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Velkommen til vores nye ledere der starter 1.november 

 

 

Sisse Skjødt tiltræder som Centerleder 

 

Camilla Hedelain tiltræder som  Afdelingsleder  på 1.sal 

 

Pia Mogensen tiltræder som Afdelingsleder på 2.sal:   

 

 

Nye ledere  
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            Velkommen til nye beboere 

 

 

 

 

        

 

 

Kurt Kilbom  -          Bolig 208 

Inga Margrethe Nielsen   -      Bolig 303 

Birgit Jørgensen   -       Bolig 129 

Inger Lise Dagny Carlsen  -     Bolig 314 

Grethe Gregersen  -        Bolig 325 
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Repræsentant for Ældrerådet 

Tove Amsinck   toveam@outlook.dk 27 21 54 80 

Bruger– og Pårørenderådets medlemmer 

 

Thorkild Jensen 

(Pårørende 2.sal)  

thpj38@gmail.com   

Marie Ipsen 
(Pårørende 3.sal) 

Marie.c.ipsen@gmail.com 29 65 90 38 

Liv Cheri Theodorsen 

(Pårørende 1.sal) 

 

Liv-cheri@hotmail.com 

                 

 

26 24 00 49 

Steen Hansen 

(Pårørende 3.sal) 
  steenbh@roskilde.dk 29 65 13 99 

Povl Kjems 

(Pårørende 3.sal) 

Intressent  

povl.kjems@mail.tele.dk   

Jørgen Bagge  

(pårørende 3.sal) 

Intressent 

importoren278@gmail.com 40 79 62 50 

mailto:thpj38@gmail.com
mailto:povl.kjems@mail.tele.dk
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Interne kontaktoplysninger på Plejecenteret 

Hovednummeret til Plejecenteret::46 31 80 50 

                                       Kontaktinformation 

Ledelse 

Sisse Skjødt  sisses@roskilde.dk  

Administration 

Ulla Jensen, reception 46 31 80 85 ullajen@roskilde.dk 

Teknisk Service 

Torben Nedergaard   trekronerteknisk@roskilde.dk 

Afdelingerne 

Stueetagen Afdelingsleder 

Michelle Zinckernagel  
 Michellez@roskilde.dk 

1. sal  Afdelingsleder 

Camilla Hedelain 
 camillash@roskilde.dk 

2.sal Afdelingsleder 

Pia Mogensen 
  piamogensen@roskilde.dk 

3.sal Afdelingsleder 

Brigitte Anderson  
  anetteba@roskilde.dk  

Vagttelefon Stuen               21 64 28 30 
 

Vagttelefon 1. sal 
  Vest bolig nr. 101 - 115 

          30 55 61 43 

 Øst bolig nr. 116 - 131 

          21 80 52 15 

Vagttelefon 2. sal 
  Vest bolig nr. 201 - 215 

          24 81 41 84 

 Øst bolig nr. 216 – 230 

       21 80 52 40 

Vagttelefon 3. sal 
  Vest bolig nr. 301 – 315 

          24 90 70 10 

 Øst bolig nr. 316 – 330 

          21 80 52 74 

Aktivitetskoordinator og redaktør på husavisen 

Sonia Kirkaldy Nielsen 24 90 65 36 soniakn@roskilde.dk 

mailto:sisses@roskilde.dk
mailto:Michellez@roskilde.dk
mailto:camillash@roskilde.dk
mailto:piamogensen@roskilde.dk
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Få Husavisen tilsendt: 

Hvis du ønsker Husavisen tilsendt på mail: 

Send din mailadresse til soniakn@roskilde.dk 

Eksterne kontaktoplysninger  

Fodterapeut - tirsdage 9.00-15.00 

Anette Lindberg 22 96 92 14   

Omsorgstandplejen 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 Roskilde Domkirke 

 Torben Jeppesen 

(Træffes efter aftale. 

Mandag er fridag) 

29 36 91 34  
  

tje@km.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 Sonia på  Telefon 24906536 eller  

    mail soniakn@roskilde.dk 

 

    

 

   Indlæg til husavisen 

    - Indlæg til næste måneds husavis skal sendes til  

       soniakn@roskilde.dk senest den sidste mandag i måneden kl.12 

 

 

 

      Fotos 

    - Hver måned skifter vi fotos ud på tavlen ved indgangen i  

      stuen.  Alle er  velkommen til at kigge forbi receptionen og tage 

      gamle fotos med hjem.  De ligger i en plasticbakke på bordet. 

 
 

 

  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 

 

 

 

December:  Julefrokost  

        Tirsdag den 7.december kl. 12 

 

 

April:     Påskefrokost (2022) 

        Tirsdag den 5.april  kl. 12   

 

 

December:  Julefrokost (2022) 

        Tirsdag den 6.december kl. 12 
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Månedens portræt:   

Skrevet af Sonia D. Kirkaldy Nielsen og  

Helle Dyrmose Jensen 

Månedens livshistorie er gengivet ud fra beboerens eget tilbageblik på deres liv. 

Malene Olsen (Stuen) 

Lørdag den 26.juni 2021 fik vi besøg af Harley Davidson (HOG). Det var en flot sol-

skinsdag, hvor flere beboere fik mulighed for at få en tur på en motorcykel. Malene 

fik mulighed for at sidde på en og mindes hendes ungdom, hvor hun kørte på mo-

torcykel med hendes kæreste. Der var desværre ingen motorcykel med sidevogn 

den dag, men et par uger efter kom de forbi med sidevogn og Malene fik en fanta-

stisk tur sammen med 20 andre motorcykler. Efter at have set Malenes glæde ved at 

køre på motorcykel, blev jeg nysgerrig på hendes livshistorie. Her er kommer et lille 

indblik i hendes liv. 

 

Malene er født i Roskilde og har boet i Roskilde hele hendes liv. Hun voksede op i 

en lejlighed sammen med hendes mor og storesøster der var 7 år ældre end Male-

ne. I dag bor Malenes søster i en lejlighed i Thisted i Jylland. Forældrene blev skilt da 

Malene var lille.  

 

Malene var glad for at bo i lejligheden. Der var altid en masse børn at lege med i 

gården. Malene siger selv at hun nok var lidt vild som barn. Hun har klatret i træer 

med drengene og lavet masser af skøre ting. Der var en græsplæne i gården, hvor 

børnene spillede meget rundbold. Gennem hendes ungdom havde Malene en god 

veninde, Stine. De var altid sammen og lavede alle mulige ting. Stine boede på den 

anden side af vejen og Malene var tit på besøg ved Stine. Malene husker en gang, 

hvor hun legede gemmeleg med Stine. I forbindelse med legen lånte Stine Malenes 

cykel. Stellet knækkede, mens hun kørte over en græsplæne. Hun slog sig heldigvis 

ikke ret meget.  
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Malene var glad for at gå i skole. Hun gik på Hedegårdenes skole i Roskilde. Malene 

var specielt glad for dansk, idræt og engelsk. I sin fritid gik hun til fodbold sammen 

med Stine. Hun gik også til dans, hvor Malene blandt andet blev Danmarksmester i 

Latin Amerikanske danse sammen med hendes dansepartner Christian. Sport var en 

stor del af hendes fritid. Hun gik til både springgymnastik og stortrampolin i Roskil-

de Gymnastik forening. 

 

Efter folkeskolen gik Malene på handelsskolen og fik efterfølgende et kontorjob på 

Rigshospitalet. Samtidig med arbejdet på Rigshospitalet studerede hun psykologi. 

Malene var meget glad for jobbet, men måtte desværre stoppe efter 2½ år, da hun 

fik konstateret Sclerose som 19 årig. De første mange år gik det stille og roligt med 

sygdommen, men inden for de seneste 4-5 år er sygdommen taget til. Sygdommen 

har bundet hende til en kørestol, hvilket betyder at hun har brug for hjælp til det 

meste. Malene er meget glad for at være flyttet til Trekroner, hvor hun kan få den 

hjælp hun har brug for.  

 

Da Malene var 19 år flyttede hun hjemmefra. Hun flyttede sammen med hendes kæ-

reste Michael. Malene var ven med hans lillesøster, så hun havde kendt ham i mange 

år inden de flyttede sammen. Michael havde en høj stilling i firmaet Nexa, der lavede 

persienner. De fik sønnen Anders, der i dag er 22 år. Anders er i gang med at uddan-

ne sig til maler og er ved at flytte sammen med en meget sød pige, som Malene er 

meget glad for.    

 

Efter 7 år gik Malene og Michael fra hinanden. I starten boede de tæt på hinanden, 

så Anders nemt kunne besøge begge forældre. Efter et halvtårstid mødte Malene Je-

sper. Jesper havde en motorcykel og Malene kom med på en del motorcykelture. Ef-

ter et par år fik de sønnen, Hjalte, som nu er 12 år. De tog på flere ferier til Spanien. 

Jespers forældre ejede en lejlighed på Solkysten, som de kunne låne. De nød at være 

i Spanien, hvor de kunne slappe af.  

 

For cirka 10 år siden flyttede Malene og Jesper fra hinanden. Jesper flyttede til Lol-

land med Hjalte. Hver anden weekend kommer Hjalte på besøg hos Malene.  Hjalte 

savner sin mor og Malene slutter snakken af med at sige ” Mine børn er det bedste 

der er sket for mig”                                                                                                                                                                                                                                         
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Plejecenter Trekroner flytter hjem! 

 

 

 

Bare rolig – der bliver ikke brug for flyttekasser!  

 

Hus og møbler bliver stående, men fra november 

2021 flytter Plejecenter Trekroner hjem til sit eget 

sogn: Himmelev Sogn. Teknisk set har bygningen altid ligget i sognet, og ef-

ter en omstrukturering er det nu endelig den lokale sognepræst, som 

fremover lægger vejen forbi og holder gudstjenesterne her. Endelig er 

Plejecenter Trekroner flyttet hjem! 

 

Hjem til sognet? Hvad er et sogn? Et sogn er et lokalt geografisk områ-

de omkring en kirke eller nogle gange flere kirker. Hele Danmark er ind-

delt i mere end 2000 sogne. Sogneinddelingen er mange hundrede år 

gammel, og sognet var tidligere en vigtig administrativ enhed omkring 

landets kirke, skolevæsen og fattigvæsen. Senere overtog kommunerne 

de borgerlige forpligtelser, men sognene ligger der endnu og er stadig en 

vigtig del af folkekirkens struktur – og en vigtig del af mange menneskers 

identitet.  

 

Sognet indgår i vores livsfortælling, hvad enten vi tænker over det eller 

ej: Vi er alle født i et sogn, hvor kordegnen i tidernes morgen noterede 

vores navn i kirkebogen. Sidenhen er vi måske flyttet og er blevet konfir-

meret og viet i et andet sogn. Også det er noteret i kirkebogen. En dag 

skal vi alle herfra. Måske skal bisættelsen foregå i det lokale sogn. Måske 

skal vi stedes til hvile i et andet sogn – ofte på en kirkegård, hvor famili-

en ligger, eller et andet sted, som knytter sig særligt til vores livshistorie.  

Hvis du bor på Plejecenter Trekroner, bor du for tiden i Himmelev Sogn. 

Hvis du kigger ud af vinduet – på markerne, på husene, på stationen og 

butikkerne, på skolen og på Trekroner Kirke – ser du på Himmelev Sogn. 

Sognet omfatter både Trekroner, Himmelev og Veddelev – hele det østli-

ge og nordlige Roskilde. I alt bor vi næsten 14.000 mennesker i sognet, 

så det er i dag et af landets største.  
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For bare 50 år siden så det helt anderledes ud. Dengang boede der cir-

ka 1000 mennesker i hele sognet. Himmelev Kirke lå i en lille landsby 

lidt uden for Roskilde, mens Trekroner bestod af åbne marker og nogle 

få gårde. De efterfølgende årtier skød nye familiehuse op overalt – først 

i Himmelev og Veddelev og sidenhen i Trekroner. I dag kan man næsten 

have følelsen af at bo midt i en storby!  

 

Himmelev Kirke er fra middelalderen og har længe været for lille til sog-

net, og derfor blev Trekroner Kirke bygget i 2019. Det er Danmarks ny-

este kirke, og den er kendt for sin særlige arkitektur med runde former 

og ovenlys i kirkerummet. I den kommende tid vil vi fortsætte med at 

holde månedlige gudstjenester i plejecenterets café. Forhåbentlig får vi 

også mulighed for at besøge Trekroner Kirke i løbet af året; fejre guds-

tjeneste dér og se nærmere på byggeriet. 

 

 

Himmelev sogn for 100 

år siden. Billede er taget 

på bygaden i Veddelev.  

Trekroner Kirke under indvi-

elsen i 2019. Mange menne-

sker fra sognet kom forbi og 

var med til at skrive historie.  
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I bund og grund har det ikke nogen betydning, om kirken er gammel eller 

ny – eller hvordan den ser ud. Ja faktisk behøver man slet ikke nogen kir-

kebygning for at fejre gudstjeneste sammen. Det vigtigste er menneskene. 

Kirken er ”bygget af levende sten”, som Grundtvig skriver i salmen Kirken 

den er et gammelt hus.  

Vi er de levende sten. Du og jeg. Vores hverdag og liv udgør sognets og 

kirkens historie. I den kommende tid glæder jeg mig til at komme hjem 

forbi Plejecenter Trekroner og høre jeres historie, fejre gudstjeneste sam-

men og samtale om det, som giver livet form og betydning. Vi ses! 

 

Jarl Ørskov Christensen, sognepræst i Himmelev Sogn  

Trekroner kirke en forårsdag 
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Program for Seniorhøjskolen 

Nu starter Seniorhøjskolen op igen. 

 

Programmet udkommer i midten af måneden som et 

separat blad. Programmet vil hænge på opslagstavlen 

ved indgangen til plejecenteret. 

 

Hvis man ønsker en kopi af programmet kan det 

modtages på mail. 

 

Skriv til aktivitetsmedarbejder Sonia, hvis man ønsker 

at få programmet tilsendt på mail. 

 

Tilmelding til aktiviteter sendes til Sonia på denne 

mail:     soniakn@roskilde.dk 
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Billeder fra oktober 

Dans med stok 

Besøg af  

Astrid Krag 

Gulvspil med balloner 
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Billeder fra oktober 

 

Cykeltur til Himmelev 

Kartoffeltryk i  

dameklubben 

Gymnastik 
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Billeder fra Høstfesten 

Den 5.oktober var der høstfest. For beboere og pårø-

rende. Der blev blandt andet serveret helstegt patte-

gris. I løbet af aftenen var der underholdning med  

Abba Tribute Show. 

 

Både personale, beboere og pårørende kom ud på 

dansegulvet, hvor der blev danset til Dancing Queen 

og andre klassikere fra ABBA.  

 

Det var en god aften med mange smil. 
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DEN FRIVILLIGE AKTIVITETSGRUPPE 

                   Venlig hilsen 

Den Frivillige Aktivitetsgruppe for Plejecenter Trekroner 

Kom til julebanko på 

3.sal vest og vind gode 

julegevinster. 

 Kom ned i cafeen og hør et 

udvalg af Leif Druedahls  

meget store pladesamling.   

 

Der er også mulighed for at 

ønske et par numre. 

Den 1. december kl. 14.30 

Den 3. november kl. 15 

Musik og Banko 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjt7evHrcLeAhUMMewKHcFkC00QjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fbryndumforsamlingshus.dk%2Findex.php%2Farrangementer%2F23-julebanko&psig=AOvVaw30Ht5_gLmvz1mde_fdL11J&ust=15
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Vi er en gruppe frivillige som arrangerer musik og sang. 

 

2 gange om måneden – onsdag eftermiddag  kl. 14 – 16.30 

 

Vi har været frivillige siden åbningen af  Trekroner Plejecenter i 

2013 

 

Vi har behov for nye ideer og på et tidspunkt stopper nogle af 

os med at deltage i aktivitetsgruppen 

 

Mød  op eller ring og høre nærmere om vores lille forening. 

 

Vi håber at nogle ønsker at være frivillig, da vi har det fokus at 

skabe glæde for beboerne på Trekroner Plejecenter. 

 

 

Hanne Dahlslund, kontaktperson 

 

31901119 
 

Bliv Frivillig sammen med os 
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I november måned har vi fødselarer i huset: 

  3.november  -  Kis Friborg Pedersen       bolig  -  130 

 

11.november  -  Morten Kryger Bjergsø    bolig  -  003 

 

12.november  -  Robinah B. Carlsen      bolig  -  106 

 

16.november  -  Lizzi Ilse Marie Andersen   bolig  -  214 

 

19.november  -  Lis H. Thomsen        bolig  -  111 

 

30.november  -  Bjarne Henning Nielsen    bolig  -  007 
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I oktober har vi taget afsked med: 

 

 

 

 

Edith Hansen  

 

Lis Inge Nordlund Jensen  

 

Gunhild Modin Sommer  
 

 

 

Æret være Deres minde 
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             Aftenmenu november 
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                Aftenmenu november 
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   Aktivitetskalender  
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   Aktivitetskalender  
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   Aktivitetskalender  



29  

November 2021 

 

   Aktivitetskalender  
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   Aktivitetskalender  
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Løsning inkl. navn og bolignummer lægges i  kassen i receptionen  

senest den 22. november kl. 12 

 

Vinderne af ”Den hemmelige præmie”  

offentliggøres i næste måneds husavis. 

Kryds og Tværs 

   N
av

n
: _

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

o
lig

n
u
m

m
e
r:
 —

—
—

—
—

 



32  

November 2021 

Kryds og Tværs 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

  

     Og vinderen er……   

Præmie:  Chokolade 

…..  Hans Peter Reimart Juul  

 

   

 


