
 

 

www.plejecentertrekroner.roskilde.dk  

Facebook Plejecenter Trekroner 

Mail: trekroner@roskilde.dk 

Telefon: 46 31 80 50 

Plejecenter Trekroner, Trekroner Centervej 41 

4000 Roskilde        
       

HUSAVISEN  
P L E J E C E N T E R  T R E K R O N E R  N O V E M B E R   2 0 2 2  

   

Læs på side 10-12 om Ulla fra 2.sal, 

der synger en sang om morgenen 

Læs på side 16  - 17 om          

forskellige koncerter i huset 

https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.hb1.dk%2Fengle_side%2Fengle_2%2Fm_angel4.gif&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.hb1.dk%2Fengle_side%2Fengle_2.htm&docid=zB-n6LCdV0WNLM&tbnid=zdjYKvuMr9FArM%3A&vet=10ahUKEwiAoI3w88HeAhWCaFAKHW2bAUYQMwhEKAcwBw.


2  

November 2022 

 

 

Indholdsfortegnelse 
 

Lederen ...................................................................................................... 3  

Velkommen til nye beboere .................................................................. 4 

Bruger-og pårørenderådets medlemmer ........................................... 5 

Interne kontaktoplsyninger  .................................................................. 6 

Eksterne kontaktoplsyninger ................................................................ 7 

Praktisk information ................................................................................ 8 

Årshjul for større begivenheder ........................................................... 9 

Portræt af beboer .................................................................................... 10 - 12 

Besøg i havecenter .................................................................................. 13 

Valg til Bruger - og pårørenderådet .................................................... 14 

Julefrokost og Kintella ............................................................................ 15 

Mindre koncerter i cafeen ..................................................................... 16 

Musikløft og gospelkoncert ................................................................... 17 

Portræt af medarbejder ......................................................................... 18  - 19 

Billeder fra oktober ................................................................................. 20  - 21 

Julebazar ..................................................................................................... 22  - 23 

Den frivillige aktivitetsgruppe ............................................................... 24  - 25 

Fødselsdage og hvem har vi taget afsked med .................................. 26 -  27 

Aftenmenu i november........................................................................... 28 -  29 

Halloween .................................................................................................. 30  

Aktivitetskalender for november ......................................................... 31  - 35  

Tidsbilleder fra Roskilde ........................................................................ 36 

 

                



3  

November 2022 
 

Det er efterår i kroppen, 
man ser det i trætoppen 
hvor bladene bliver røde 

mens frugterne bliver søde 

Efteråret er for alvor landet. 

 

Kalenderen fortællers os det er efterår. Solen, temperaturen og de smukke farver 

lader os blive lidt i sommer stemningen. 

 

Vi ser ind i en november hvor der sker så mange hyggelige ting. Vi har en del musik 

på programmet, herunder intim koncerter som gavner det sanselige og nærværet. 

Samtidig med busture, træning, dame & herre klub, gåture, banko, gudstjenester og 

mange andre aktiviteter. Man er som pårørende altid velkommen til at deltage til 

disse. 

 

Vi glæder os til at kunne afholde vores julemarked den 20. november 2022 kl. 14-16 

for alle beboere og deres pårørende. Det vil indeholde musik, julelys, dufte og en 

hyggelig stemning.  

 

Vi har overstået at skulle brevstemme til folketingsvalget, dette stærkt orkestreret 

af vores valgkvinde Sonia, som har mange års erfaring med valg. 

 

Kintella er oppe og køre for mange og nogle mangler at koble sig på. Hvis I oplever 

problemer må I meget gerne kontakte Sonia, der er superbruger. Det er her igen-

nem vi deler fælles viden ud til jer påkørende, så I kan følge endnu mere med i livet 

på Trekroner. 

 

Der er valg til brugerpårørende råd den 24. november 2022 kl. 14-16 i cafeen i 

stueetagen. Der er givet information og pjecer ud til alle der bor her.  

 

Coronaen kan jeg ikke undgå at nævne, trods 4. stik til mange spøger den fortsat og 

vi skal holde fast i de gode vaner. Håndhygiejne, afstand, sprit af og bliv hjemme hvis 

I har symptomer.  

 

Vi vil gerne passe på dem der bor her, men også dem der skal passe på dem der bor 

her, nemlig personalet. Lad os hjælpes ad med det. 

 

Bedste hilsner centerleder Sisse 

Skjødt 
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            Velkommen til nye beboere 

 

 

 

 

        

 

Othilia Olesen    -      Bolig 204 

Harry Tschernja -     Bolig 105 

Inge Malling Christensen   -  Bolig 302 
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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 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

December:  Julefrokost 

        Tirsdag den 6. december kl. 12.30  

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

        3. sal  

 

        Onsdag den 7. december kl. 12.30 

        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. 

Ulla Elva Jensen 

Ulla er en af de nye beboere som hurtigt har lært mange af os og kende. Ulla er 

meget snaksaglig, så nu er det hendes tur til at fortælle om hendes liv. 

 

Ulla er født og opvokset i Nærum. Hun boede i lejlighed sammen med hendes 

forældre og søster Irene, som var 6 år ældre. I 1940 flyttede de alle til Åbyhøj - 

lidt uden for Århus. Der boede de en lejlighed i Tousparken.  I deres unge år hav-

de Ulla og Irene ikke så godt et forhold til hinanden.  Irene fik besked på, at hun 

skulle tage Ulla med ud og lege og det ville Irene ikke. Hun ville gerne lege med 

vennerne uden lillesøster. De fandt dog hinanden, da de blev ældre og har haft 

mange gode oplevelser sammen i deres voksne år. Irene’s mand Torben og Ulla’s 

mand Jørgen havde også et rigtig godt forhold, der var med til, at de alle altid hyg-

gede, når de var sammen. 

 

Der var ikke så mange piger i gården, så Ulla legede mest med drengene. Drenge-

ne kunne dog også finde på at tæve Ulla. Ullas far, Robert, sagde at Ulla måtte slå 

igen. Ulla gik direkte ud og slog drengene og fra den dag blev hun ikke tævet me-

re.  

 

Ullas mor, Dagmar, arbejdede for en russisk kvinde, der var velstillet. Hun var 

kommet til Danmark under 2.verdenskrig og hun talte ikke så godt dansk. Ullas 

mor hjalp til i huset og Ulla passede ofte dames hund.  Ullas far var arbejdsmand.  

Ulla gik i folkeskolen og fik Real eksamen. I skolen legede Ulla også mest med 

drengene, da de ”rige” piger ikke ville lege med hende. Ulla skulle kæmpe lidt for 

at lære ting i skolen, hvorimod Irene var meget hurtigere til at fange tingene. Ulla 

var dog god til håndarbejde og kan huske, hvordan hun hjalp de andre med at 

samle masker op de havde tabt mens de strikkede. Gennem hele hendes liv har 

hun lavet meget håndarbejde. Hun strikkede blandt andet en flot uldtrøje til hen-

des søsters baby, men Irene kom til at koge den, så den kom ud i meget lille stør-

relse. Men det tog Ulla ikke så tungt. Som hun siger ”Irene gjorde det jo ikke med 

vilje”.  
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Efter Real Eksamen fik Ulla arbejde som omstillingsdame ved jysk telefon. Hun var 

glad for jobbet og havde gode kollegaer. Chefen valgte Ulla på grund af hendes 

stemme. Firmaet var også glade for Ulla, da hun var ikke-ryger. Alle de andre i afde-

lingen røg meget. På et tidspunkt gik Ulla på slankekur, men de andre bad hendes 

om at spise igen, da hun var lidt for sur og sulten.  

 

I sin fritid har Ulla spillet lidt tennis, men det varede ikke så længe, der var alt for 

mange bolde der skulle hentes ind i skovområdet. Hun spillede mere håndbold og 

var god til at stå på mål.  

 

Som 18-19 årig flyttede Ulla til Sjælland, hvor hun i en kort periode boede hos hen-

des søster og svoger, hvorefter hun fandt et værelse, hvor hun boede til leje. Hun fik 

job hos KTAS (i dag YouSee), hvor hun var kontorassistent. 

 

I 20érne mødte hun sin mand gennem et ægteskabsbureau. Den 20. august 1961 

blev hun gift med Jørgen og de flyttede til Hvidovre, hvor de i 1965 fik sønnen 

Klaus. Jørgen arbejdede på kontor, og blev efter en årrække regnskabschef. Ulla gik 

hjemme, og gjorde om morgenen rent på den lokale skole. I deres fritid gik de til 

dans. Ulla har altid været glad for musik og som hun selv siger ”jeg kan ikke sidde 

stille, når der er musik”.  

 

I 1972 flyttede de til Jyllinge, hvor de havde bygget hus på den grund de købte i 

1966. De startede med et lille skur, hvor der var plads til 2 drømmesenge og en lille 

seng til Klaus.  

 

Havearbejde blev en stor del af Ulla og Jørgen’s fritid, og haven stod altid meget flot. 

Urterne fra køkkenhaven samt drivhuset, blev tit nydt i madlavningen. 

De har også været på en del bilferie både rundt i Danmark samt Sverige og Tyskland. 

Senere blev det til flyrejser, hvor de gerne var sydpå 2-3 gange om året. Ulla fik al-

drig kørekort, men hun prøvede at køre i 5. min., og det var ikke noget for hende. 

Jørgen var glad for at køre, så han fik lov til at styre bilen, og Ulla nød at sidde ved 

siden af. 

 

I Jyllinge havde Ulla rengøringsjob på skolen og fik senere job hos Albechs Autodele 

i Frederikssund, hvor hun var kontorassistent. Herefter var hun i en årrække hos 

Bruhn i Herlev, hvor hun sad i receptionen og flittigt talte i telefon. 

I 1990 fik hun sit første barnebarn Line, og stoppede på arbejdsmarkedet. I 1992 

kom Nicolai, og de har begge mange gode barndomsminder hos farmor og farfar, 

som også nød tiden.  
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Ulla har i en tidlig alder besluttet sig for at være positiv, det nytter ikke noget at sid-

de i sofaen og være sur. På en busferie med hendes søster sang de hver dag en posi-

tiv morgensang. Ulla blev så glad for sangen at hun fra den dag har sunget den hver 

morgen, når hun vågner. På den måde får hun gang i stemmen og en positiv start på 

dagen.  

 

Efter 45 års ægteskab, mistede Ulla den 20. december 2006 sin mand. De havde et 

godt ægteskab, hvor glæder og sorger blev delt, og ved uenigheder blev der fundet 

løsninger. 

 

Ulla havde ikke lyst til at bo i huset mere, og 15. marts 2007 flyttede hun i en dejlig 

lejlighed i Ølstykke, hvor der altid var hjælp at hente hos alle omkring boende. 

Ulla havde mange gode år i lejligheden, men på det sidste havde hun brug for mere 

og mere hjælp, samt følte sig ikke tryg ved at være alene.  

 

Ulla er derfor glad for, at hun i dag bor på Trekroner Plejecenter, hvor hun deltager i 

mange af centrets aktivitetstilbud.  

 

Ulla har et nært forhold til hendes søn og resten af familien. Hun glæder sig også 

over, at hun den 22. august 2021 blev oldemor til Ellie, som også spreder glæde i he-

le familien. 

Morgensang som Ulla synger 

Artikel om Ulla i medar-
bejderblad 
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Besøg i havecenter 

I løbet af  november tager vi et par busture til Audebo Havecenter 
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Valg til bruger og pårørenderåd for perioden 2023 til og med 2024 

Der er valg til bruger- og pårørenderådet på Trekroner Plejecenter 

torsdag den 24. november 2022 kl. 16.00. 

 

Bruger- og pårørenderådet skal, sammen med ledelse og personale, væ-

re med til, at Trekroner Plejecenter fortsat er et godt sted at bo.  

 

Ved valghandlingen kan du både stille op og stemme på dem, som du 

gerne vil have i rådet. Dog skal du være opmærksom på, at kun 1 pårø-

rende pr. beboer kan stemme. Der kan godt stille flere pårørende op pr. 

beboer.  

 

Valghandlingen begynder med opstilling af kandidater, og derefter afhol-

des selve valget. 

 

Er du forhindret i at komme den 24. november, har du en mulighed for 

at stille op ved hjælp af fuldmagt. Får du brug for dette, skal du kontakte 

Sisse Skjødt før valget. 

 

Vi vil gerne gøre valghandlingen til en festlig begivenhed. Vi serverer der-

for lidt godt til ganen under valghandlingen.  

 

Jeg vedlægger vedtægterne til bruger- og pårørenderådet og en valgbro-

chure, hvor du kan læse om rådets opgaver. 

 

Vel mødt til valget. 

 

 

Venlig hilsen 

 

 

 

Centerleder Sisse Skjødt 

Valg til Bruger og pårørenderådet 
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Vi er godt i gang med at oprette beboere på vores nye digitale 

app, Kintella.  

 

Vi begynder også at formidle forskellige former for information 

via Kintella.  

 

Husk og godkende mail fra Kintella. 

 

Julefrokost 

Smitte med corona er desværre begyndt at stige igen. Derfor har 

vi valgt kun at holde julefrokost for personale og beboere på  

etagerne i starten af december.  Pårørende er dog meget  

velkommen til vores Julebazar udenfor  søndag den 20. december.  

Kintella 
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Mindre koncerter i cafeen 

I november og i starter af december afholder vi om  

fredagen kl. 14  koncerter i cafeen. Koncerterne bliver målrettet 

beboere der har brug for arrangementer med færre deltagere. 

Personale inviterer beboere med størst behov. 
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Musikløft og gospelkoncert 

I november deltager Roskilde Kommune og Plejecenter 

Trekroner i pilotprojektet, Musikløft. Projektet undersøge 

mulighederne for at give et musikalk løft til ældre på pleje-

centre, der har svært ved selv at opsøge musikken.  

3 datoer i november vil  beboerne på 1.sal opleve musik 

på nye måder. 

Tirsdag den 8. november øver gospelkoret fra ”Kirke 

på vej” i cafeen fra kl. 11  -  12.  

 

Kig forbi og nyd musik og sang inden frokost.  
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Marianne er en højtskattet medarbejder,  hvor hun hver dag i  

laver aktiviteter sammen med beboerne på primært 2.sal.  

Marianne er i fleksjob og har været det siden 2002. 

 

Marianne har været med på Trekroner siden åbningen i januar 

2013. Hun flyttede med fra Sct. Peder Stræde, hvor hun havde 

været i otte år. 

 

Marianne er uddannet hjemmehjælper efter den ”gammeldags 

uddannelse”, som hun selv udtrykker det. Inden uddannelsen ar-

bejdede hun som ung flere år på Roskilde Højskole, det der nu 

er Comwell. Marianne fortæller, at det var et livligt sted med 

mange kursister, der skulle serviceres med kaffe mv. Marianne 

havde også rengøring og opvask. Efter uddannelsen som  

hjemmehjælper, kørte Marianne som hjemmehjælper i ni år. De 

mange års hårde fysiske arbejde og to graviditeter satte Marian-

nes ryg til tælling og hun døjede i mange år med dårlig ryg. 

Marianne, aktivitetsmedarbejder på  2.sal 
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Marianne fik en sygemelding og som led i revalidering fik hun en 

kontoruddannelse. Det var slet ikke Marianne at sidde på kontor, 

så den uddannelse fik hun aldrig i brug. Den førte alligevel noget 

godt med sig, for da Marianne skulle på søge en kontorstilling på 

Asterscentret,  fik hun i stedet en aftale om at komme ud i huset 

blandt de ældre, hvor hun skulle gå til hånde, sørge for aktiviteter 

og morgenmad. 

 

Marianne skal stadig passe på ryggen og har brug for flere hvil 

dagligt.  Derfor arbejder hun på nedsat tid. Hun er fast på 2. sal 

og er meget glad for det. ”Det er min rette hylde”, siger hun glad. 

Marianne har ry for altid at være i godt humør, glad og smilende 

og hun siger også selv, at der går år imellem, at hun bliver sur.  

Hendes leder kalder hende en rollemodel, fordi hun er så nær-

værende og har en god tone overfor beboerne, og hun går aldrig 

af vejen for et kram til beboerne. 

 

Marianne er 60 år – kom til Roskilde som 6 årig og er blevet her 

siden. Marianne har en søn og en datter, som hun har været alene 

med i mange år. Nu er børnene store og Marianne bor alene og 

nyder det. 

Portræt er fra husavisen. August 2016.  

Der er et par rettelser i forhold til arbejdsopgaver. Der er kommet nye 

medarbejdere og beboere til siden 2016, derfor får Marianne lov til at 

være portræt igen.  
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Billeder fra oktober 

Der afprøves nye teknikker 

til malerikursus 

 

Koncert i cafeen med 

Ukrainsk band, 

Dyvohray 

Puslespil og samvær 
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Billeder fra oktober 

 

Cykeltur til Museet for 

samtidskunst 

Dameklubben laver  

kartoffeltryk 

Mandeklubben brygger 

kryddersnaps 
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Julebazar  

I år vil vi gerne sætte gang i julestemningen med  

udendørs julebazar foran plejecentret  

 

Søndag den 20. november fra kl. 14 til 16.   

 

Der vil være mulighed for se og afprøve aktiviteter på ple-

jecenteret. Det kan f.eks. være et spil bold-casino, en cy-

keltur i rickshaw, eller en gåtur rundt i haven.  

 

Skulle man blive lidt ”jule-sulten” er det muligt at købe 

æbleskiver, Glögg og hjemmelavet småkager  

(Småkager er produceret af personale og beboere) 

 

Håndværkerklubben i Rørmosen stiller et par boder op 

med håndlavet juleting og en tombola., hvor der er mulig-

hed for at vinde julegaver.  Håndværkerklubben består pri-

mært af pensionister der mødes 2 gange om ugen, hvor de 

laver håndarbejder og hyggesnakker. 

 

Vi glæder os til at se beboere, pårørende og andre der har 

deres gang på plejecenteret til en hyggelig eftermiddag 

med god julestemning. 
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Lidt billeder fra sidste gang vi 

havde besøg af håndværker-

klubben fra Rørmosen 

Bold-casino  

Rickshaw cykeltur 

Aktiviteter til julebazar 
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Vi har flere gange haft besøg af Moffe og Magneten.  

I november får vi glæde af dem igen.  

 

Den 2. november kan de opleves i cafeen kl. 15 
 

Moffe og magneten 
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DEN FRIVILLIGE AKTIVITETSGRUPPE 

                          

      Kom og vær med til banko 

 

 

Onsdag den  9.  november    kl. 14 på 1.sal  

 

Onsdag den 23.  november   kl. 14 på 2.sal  

 

Onsdag den 30. november     kl. 14 på 3.sal  

 

   
 

 

 

 

Venlig hilsen 
 

Den Frivillige Aktivitetsgruppe for Plejecenter Trekroner 
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I november måned har vi fødselarer i huset: 

 3.  november  -  Kis Friborg Pedersen      bolig  -  130 

 

10. november  -  Per S. N. Rasmussen      bolig  -  212 

 

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. Thomasen        bolig  -  111 

 

22. november  -  Kurt Kilbom          bolig  -  208 

 

28. november  -  Eli Thye Andersen        bolig  -  229 

 

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

 
         
 
 
 
 

    
 

         Birgit Jørgensen  

  

 

         Aase Therkelsen  
          
  
 

         Torben Madsen  

 

 

           

 

          

 
         
 

Æret være Deres minde 
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             Aftenmenu november 
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                Aftenmenu november 
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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  
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   Aktivitetskalender  
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Trekroner 

station i 

retning 

mod RUC 

Tidsbillede fra Roskilde 

Trekroner station 

 

Indvielse af 

Trekroner 

station 

1988 


