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Sommeren fortsætter sin varme og solskinsti-

merne har været mange.  

De er nydt ude, som inde. 

 

Jeg kan nu glædeligt fortælle at ledergruppen er fuldendt med dygtige 

faglige ledere som nu er klar til at tage fat og sikre kvaliteten i et end-

nu større omfang. Sidste skud på stammen er Heidi, som er ansat som 

afdelingsleder på 2. sal pr. 9/8-2022. Tag godt imod hende. 

 

Onsdag den 10. august 2022 afholdte vi vores første fælles møde, kun 

for pårørende. Her fik vi talt om det gode samarbejde, hvad fungere og 

hvor kunne der være plads til hurtige forbedringer samt de mere lang-

sigtede. Jeg vil gerne sig jer alle tak for at deltage og tak til dem der in-

den mødet havde givet deres bud på samarbejdet. Tak for jeres ærlig-

hed, ordenlighed og mod til at dele det der fylder hos jer, og tak for at 

tage imod os. Jeg glæder mig til at se, hvor det kan bringe os hen, sam-

men, for beboerne på Trekroner.  

 

Det leder os hen til at nu spredes Kintella app’en ud i hele huset, til de 

pårørende hvis nære har givet samtykke til dette. Det vil være en af 

vores kommunikations kanaler til at dele viden om hvad hverdagen 

bringer. Invitationer til arrangementer, store som små.  
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Ugerne 33+34 fyldes traditionen tro ud med daglige ture til sommerhu-

set i Gershøj. Der ligges en enormt indsats fra personalet, til at kunne 

give vores beboere en særlig oplevelse og sommerferie stemningen 

rammes alle af, efter sådan en tur. Der har være mange gode snakke på 

tværs af huset og afdelingerne som har givet stor hverdags værdi.  

Der er ligeledes startet ”Gang i den”, som er gangen ved elevatoren på 

2. sal der er omdannet til at kunne indbyde til mere bevægelse i hverda-

gen. Tanken er at bevægelse tæt på og tilgængeligt vil få flere til at bruge 

det og det er en god måde at være sammen på. Gangen er udstyret 

med billeder og korte forklaringer på hvordan øvelsen udføres og man 

kan bruge dem alle eller enkelt vis. Alle i huset er velkommen til at be-

søge gangen. 

 

Sensommeren byder på mange flere bevægelses tiltag og musikalske 

indslag i forskellige kategorier, således vil vi forsøger at ramme så mange 

som muligt.   

 

Bedste hilsner Centerleder Sisse Skjødt 

 

 

For det nu, som er gået, er altid forbi, 

og det næste blir aldrig det rette. 

Næ, sørg for, at nuet, du lever i, 

engang for altid er dette. 
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            Velkommen til nye beboere 

 

 

 

 

        

 

Mari-Ann  Andersen     -     Bolig 103 

Inge Johanne Jensen   -       Bolig 122 

Anegrethe Nielsen   -       Bolig 211 

Ove Jørgensen  -          Bolig 319  

Jytte Andersen   -         Bolig 222      

Ulla Elva Jensen   -        Bolig 223 

Christiane Henriette Marguerite  

Lerche Holbek   -         Bolig 325 

Anne-Lise Larsen   -       Bolig 227 
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Repræsentant for Ældrerådet 

Erik Thomsen   erik.thomsen1@gmail.com  27 85 57 31  

Bruger– og Pårørenderådets medlemmer 

Steen Hansen  -  Formand 

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

Liv Cheri Theodorsen  -  

Næstformand 
(Pårørende 1.sal) 

 

Liv-cheri@hotmail.com 
                 

 

26 24 00 49 

   

Marie Ipsen  -  Medlem 

(Pårørende 3.sal) 
Marie.c.ipsen@gmail.com 29 65 90 38 

Povl Kjems  -  Interessent 

(Pårørende 3.sal) 

 

povl.kjems@mail.tele.dk   

Jørgen Bagge -  Interessent 

(pårørende 3.sal) 

 

importoren278@gmail.com 40 79 62 50 

Thorkild Jensen  -  Kasser 

(Pårørende 2.sal)  
thpj38@gmail.com  

mailto:povl.kjems@mail.tele.dk
mailto:thpj38@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 Afdelingsleder Heidi Nielsen Raunholt heidinr@roskilde.dk 

 

3.sal  Afdelingsleder Camilla Bay 

  
camillaba@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 
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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 Himmelev Sogn 

  

 Vanja Thaulow 

Træffes efter aftale. 
 

29 16 84 71   VT@km.dk  
  

mailto:joec@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 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. 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

  

September:   Høstfest 

        Tirsdag den 27. september kl. 12.30 

        Stuen og Vest på 1. sal, 2. sal og     

        3. sal  

         

        Torsdag den 29. september kl. 12.30 

        Øst på 1. sal, 2. sal og 3. sal 

 

December:  Julefrokost 

        Tirsdag den 6. december kl. 12    

        Stuen og Vest på 1. sal, 2. sal og     

        3. sal  

 

        Onsdag den 7. december kl. 12  

        Øst på 1. sal, 2. sal og 3. sal 
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Månedens portræt:   

Skrevet af Sonia D. Kirkaldy Nielsen 

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

Hanne Juel Laursen 

Gennem ordningen ”biblioteket kommer” har jeg flere gange bestilt mange bøger 

til Hanne. Bøger har været en stor del af Hannes liv, men hun har også brugt sin tid 

på mange andre ting. Her kommer et lille portræt af hendes liv. 

 

Hanne er født i 1925 i Næstved. Hanne er vokset op, næsten som enebarn. Hendes 

to yngre søstre, der var henholdsvis 7 og 13 år yngre end hende, havde hun ikke så 

meget at gøre med i sin barndom.  

 

Hannes far var ansat som lærer på Herlufholm. Han skulle blandt andet holde øje 

med sovesalen for de 11-årige drenge. Familien havde en lejlighed ved siden af  

sovesalen. Da Hannes far fik jobbet blev Hannes forældre gift. Det var vigtigt at der 

var en kvinde der kunne trøste drengene, når de fik hjemve eller blev kede af det.  

 

Hannes far var uddannet Cand. Mag og underviste i dansk og engelsk. Hannes mor 

var kontoruddannet, men gik hjemme og passede Hanne og hendes søstre.  

 

Dengang var Herlufsholm en lille skole, der gik fra Mellemskolen (6.klasse) til og 

med gymnasiet. Skolen var kun for drenge. Mange af børnene der gik på skolen hav-

de forældre, der boede i udlandet. Dengang var der også mange ritualer og der var 

nok nogle af drengene som ”lå nederst i hierarkiet”, der blev drillet, men det tænk-

te man ikke så meget over dengang.  

Som barn havde Hanne ikke så meget med drengene at gøre, hun legede mest med 

de andre læres børn. Det var et godt sted at være barn. De legede meget i skoven 

og forældrene var altid tæt på. Hanne brugte også en del tid på at læse. Hun kan 

huske hvordan hun lå på maven på gulvet og stavede sig igennem Familiejournalen.  

 

I sommerferierne var familien 14 dage i bedsteforældrenes sommerhus i Nordsjæl-

land. Det var et meget primitivt sommerhus med et Das udenfor, ingen elektricitet 

og vandbrønd i gården. Hanne husker hvordan hun hentede vand i brønden og de 

gravede affald fra toilettet ned i jorden. Det gav gode rabarbere. Hanne elskede at 

være på ferie i sommerhuset sammen med familien.  
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Hanne gik i folkeskole i Næstved. Hun cyklede frem og tilbage. Da hun kom i Mel-

lemskolen, kom hun i en klasse, hvor der kun var piger. Der var bare ikke ret mange 

drenge på den årgang.  

Da Hanne var 15 år hørte hun summen fra luften og flyveblade der blev smidt ned 

fra flyverne. Anden verdenskrig havde en stor indflydelse på hendes liv. De tyske sol-

dater overtog Næstved Kaserne og hun kan huske hvor ubehageligt det var se sol-

dater i gaderne. Tyskerne ville gerne overtage Herlufsholm, men rektor kæmpede 

imod og brugte sine kontakter i regeringen. Det var en hård kamp, men det lykkes 

at drive skolen gennem hele krigen uden at tyskerne overtog den. I løbet af krigen 

blev der opsat en ulovlig radiosender på loftet, der kunne sende til London. Der var 

flere frihedskæmpere på skolen. 

 

Under krigen var Hannes far ude og holde foredrag rundt om i egnen, men det var 

også meget hemmeligt, da tyskerne ikke skulle vide noget. Der var i det hele taget 

mange ting der var ”tys tys” og Hanne vidste ikke så meget om hvad der foregik.  

 

På grund af krigen var det ikke muligt for Hanne at gå i Gymnastiset i Næstved. 

Sammen med rektors 2 piger fik de dispensation og fik lov til at gå i Gymnasiet på 

Herlufsholm. Pigerne blev fordelt i hver deres klasse, så Hanne var den eneste pige i 

hendes klasse. Det var lidt hårdt og drengene var lidt efter hende. Til gensynsfester 

for gymnasieklassen har flere af drengene undskyldt deres opførsel. 

 

Hanne fik sin studentereksamen i 1943. Efter studentereksamen var hun et par må-

neder på en gård på Falster, hos en familie hendes forældre kendte.  

 

I 1944 flyttede Hanne ind hos hendes mormor i Lyngby og fik kontorjob i Køben-

havn. Om aftenen læste Hanne til korrespondent i engelsk på Handelshøjskolen. 

 

Da krigen sluttede den 5.maj 1945 fyldte Hanne 20 år. Det var en god fødselsdags-

gave hun aldrig glemmer. På dagen var hun sammen med hendes mormor og moster. 

De gik ud på Lyngby Hovedgade og fejrede befrielsen sammen med alle de andre i 

byen. Om aftenen spiste de middag med naboerne. Dagen efter cyklede Hanne og 

hendes moster ind til København. Der var mange mennesker samlet i København, 

som fejrede befrielsen, men midt i alt glæden, skulle man også passe på Hipo-folk 

der lå på tagene og skød ned på folk. I menneskemængden blev Hanne væk fra hen-

des moster og havnede i Tivoli sammen med en masse glade mennesker. Sidst på af-

tenen fik hun et lift med en bil fra hovedbanegården. Dagen efter hentede hun sin 

cykel i København.  

Efter befrielsen flyttede Hanne til København og til 5 års jubilæumsfest for hendes 

Realklasse i Næstved kom hun i snak med Henning fra parallelklassen. De dannede 

hurtigt par og blev forlovet. Kort tid efter skulle Henning aftjene sin værnepligt i 

Marinen og Hanne tog 6 måneder til Cambridge, som Au Pair pige hos en familie.  
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Mens børnene var små havde Hanne et halvdagsjob på et kontor. Henning fik job i 

eksportvirksomhed, hvor han rejste meget. Hanne og børnene var med på flere af 

hans forretningsrejser. På en forretningsrejse til Spanien, hvor Henning skulle mødes 

med en mand i Barcelona, blev Hanne træt af at hun ikke kunne snakke med dem. 

De snakkede ikke engelsk og hun talte ikke spansk. Da de kom hjem begyndte Han-

ne på et spansk aftenkursus. Kort tid efter fik Henning en del arbejde i Odense og 

var væk fra mandag til fredag, så Hanne havde tid til at lære mere spansk. Hun star-

tede på Translatør uddannelsen i Spansk på Handelshøjskolen.  

 

I ferierne tog familien ofte til Sydeuropa for at få sol, varme og strand, men efter at 

Hanne lærte at tale spansk købte de en lejlighed 60 km syd for Barcelona, som de 

besøgte flere gange om året.  

Da Hanne holdte sin 70 års fødselsdag besluttede hun sig for, at nu var det tid til 

flytte. Hun spurgte Henning om han ville flytte med. Det ville han ikke, så hun fik sin 

egen lejlighed i Lyngby og senere blev de skilt. Hanne brugte nu tiden på at tage på 

højskoler og rejse rundt i verden. Hun var blandt andet på flere højskoleophold 

med udlandsrejser. Hendes morbror var flyttet til New Zealand, så hun havde 3 ku-

siner i New Zealand, som hun besøgte et par gange. Gennem sit arbejde som trans-

latør fik hun også kontakt med en kvinde fra Peru, som var flyttet til Danmark. De 

blev veninder og de rejste begge til Peru for at besøge hendes familie. Familien boe-

de i Andelsbjergene i en lille by uden elektricitet og vand i husene. Der var en vand-

pumpe på torvet i byen.  

Vægtæppe fra Hannes rejse til Peru 

I 1948 blev Henning og Hanne gift i Herlufholms kirke. De fik en lejlighed i Køben-

havn og de fik begge et kontorjob i byen. Efter lidt tid fik Henning job i Ringsted, 

men efter 1½ år i Ringsted flyttede de tilbage til København. Hennings mor havde 

en ejendom på Vesterbro Torv, hvor der blev en lejlighed ledig på 5.sal. Henning og 

Hanne boede her og fik 2 børn. En Pige og en dreng. Da drengen blev født var der 

lidt for meget arbejde med at gå op og ned af trapperne til 5.sal med 2 børn, så fa-

milien flyttede til et hus i Lyngby.  
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                                  Huskeuge i uge 38 

Lørdag den 24. september holder Alzheimerforeningen huskedag 

med indsamling til foreningen.  Vi fejre dagen ved at holde en 

huskeuge.  

 

Gennem hele ugen vil der være forskellige huske og minde  

aktiviteter.  

 

Hver dag vil vi samle beboerne på de forskellige etager i  

Folkestuen til en snak om ting i vores Erindringskuffert. Om  

eftermiddagen vil vi kigge på digitale erindringskasser på vores 

aktivitetsskærm og torsdag holder vi Erindringsdans i cafeen med 

levende musik.  

 

Vi glæder os til en hyggelig uge med minder 

Alzheimerforeningen 

kan støttes via  

mobilepay 
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Efter 2 år med corona-nedlukning, har vi igen fået mulighed for 

at opleve sommerhusstemning. I mange år har vi lånt Margrethe-

huset i Gershøj. Huset er ejet af Margrethelogen i Roskilde. 

 

Fra mandage til fredag i uge 34 og 35 er vi kørt frem og tilbage 

hver dag for at give beboere på alle etager mulighed for at mær-

ke ”sommerhus-stemningen”. 

 

Det har været to hyggelige uger med god stemning, god mad, 

solskin og nye oplevelser. 

 

Her er et par fotos fra dagene. 

Ture  til sommerhuset i Gershøj 
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På vej til sommerhuset besøgte vi 
Gershøj havn 
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             I år holder vi høstfest på en ny måde. 

 

Vi vil gerne gøre arrangementet mere hyggeligt og nærværende, 

derfor har vi valgt at holde Høstfest på etagerne for beboerne. 

Festen holdes kl. 12.30 med frokost og musik på etagerne. 

 

 

Tirsdag den 27.september er der Høstfest for Stuen og Vest 

på 1,2 og 3.sal 

 

Torsdag den 29. september er der Høstfest for Øst på 1,2 og 

3.sal 

 

 

          Frokostmenu: 

 

  Laks med røræg grønt på fransbrød  

  Frikadelle rødkål surt appelsin på rugbrød  

  Hønsesalat med bacon og grønt på rugbrød  

  Frugtsalat  

  Ost og kiks 
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    Senior Show kommer til Trekroners Høstfest 

  

Missionen for Senior Show er at tage sit publikum med ud en musikalsk rejse tilba-

ge i tiden og derigennem vække gode minder. 

Repertoiret er et potpourri af de største danske evergreens kombineret med 

FÆLLESSANG fra den danske sangskat. 

 

Anne-Marie Streibig er front sanger i Senior Show og har til alle tider beskæfti-

get sig med at underholde mennesker. 

Hun har et stort kendskab til den danske sangskat helt fra barnsben. 

Sang og musik har været en rød tråd - Hun har en årelang erfaring med blandt an-

det sammenspil/ bands, soloundervisning, musikskoleophold, kor og musicals. 

Anne-Marie har også dyrket en anden interesse: teater, teatersport, satireforfatter 

på radiostation og stand-up. 

  

Michael Rønnest spiller på keyboards i 

Senior Show og er en erfaren musiker 

med mere end 30 års erfaring. Han er  

desuden ud af en musikalsk familie, som 

altid har dyrket musikken. 

De sidste mange år har Michael under-

holdt til arrangementer på plejehjem, akti-

vitetscenter, ældreklubber, arrangementer 

hos Ældresagen og private fester med me-

re. Som Michael selv siger det: ”Mit specia-

le er god musik fra dengang”. 

Michael leverer en god og solid backing i 

Senior Show." 

Musik til Høstfesten 
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Billeder fra juli og august 

Leif Druedahl spiller 

plader i cafeen 

 

Bustur til Gershøj 

Bold-casino i haven 
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Billeder fra juli og august 

 

Dagens gåtur rundt 

om huset 

Hygge i spisegruppe på 

3.sal 

Cykeltur til Musicon 
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DEN FRIVILLIGE AKTIVITETSGRUPPE 

                          

      Kom og vær med til banko 

 

 

Onsdag den  7.  september   kl. 14 på 1.sal  

 

Onsdag den 21.  september   kl. 14 på 2.sal  

 

Onsdag den 28.  september   kl. 14 på 3.sal  

 

   
 

 

 

 

Venlig hilsen 
 

Den Frivillige Aktivitetsgruppe for Plejecenter Trekroner 
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Nour Alshekh. Ernæringselev i køkkent 

 

Hej  

 

Jeg hedder Nour og jeg er 23 år gammel. 

 

Jeg bor i et lille hus i Hvalsø sammen med min datter Nasim, som er på 7 år. 

Jeg er født i Syrien og jeg har boet 7 år i Danmark. 

Da vi kom til Danmark boede jeg sammen med min familie i et hus i øm. Efter 2 år 

flyttede jeg til Hvalsø. 

 

Jeg har lært dansk på sprogskolen og nu læser jeg til ernæringsassistent. Jeg er fær-

dig til august 2023. Jeg kan godt lide at arbejde i køkkenet og at lave mad.  

 

Jeg har været elev på Trekroner madservice siden november 2021, og jeg skal på 

skole igen i august og kommer tilbage i november måned. 

 

I min fritid går jeg tur med min datter, eller besøger min veninde, der bor også i 

Hvalsø. 

 

I Syrien boede jeg sammen med min forældre og søskende I et stort hus i min lille 

landsby. Jeg var tit hos min bedsteforældre da jeg var barn. Det var altid sjovt at 

være på besøg hos mine bedsteforældre.  

 

Jeg tog 9. klasse i Syrien. På grund af krigen valgte min familie at flytte til Danmark. 

I starten var det svært at bo i Danmark, men jeg er efterhånden faldet godt til.  Jeg 

er glad for at bo i Danmark og min datter er født her.  
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Gudstjeneste i Trekroner Kirke 

Onsdag den 14. september kl. 11 er vi inviteret til  

Gudstjeneste i Trekroner Kirke.  

 

Trekroner Kirke er en ny kirke, som blev indviet i pinsen 2019.  

Kirken er bygget i en helt ny stil med en god akustik.  
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På Plejecenter Trekroner er vi meget optaget af en stærk dialog mellem 

beboere, deres pårørende og vores personale. Og vi er altid på udkig  

efter måder, hvorpå vi kan understøtte dialogen yderligere. Derfor star-

ter vi op med et digitalt værktøj, der hedder Kintella.  

 

Kintella vil blive tilgængeligt for både beboere, pårørende og personalet 

via computer, tablet og telefon som en såkaldt app. 

  

Appen vil understøtte en endnu bedre koordinering af kalendere og op-

gaver, og samtidig vil vi kunne strukturere og målrette kommunikationen 

mellem borgere, pårørende og personale.  

 

Beboeren vil via værktøjet få hjælp til at kunne følge med i sin hverdag – 

fx ved at se kommende aktiviteter og billeder fra besøg.  

 

Personalet vil have beboernes livshistorier lige ved hånden, og Kintella vil 

hjælpe med at løse arbejdsopgaver på en simpel måde. Det kan være  

koordinering af aktiviteter og besøg i huset.  

 

Pårørende vil blive støttet i de opgaver, som løses i samarbejde med  

plejepersonalet. Herudover kan man nemt dele informationer med andre 

pårørende – selvfølgelig på en sikker måde, da data er krypteret.  

 

Den 22. august havde vi et arrangement for pårørende. Hvis der bliver 

behov for flere arrangementer indkalder vi løbende. Der kan også findes 

mere information på  hjemmesiden www.kintella.com. 

Digitalt værkstøj for at styrke dialogen 
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I september måned har vi fødselarer i huset: 

 9. september  -  Raili Astrid Jacobsen      bolig  -  322 

 

10. september  -  Allan Vinjebo          bolig  -  012 

 

13. september  -  Poul Berthelsen        bolig  -  226 

 

13. september  -  Tommy Clausen        bolig  -  124 

 

15. september  -  Annette Kirsten  Munch    bolig  -  304 

 

16. september  -  Evald Ernst Olsen       bolig  -  202 

 

18. september  -  Christine Kjelstrup       bolig  -  307 

 

24. september  -  Henning Sørensen       bolig  -  014 

 

27. september  -  Per Frederiksen        bolig  -  323 

 

30. september  -  Rita Karin Akselbo Hemmje  bolig  -  112 

 

 

  

 



25  

September 2022 

 

 

 
I juli og august har vi taget afsked med: 

 
            
 
         

       

 

         Ole Horte  

 

 
         
 

Æret være hans minde 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

https://roskilde.nexus.kmd.dk/citizen/8450
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             Aftenmenu september 
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                Aftenmenu september 
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   Aktivitetskalender  
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   Aktivitetskalender  
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   Aktivitetskalender  
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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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2022 

Tidsbillede fra Roskilde 

I slutningen af juli lukkede Importøren i Algade 

efter mere end 100 år på samme adresse på 

hjørnet af Algade og Skt. Peders Stræde 

 

1929 


