må vi se hvor ferien går hen i år. Det tyder på, at der
er ved at være styr på corona, nu hvor flere og flere bliver vaccineret. Så hvis verden tillader det, så vender vi campingvognen syd på
igen.
Men lidt om mig. Så er jeg uddannet SSA i 2011. Jeg har været på Sct.
Jørgensbjerg plejecenter i 9 år. Her har jeg arbejdet som SSA, planlægger og afdelingsleder. Det er et rigtig dejligt plejecenter, men
det var også tid, at skulle prøve noget andet. Nu er jeg her på Hyrdehøj, som afdelingsleder, og jeg elsker at gå på arbejdet hver dag. Det
er en enestående mulighed for mig, at være med til at skabe et fantastisk plejecenter. Jeg glæder mig til, at vi sammen skal til at skabe
et dejlig plejehjem. Et sted med tryghed, omsorg og glæde, og ikke
mindst masser af musik. Musik for mig er livseliksir. Musik har minder, og man får lyst til at bevæge sig, synge eller danse. Det bliver
godt, at vi snart kan samles til fælles musikarrangement i café sletten. Jeg ser frem til en oplevelsesrig fremtid, sammen med alle beboere og medarbejdere på Hyrdehøj.
Mange forårs hilsner Charlotte
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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
vores ergoterapeut.
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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PÅSKEFROKOST

Tirsdag den 23. marts 2021 havde vi en skøn påskefrokost
med dejligt selskab og pragtfuld mad. En stor tak til køkkenet.
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HJÆLP
TØJ HAVES—EJERMÆND SAVNES

Da vi efterhånden har vi en hel del tøj uden ejermand, og da vi gerne vil
have at tøjet finder ”hjem” igen, vil vi gerne opfordrer jer til at komme og
se tøjet igennem om der er noget I kan genkende.

Kom ned i vaskekælderen og kig.
I er velkommen i hverdagene indtil kl. 15.
Tøjet vil blive lagt frem i vaskekælderen følgende 2 weekender:
Den 17. og 18. april og
Den 24. og 25. april 2021

Dog efter nærmere aftale med personalet i Kvarterene.
Hvis I finder jeres tøj, så skal de lægges i en pose med navn og lejlighedsnummer og blive i kælderen, og tøjet vil herefter blive mærket.
På forhånd tak for hjælpen.
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I april måned har vi fødselarer i huset:

Tillykke til alle fødselarer, vi kipper med flaget
Sonja fra Magnolie Kvarteret—3. april
Birgit fra Skovkvarteret—13. april
Hanne S.-H. fra Skovkvarteret—15. april
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Vi sender en tanke til dem vi har taget afsked
med i marts:

Æret være Deres minde
Anders T. Knakkergård Møller
Sanne Helleskov

23

April 2021

Aftenmenu april
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Aftenmenu april
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Aktivitetskalender
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Aktivitetskalender

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

Navn: _____________________ Bolignummer: —————

April 2021

Løsning inkl. navn og bolignummer afleveres til Helen
Ghauri senest den 23. april kl. 12 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:

Denne måned har vi ingen vindere.
HUSK at sende løsningen på månedens opgave ind til Helen.

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

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.

CYKLING UDEN ALDER—HVAD ER DET?
Cykling uden alder er på en vigtig mission: at give de ældre ret
til vind i håret. Hver dag kan du møde 450 rickshaws med røde
kalecher rundt om i Danmark.
Cykel-piloter inviterer ældre på plejehjem ud i r ickshaw og
sammen får de nye oplevelser og frisk luft.
Cykelturene er magiske. De bringer smilet
frem hos alle, bryder ensomheden og styrker fællesskabet. Generationer mødes og
nye venskaber opstår.
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Se her!

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

Så er bussen ude og køre.

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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Lidt om Påske
For de fleste danskere
betyder pasken først og
fremmest en række
fridage. For mange
knytter der sig ogsa
særlige skikke til
pasken. Mange af
traditionerne har
ændret sig gennem

I gamle dage.

Helt frem til slutningen af 1800-tallet
var en påsketradition at farve og trante
æg. Det at trante æg er en leg, hvor man
triller farvede æg ned af en bakke eller
en anden skrå flade. Hvis man rammer et
af de andre æg, vinder man. Man kan
også se hvilket æg der triller længst og
lade det være med at afgøre vinderen.
Men som sagt var det i gamle dage.
Det med at trante æg som en leg, mener
man stammer fra Tyskland. Legen
kendes også fra England, Sverige og
Frankrig tilbage i år 1600.

De mest populære danske
påsketraditioner i dagens
Danmark:
Påskefrokosten.
Gækkebreve.
Påskeæg.
Påskeharen.
Haven gøres klar i påsken.
 Påskeliljer og gul pynt.
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Aprilsnar
Aprilsnar er et dr illende tilnavn, som br uges om dem, der
efter skikken bliver narret den 1. april.
Nyhedsmedier følger aprilsnar-traditionen og bringer almindeligvis
1. april hver især en historie, som ikke er rigtig, ofte skrevet af en
person ved navn "Ranslirpa" (aprilsnar stavet bagfra).

Aprilsnarre er forbudt i Kina
Herunder eksempler på Aprilsnar i medierne:

Verdens første drive-in fødeafdeling
Hvidovre Hospital afslører, at de i 2020 åbner verdens første drive-in
fødeafdeling. Det kommer til at fungere således, at man kører frem til et
samtaleanlæg. Her scanner man sundhedskort og oplyser, hvor langt der
er mellem veerne.
Når jordemoderen vurderer, at den gravide er klar til at føde, skal bilen
køres frem til næste skranke. Her vil en jordemoder står klar til at hjælpe kvinden under fødslen. Fødslen vil foregå på bagsædet af bilen.
Det fungerer ligesom en drive-in på McDonalds.

Elefanter flytter ind på Roskilde Internat
Dyrenes Beskyttelse oplyser, at fire arbejdsløse cirkuselefanter nu skal
bo sammen med hunde og katte på Roskilde Internat. Det betyder
også, at Dyrenes Beskyttelse bliver nødt til at inddrage noget af den jord,
som normalvis lånes af Roskilde Festivalen.
Det betyder, at 20.000 billettet til Roskilde Festivalen annulleres.
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