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Nu er sommeren for alvor på vej. Beboerne har været i gang med at ordne altankasser og plante ny blomster. Planterne og blomster omkring plejecenteret begynder også at skyde op med
grønne blade og flotte farver.
Sommer betyder også på flere muligheder for aktiviteter udendørs. Vi har fået godt gang i vores rickshaw cykler. Det er dejligt at se flere og flere pårørende cykle ture med beboerne. I
juni skal vi cykle mange ture, for at samle km i forbindelse med Roskilde kommunes egen lille
Tour de France udfordring. Det hele slutter af med en fest den 17.juni. Mere om dette på side
22 og 23.
Den 24. juni cykler vi også med på Cykling Uden Alders store cykeldag ”Vi Cykler sammen
2022”. Cykling Uden Alder beskriver dagen således ”Dagen en hyldest til piloter, passagerer og
personale og alt det vind i håret, vi giver hinanden. I år har vi fokus på cykelfællesskaber.

Der kommer også større og større tilslutning til vores faste gåture rundt i haven. Hver uge er
der en ny plante eller blomst man kan kigge på og snakke om.
Under corona nedlukningen introducerede vi morgensang om tirsdagen. Det var en hyggelig
måde at starten dagen på og det gav en følelse af fællesskab i en tid med nedlukning. Nu er vi på
den anden side af corona nedlukningen og vi har valgt at fokusere mere på musikarrangementer
i cafeen. Derfor bliver der ikke fællessang om tirsdagen, men til gengæld kommer der flere musik arrangementer i cafeen. Vi får blandt andet besøg af elever fra Roskilde Musiske skole som
vil give koncert på blokfløjte og violin. Kirsten Siggaard kigger også forbi og giver en koncert i

cafeen og i slutningen af juni bliver der erindringssalon med minder og musik.
Vi glæder os til en sommermåned fyldt med solskin og mange musikalske arrangementer.
“At spille en forkert node er ubetydeligt; at spille uden lidenskab er utilgiveligt. ”
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Velkommen til nye beboere

Bjarne Vittrup Jensen

-

Bolig 102

Erik Verner Larsen -

Bolig 309

4

Juni 2022
Bruger– og Pårørenderådets medlemmer
Steen Hansen - Formand
(Pårørende 3.sal)

Liv Cheri Theodorsen Næstformand
(Pårørende 1.sal)

steenbh@roskilde.dk

Liv-cheri@hotmail.com

Thorkild Jensen - Kasser
(Pårørende 2.sal)

thpj38@gmail.com

Marie Ipsen - Medlem
(Pårørende 3.sal)

Marie.c.ipsen@gmail.com

Povl Kjems - Interessent
(Pårørende 3.sal)

povl.kjems@mail.tele.dk

Jørgen Bagge - Interessent
(pårørende 3.sal)

importoren278@gmail.com

29 65 13 99

26 24 00 49

29 65 90 38

40 79 62 50

Repræsentant for Ældrerådet

Erik Thomsen

erik.thomsen1@gmail.com
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Interne kontaktoplysninger på Plejecenteret
Hovednummeret til Plejecenteret::46 31 80 50
Kontaktinformation
Ledelse
Sisse Maria Skjødt

sisses@roskilde.dk

Administration
Ulla Jensen, reception

46 31 80 85

ullajen@roskilde.dk

Teknisk Service
Torben Nedergaard og Jan Rolsted
Afdelingerne
Stueetagen Afdelingsleder
Michelle Zinckernagel

michellez@roskilde.dk

1. sal Afdelingsleder Camilla Hedelain

camillash@roskilde.dk

2.sal Konst. Afdelingsleder Camilla Hedelain

camillash@roskilde.dk

3.sal Afdelingsleder Camilla Bay

camillaba@roskilde.dk

Vagttelefon Stuen

21 64 28 30
Øst bolig nr. 116 - 131

Vagttelefon 1. sal

Vest bolig nr. 101 - 115

Vagttelefon 2. sal

Vest bolig nr. 201 - 215
24 81 41 84

Øst bolig nr. 216 – 230

Vest bolig nr. 301 – 315

Øst bolig nr. 316 – 330

Vagttelefon 3. sal

21 80 52 15

30 55 61 43

21 80 52 40

24 90 70 10

21 80 52 74

Aktivitetskoordinator og redaktør på husavisen
Sonia Kirkaldy Nielsen

24 90 65 36
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Eksterne kontaktoplysninger

Fodterapeut - tirsdage 9.00-15.00
Anette Lindberg

Omsorgstandplejen

22 96 92 14

46 31 71 00

Telefontid:
Mandag – torsdag 8.00-10.30
samt 12.30 – 15.00
Fredag 8.00 – 10.30
samt 12.30– 14.20

Roskilde Kommune

46 31 30 00

4631 + lokalnr.

Sognepræsten der er tilknyttet Plejecenteret fra Himmelev Sogn
Vanja Thaulow
Træffes efter aftale.

29 16 84 71

Få Husavisen tilsendt:
Hvis du ønsker Husavisen tilsendt på mail:
Send din mailadresse til soniakn@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. Afbestilling sker til
personale på afdelingen.
Rickshawcykler
- Pårørende har mulighed for at benytte vores cykler i kælderen.
Det kræver en kort oplæring i brug af cyklerne.
For mere information, kontakt Aktivitetskoordinator Sonia
på tlf. 24906536 eller mail trekronerrichcykler@roskilde.dk
Indlæg til husavisen
- Indlæg til næste måneds husavis skal sendes til
Soniakn@roskilde.dk senest den sidste mandag i måneden 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.
Lån af materialer fra biblioteket
- Beboerne kan låne bøger og andet materiale fra Roskilde
Biblioteket. Der bliver leveret materialer hver 8 uge.
For mere information kontakt
Aktivitetskoordinator Sonia på Telefon 24906536 eller
mail soniakn@roskilde.dk
Postkasse
- Der er opsat en postkasse ved receptionen, lige ved
hoveddøren. Den er du velkommen til at bruge til den post du
nu måtte have til en af afdelingerne, aktivitetspersonalet,
køkkenet, receptionen o.s.v. Postkassen tømmes hver dag.
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Årshjulet for større begivenheder

December:

Julefrokost
Tirsdag den 6.december kl. 12
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Månedens livshistorie er gengivet ud fra beboerens eget tilbageblik på deres liv.

Månedens portræt:

Ruth Damsø Frølund (2.sal)
Skrevet af Sonia D. Kirkaldy Nielsen

Til påskefrokosten kom jeg til at sidde ved siden af Ruth og hendes pårørende.Vi fik
en god snak og Ruth fortalte blandt andet om alle hendes rejser i verden. Det var
en hyggelig snak, som vi fortsatte en eftermiddag i starten af maj.
Ruth er født i Roskilde i 1930. Hun boede i et hus sammen med hendes 8 år ældre
storebror og deres forældre. Ruths mor var hjemmegående og hendes far var maler. Han malede for folk i Roskilde og omegn. Når han havde malet for en familie på
landet kom han ofte hjem med en høne eller et stykke af en gris.
Ruth havde en god barndom i Roskilde. Hun husker hvordan børnene fra hendes
vej ”sloges” med de andre børn fra Neergårdvej og Lysholmsvej. Børnene lavede
træsværd og de fik lov til at lave skjold af låg fra smørdritler. De kæmpede imod
børnene fra de andre veje. Det var kun leg, så der var ikke nogen der kom til skade.
Der var mange børn i området, så der var altid nogen at lege med.
Da Ruth var 9 år hørte hun fly over Holbækvej og hun gik ud og kiggede. Der faldt
sedler ned fra himmelen. Ruth vidste ikke hvad der skete, så hun gik hjem til sin
mor med en af sedlerne. Moren læste sedlen og sagde at Ruth ikke skulle i skole
den dag. Det er Ruths første minde om 2.verdenskrig.
Ruth gik på Allehelgensgadeskole og realskolen. Hun var glad for at gå i skole. Hun
var især glad for naturhistorie og diktat. Ruth er god til stavning og grammatik. Ruth
gik i skole under 2.verdenskrig og hun har altid undret sig over at de lærte engelsk i
skolen under krigen. De lærte også tysk og svensk. Hver morgen havde de morgensang i et lokale oppe under taget. Der var meget varmt. Ruth og hendes veninde,
Kirsten besvimede hver gang de skulle synge morgensang, så til sidste stod der en
bagved for at gribe dem. Det endte dog med at de fik en lille grøn pille af deres lærer Hr. Smith og de fik lov til at blive i klassen. Pillen fik dem til at få det bedre, så
de ikke besvimede mere. Ruth kan ikke huske hvad det var for en pille, men mon
ikke det var en helt ufarlig lille ting, der lignede en pille. Ruth og Kirsten troede på
det og derfor virkede pillen.
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Ruth gik i skole om lørdagen og hun husker hvordan de havde asfaltbal i gården i
frikvarteret to gange om måneden. Der var et orkester og der blev danset meget.
Det var sjovt, men Ruths mor var ikke så glad for alt det dans, da det sled for meget
på Ruths sko. Det var dyrt at købe sko under krigen.
I sin fritid gik Ruth til Atletik og håndbold indtil hun blev omkring 18 år. Under krigen kiggede de tyske soldater over hegnet for at se pigerne dyrke atletik. De tyske
soldater lå også på lur på taget af en lade ved siden af spritfabrikkerne. Når der kom
piger forbi råbte soldaterne til dem. Som Ruth siger ”De var jo også bare drenge,
der var blevet sendt til Danmark”.
Krigen påvirkede ikke så meget det daglige liv i Roskilde. Ruths far havde dog lagt
sandsække foran vinduerne i kælderen. Under generalstrejken i 1944 stoppede mange tog på Roskilde station med kød der skulle ind til København. De kunne dog ikke
komme videre på grund af strejken. Ruths far og mange andre borgere i Roskilde fik
købt stykker af halve gris til aftensmad den dag. Det var ellers svært at få fat i kød
under krigen.
Ruths storebror var maler ligesom deres far. Under krigen boede han i Aalborg og
arbejdede som skibsmaler sammen med en af hans venner. De nægtede at male for
tyskerne og begge blev sendt i arbejdslejr i Tyskland, hvor de alligevel kom til at male
for tyskerne. Ruths mor købte Røde Kors pakker for 25 kr. og sendte dem ned til
ham i Tyskland. Når pakkerne nåede frem var halvdelen af indholdet fjernet og de
breve broderen skrev hjem var blevet censureret med overstregninger i teksten.
Da broderen og hans ven kom hjem lige inden krigen sluttede, hentede familien
dem på Roskilde station. De var så glade for at være hjemme at de smed 2 og 5 øre
mønter på perronen. Broderen blev senere gift og flyttede til samsø med sin kone
og startede eget malerfirma.
Mens Ruth gik i skole havde hun et fritidsjob ved en skobutik. I baglokalet havde de
bildæk og cykeldæk som blev brugt til såler på hjemmesko. Der var mus i dette lokale og Ruth var så uheldig at få musetyfus. Det faldet desværre sammen med den
9.maj 1945. Ruth lå syg på 1.sal og kiggede ned på Ringstedvej, hvor danskerne festede, mens de tyske soldater måtte gå hjem til Tyskland med de trækvogne de kunne
finde.
Efter skoletiden kom Ruth i lære i en skoforretning i Roskilde. Hun blev ikke behandlet så godt og hun fik ikke rabat i butikken, så hun købte sko i den konkurrerende butik, hvor hun kunne få 10% rabat. Hun fortalte det til hendes chef og blev
fyret.
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Herefter fik hun job på telefoncentralen i Skomagergade. De var cirka 80 kvinder
og en mandlig mekaniker ansat. Ruth havde gode kollegaer og hun tjente gode penge ved at tage ekstra vagter. Ruth var ansat i telefoncentralen i 7 år. Da Ruth var 25
år fik hun job på et værksted i Valby, hvor hun stod for lønregnskab. Det skulle
stemme på øre, når medarbejderne fik deres kuvert med løn en gang om ugen.
Efter et par år i Valby søgte Ruth et job ved P. Wullfs Cigarfabrik på Nordre fasanvej
i København. Hun fik ikke det job hun søgte. Men hun fik et andet job i regnskabsafdelingen. Ruth boede stadig i Roskilde og pendlede frem og tilbage hver dag. Hun
begyndte at kende folk i toget og efterhånden begyndte de at lave en lille bridgeklub, i toget. Dem der stod på før Roskilde spærrede pladser for dem der stod på i
løbet af togturen, så der var altid plads til et spil Bridge.
Efter noget tid flyttede Ruth til Frederiksberg, men da hendes mor blev syg med
Leukæmi flyttede hun tilbage til Roskilde og fik job i Ledreborg tømmerhandel. Her
fik hun også et andet job end det hun søgte. Hun blev ansat i ekspeditionen, men de
to damer der sad i regnskab var hele tiden bagud, så chefen fik Ruth til at ”rydde op
i regnskaberne” i deres frokostpause. Efter et par måneder var der rettet op på
regnskabet.
Mens Ruth arbejdede i Ledreborg tømmerhandel mødte hun Christian fra Randers.
De blev gift i starten af 50érne på Bornholm. Ruths mor var meget syg, så de valgte
at leje et sommerhus på Bornholm og flyve familien derover til bryllup. Ruths mor
blev så glad for alle brombærrene i haven, så hun tog flere mælkeflasker med brombær med hjem til Roskilde, for at sylte dem. Ruths mor var meget glad for Christian, men det viste sig at han havde lidt for mange forhold uden om ægteskabet. Efter
15 år ”flygtede” Ruth op i en vens sommerhus og bagefter boede hun hos en veninde i Svogerslev. Christian havde lidt svært ved at ”slippe” Ruth, men efter et par år
finder Ruth en ny mand.

En due er flyttet ind i Ruths
altankasse
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Efter jobbet i Tømmerhandlen fik Ruth job som lægesekretær. En dag var hun med
til en reception for chefen, Flemming, der skulle have en udmærkelse. Kaj var bror
til hendes chef. De kom i snak og holdte kontakten vedlige. Kaj havde en skoforretning. En dag opstod der brand i skoforretningen. Kajs forældre boede på 1.salen. Kaj
gik ind af bagdøren for at hente hans mor ud, men døren væltede op i ham og han
blev forbrændt på arme og ansigt. Kaj måtte ligge på sygehuset i flere måneder. Hans
mor blev reddet ud af vinduet. Mens Kaj var på sygehuset skrev Ruth breve til ham.
Da han kom hjem fra hospitalet mødtes de i Roskilde og de blev sammen siden den
dag.

Kaj har en søn og 2 piger. Sønnen dødede desværre i en ulykke med et svævefly. Det
tog pigerne 11 år at acceptere Ruth. Ruth og Kaj fik et godt liv sammen med mange
rejser. Den første rejse efter deres bryllup gik til New Zealand og Cook øerne.
Cook ørene er det smukkeste sted Ruth har besøgt. De følgende år besøgte de Kina, Sydafrika og mange andre lande. De brugte meget af deres tid på at rejse. Ruth
rejste for at få nye oplevelser og møde nye mennesker. Da Ruth holdte sin 75 års
fødselsdag, hvor hun havde inviteret 90 gæster, var det også tid til at stoppe med at
rejse. Helbredet gjorde det svært at rejse.

Efter snakken med Ruth slutter hun af med denne sætning ”Jeg har haft et rigt liv og
jeg har altid taget tingene som de kom og fundet løsninger, når der opstod problemer”

Ting Ruth har købt på sine rejser
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Koncert og banko
Onsdag den 29. juni kl. 15
Leif Druedahl spiller gamle plader i cafeen

Kom og vær med til banko
Onsdag den 1. juni kl. 14 på 3.sal
Onsdag den 8. juni kl. 14 på 1.sal
Onsdag den 22. juni kl. 14 på 2.sal

Venlig hilsen
Den Frivillige Aktivitetsgruppe for Plejecenter Trekroner
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Erindringssalon
Tirsdag den 21. juni kl. 13.30 - 15
Kom til Erindringssalon i cafeen
"Igennem sang, musik, historiske genstande og legendariske lydklip skaber vi et billede af datidens Danmark, hvor deltagernes
erindringer inddrages som levende historiebilleder. En Erindringssalon er et stemningsfuldt møde mellem mennesker – hvor
minder, følelser og fællesskab vil blive vakt til live.
I vores sommersalon synger vi sange a la ’Er dus med himlens
fugle’ og besøger minderne fra barndommen og ungdommens
land. Hvordan husker I foråret og de lyse sommeraftner? Koldskål med svaner, dåseskjul i gården, sjipning og leg. Feriekolonien
eller opholdet i Jylland, hvor københavnerbørn blev sendt afsted i
toget med et skilt om halsen?
Erindringsfabrikken serverer desuden flyversjus i dagens
anledning og skaber på den måde en levende ramme for
deltagernes erindringer."
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Af sognepræst Vanja Thaulow

Nu kom vor pinselilje-tid

Snart kan vi fejre pinse, den tredje store højtid efter jul og påske. Ordet
’pinse’ kommer af det græske ord ’pentekoste’, som betyder halvtredsindstyvende, og det refererer til, at pinsen falder 50 dage efter påske. I år
er det den 5. juni.
Pinsen er en højtid, som ofte går lidt ubemærket hen. Den står ikke sær-

lig stærkt i danskernes bevidsthed. Vi ved alle sammen, hvad jul og påske
handler om, og vi har mange forskellige traditioner knyttet til de to højtider, men med pinsen er det sværere. Mange ved ikke rigtig, hvad den
går ud på. Og højtiden har af samme grund heller intet kommercielt
over sig. Vi kan ikke købe pinse-hjerter eller pinse-æg eller lys og
servietter i en særlig pinsefarve. De færreste har en særlig spise, de
knytter til pinsen. Til jul spiser vi typisk and, og til påske lam - hvis vi da
ikke er blevet vegetarer - men hvad med pinsen? Roskildes tidligere biskop, Jan Lindhardt, forsøgte engang at slå et slag for, at man skulle spise
fisk i pinsen, da fisken er et fremtrædende kristent symbol, men det slog
vist ikke bredt an.
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Det er lidt ærgerligt, at pinsen er så overset, for den er en vigtig højtid! Ja,
man kan faktisk sige, at den er kulminationen på det hele. Tænk på
Grundtvigs nytårssalme ”Vær velkommen, Herrens År” (den til advent),
hvor han vers for vers udfolder betydningen af de tre kristne højtider.
Det hedder:

Julenat, da vor Herre blev fød, da tændte sig lyset i mørkets skød
Påskemorgen, da Herren opstod, da livstræet fæsted i graven rod
Pinsedag, da Guds Ånd kom herned, da nedsteg Guds kraft til vor
skrøbelighed
I pinsen fejrer vi, at Gud sendte sin ånd til jorden, og at hans kraft udfolder sig i vores skrøbelighed. Det hele sluttede altså ikke med Jesu korsdød eller opstandelsen eller himmelfarten, men fuldendtes med pinseunderet, hvor Guds ånd – Helligånden – kommer til menneskene. I pinsen
fejrer vi, at Gud ikke trak sig tilbage til sin himmel, men kom tilbage for at
blive hos menneskene. Det er helt afgørende. Kristendommen kan slet
ikke tænkes uden pinsen.
Den konkrete fortælling om pinseunderet kan man læse i Apostlenes
Gerninger, kapitel 2. Jesu disciple var samlet inden døre. Pludselig hørte de
en lyd som af et kraftigt vindstød, der fyldte hele huset, og tunger ’som af
ild’ viste sig for dem og satte sig på hver og én af dem.
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De blev alle fyldt af Helligånden, og så begyndte de at fortælle om Guds
storværker til alle, der ville høre på det. Pludselig kunne de tale en masse
forskellige sprog, og fordi disciplene nu gav sig til at forkynde for alle
mulige folkeslag, og ånden skabte fællesskab og menigheder, kaldes pinsen
også ’kirkens fødselsdag’.

Når pinsen er så relativ billedfattig, er det altså, fordi den handler om
noget så uhåndgribeligt som ånd, men skulle man alligevel finde nogle
symboler for pinsen, så kunne ildtungerne være et godt bud. Ilden som
billedet på ånden, på det Gudsnærvær, der gør hjertet levende og varmt
og indgyder os mod. Og skulle man alligevel prøve at spise fisk i pinsen, så
kunne man passende, som foreslået af præsten Poul Joachim Stender,
tilberede en flamberet rødtunge! Derudover har vi jo allerede et fint
pinsesymbol i naturen, nemlig pinseliljen. Denne fine, sarte lilje, som ikke
syner af meget. Den er mere diskret end den trompet-formede, skriggule
påskelilje, men kigger man godt efter, bærer den ildens orange, gule og
røde farver inde midten. Pinseilden brænder i den lyse blomst - den har
glød og kraft midt i sin skrøbelighed.

Rigtig glædelig pinse!

Pinseunderet malet af El Greco, ca. 1600
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Camilla Tønnesen Iversen Brandt, Sosu assisten på 3.sal

Hej
Jeg hedder Camilla, er 43 år, lidt endnu :-)
Jeg er på 5. år social- og sundhedsassistent, inden det ca. 8 år som socialog sundhedshjælper. Alle år i samme kommune.
D. 1. februar 2022 startede jeg her på Trekroner plejecenter 3. sal. Fagligt
har jeg udover, at være assistent funktioner som vejleder for elever og er
superbruger i dokumentationssystemet.
Lidt om mig:
Jeg har 2 store piger, en på 23 og en på 19 år, og 1 hund på ca. 1 år.
Når jeg har fri laver jeg så lidt som muligt :-)
Hver dag bliver det dog til meget lange ture i skoven med huden og ellers nyder jeg familie, venner og at høre podcasts.
Den nyeste ”corona” hobby, at hækle, er skubbet lidt i baggrunden efter
hunden flyttede ind sidste år.
Jeg glæder mig til at lærer jer alle meget bedre at
kende :-)

Camillas hund Daizy
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Billeder fra maj

7.klasser spiller banko
med beboerne

Havemøbler og
plantekasser gøres
klar til sommer

Cykeltur ud til de flotte
rapsmarker
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Billeder fra maj

Digital erindringskasse i
dameklubben med snak
om tiden med Daells Varehus

Den faste gåtur rundt
om huset

Neglesalon på 3.sal
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Rickshaw cykler og Tour de France
I år kommer Tour de France til Roskilde. I den forbindelse har
seniorhøjskolen inviteret alle plejecentre i Roskilde med til
cykelløb. Fra den 9. juni til den 17. juni skal plejecentre samle så
mange km på cykel som muligt. Sammenlagt skal vi op på 1200
km (Distancen til Paris).
Den 17. juni kl.11 - 14 afsluttes km-tælling med en fest i
Æblehaven.
Plejecenter Trekroner skal også være med til at samle km.
Pårørende og andre der cykler i denne periode må meget gerne
send en mail med information om km antal der cirka er cyklet
til trekronerrichcykler@roskilde.dk
Pårørende og andre er også meget velkommen til at cykle
sammen med os på vores planlagte ture. (se tidspunkt for
planlagte ture i aktivitetsplanen)
Den 17. juni deltager plejecenteret med to Rickshaw cykler.
Skulle der være 2 andre, der havde lyst til at deltage i festen er I
velkommen. (Plejecenteret har 4 rickshaw cykler) Send en mail
til trekronerrichcykler@roskilde.dk
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Koncert med Kirsten Siggaard
Tirsdag den 13. juni kl. 17 kan Kirsten Sigsgaard opleves i cafeen.
Hun synger grand prix sange og andre kendte danske sange, mon ikke at
der er mulighed for at synge med.

Sankt Hans
I år vil vi fejre Sankt Hans om formiddagen med midsommersange.
Kl. 12 - 13 kommer Søren Westerholm og synger midsommersange ved
springvandet. Musik kan opleves fra altaner eller ved springvandet.
Kl. 13 er der midsommerfrokost på etagerne.
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I juni måned har vi fødselarer i huset:

1. juni - Hans Jørn Clemmesen

bolig - 327

7. juni - Ole Arne Jensen

bolig - 224

14. juni - Inger Lise Dagny Carlsen

bolig - 314

16. juni - Edith Marie Olsen

bolig - 205

21. juni - Aage Johannes Poulsen

bolig - 308

22. juni - Carl Viggo Jensen

bolig - 209

26. juni - Lillan T. Lismark

bolig - 230

28. juni - Birgit Jørgensen

bolig - 129

29. juni - Vita Birthe Kühl

bolig - 104
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I maj har vi taget afsked med:

Gunnar Kristian Olsen
Ruth Therese Munk Jensen
Hans Jørgen Andreasen
Rita Solveig Irene Knudsholt
Henrik Søgaard

Æret være Deres minde
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Aftenmenu juni
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Aftenmenu juni
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Aktivitetskalender
Aktiviteterne i kalenderen er fælles for hele huset.
Aktivitetsmedarbejderne på de enkelte etager laver også
aktiviteter på afdelingerne. For at kunne tilgodese alle 100
beboere aftaler personalet i samråd med beboerne, hvem der
kan deltage i aktiviteterne
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Aktivitetskalender
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Aktivitetskalender

30

Juni 2022

Aktivitetskalender
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