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Centerleder

Sisse Skjødt tiltræder som ny centerleder den 1.november.
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Velkommen til nye beboere

Johann Jacobsen -

Bolig 11

Henning Sørensen -

Bolig 14

Tommy Clausen -

Bolig 124

Preben Henning Larsen -

Bolig 219

Jørgen Steffensen -

Bolig 317
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Bruger– og Pårørenderådets medlemmer

Thorkild Jensen
(Pårørende 2.sal)

Marie Ipsen
(Pårørende 3.sal)

Liv Cheri Theodorsen
(Pårørende 1.sal)

thpj38@gmail.com

Marie.c.ipsen@gmail.com

Liv-cheri@hotmail.com

Steen Hansen
(Pårørende 3.sal)

steenbh@roskilde.dk

Povl Kjems
(Pårørende 3.sal)
Intressent

povl.kjems@mail.tele.dk

Jørgen Bagge
(pårørende 3.sal)
Intressent

importoren278@gmail.com

29 65 90 38

26 24 00 49

29 65 13 99

40 79 62 50

Repræsentant for Ældrerådet

Tove Amsinck

toveam@outlook.dk
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Interne kontaktoplysninger på Plejecenteret

Hovednummeret til Plejecenteret::46 31 80 50
Kontaktinformation

Administration
Ulla Jensen, reception

46 31 80 85

ullajen@roskilde.dk

Ledelse
Afdelingsleder
Michelle Zinckernagel

30 84 14 94

Afdelingsleder
Brigitte Anderson

29 35 74 22

Vagttelefon Stuen

21 64 28 30

Vagttelefon 1. sal

Vest bolig nr. 101 - 115
30 55 61 43

Vagttelefon 2. sal

Vest bolig nr. 201 - 215
24 81 41 84

Vagttelefon 3. sal

Vest bolig nr. 301 – 315
24 90 70 10

Michellez@roskilde.dk

anetteba@roskilde.dk

Øst bolig nr. 116 - 131
21 80 52 15
Øst bolig nr. 216 – 230
21 80 52 40
Øst bolig nr. 316 – 330
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 Roskilde Domkirke

Torben Jeppesen
(Træffes efter aftale.
Mandag er fridag)

29 36 91 34

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 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.
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Årshjulet for større begivenheder

Oktober:

Høstfest
Tirsdag den 5. oktober kl. 17

December:

Julefrokost.
Tirsdag den 7.december kl. 12
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Månedens livshistorie er gengivet ud fra beboerens eget tilbageblik på deres liv.

Månedens portræt:

Ingelise Buhl (2. sal)
Skrevet af Sonia D. Kirkaldy Nielsen

En sen sommerdag i august besøger jeg Ingelise i hendes bolig for
at høre om hendes liv. Det bliver en hyggelig snak omkring et liv
med mange udfordringer, men også et liv med mange oplevelser.
Her får I et lille portræt af Ingelises liv.
Ingelise blev født på Rigshospitalet, og opvoksede i en lejlighed i
Nærum hos hendes mormor og morfar. Både hendes mor og far
døde kort tid efter fødslen, så hendes bedsteforældre fik hende
hjem som plejebarn.
Hendes mormor var en stille og forsagt dame, morfar var lidt
hård og nærig. Det var lidt svært at bo der. Ingelises mor havde
en lillesøster der var var 6 år ældre end Ingelise. Mosteren, der
hed Ingrid, boede i nærheden og de kom godt ud af det sammen.
Da Ingrid var nygift flyttede Ingelise ind hos hendes moster. Her
boede hun i et par år.
Ingelise gik på den lokale skole og i sin fritid gik hun til atletik.
Hun var meget glad for atletik. I 3 klasse flyttede hun til Nærumgårdsskolen. Den var nybygget og Ingelise klarede sig godt i skolen, så hun fik tilbud om at læse videre. Hun valgte dog at gå ud af
4 mellem inden eksamen. Efter at være vokset op hos en nærig
bedstefar ville hun nu ud og tjene sine egne penge.
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Ingelise fik et kontorjob på Nærum Nylon. Det var en af de første fabrikker i Danmark, der lavede nylonstrømper. Samtidig med
at hun fik job flyttede hun også hjemmefra. Ingelise flyttede ind
hos moster Ingrid, som boede i Holte.
En af kollegaerne på kontoret tog til Schweiz for at arbejde. Ingelise syntes det lød spændende, så hun valgte også at tage et år
i huset i Schweiz. Hun boede hos en Amerikansk diplomat familie der boede i den tyske del af Schweiz. På den måde fik hun både øvet engelsk og tysk. Mens hun var i Schweiz fik hun besøg af
3 drenge fra Danmark. Hun blev glad for den ene af dem og flyttede tilbage til Danmark og blev gift med Sten. Sten havde et
vognmandsfirma sammen med sin far. Ingelise kom tilbage til sit
kontorjob på Nærum Nylon.
Da Ingelise var 21 år blev hun gift med Sten. De ville gerne havde børn, men Ingelise havde været igennem en operation og
kunne ikke få børn. De blev skrevet op til adoption i Mødrehjælpen og 5 år senere fik de en 8 måneder gammel dreng fra et
børnehjem i Skodsborg. Det var svært at finde hans biologiske
mor, så det tog lidt tid inden hele adoptionen gik igennem, derfor fik de ham først i 8 måneders alderen. Drengen kaldte de
Claus. Da de skulle hente Claus sad han sammen med de andre
børn i en rundkreds på gulvet. De fik udpeget deres søn og inden de fik ham med hjem, besøgte de ham flere gange på børnehjemmet. Claus skulle vænne sig til sine nye forældre.
4 år senere adopterede de en pige på 4 måneder fra samme
børnehjem. Hun blev døbt Trine.
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Sten og Ingelise købte en grund i Rørvig og byggede et sommerhus. Ingelise blev senere skilt fra Sten og flyttede til Rørvig, her
mødte hun sin nye mand, Peter, han var skibsfører. Ingelise fik
kontorjob på en tankstation i Rørvig og da den ene ejer stoppede i firmaet købte Ingelise sig ind og blev medejer af tankstationen. I hverdagene sad Ingelise på kontoret og i weekenderne
hjalp hun kunderne med at tanke benzin. Som hun selv siger ”I
den periode var jeg slangetæmmer”.
Det var svært at få tingene til at løbe rundt på tankstationen, når
to familier skal leve af det. Ingelise stoppede på tankstationen og
fik kontorjob på Statshospitalet i Nykøbing. Her var hun i 8 år.
Mens Ingelise boede i Rørvig købte hun en sejlbåd sammen med
3 andre piger. De tog på flere ture rundt i Danmark med mænd
og børn. Der var soveplads til 6 personer på sejlbåden. Udover at
sejle Danmark rundt har Ingelise været på flere guidede ture
rundt i verden. Ingelise synes det har været vigtigt at udvide hendes horisont, derfor har hun besøgt mange forskellige slags lande.
Hun har blandt andet besøgt Kina, Rusland, Indien og Nepal. Hun
har også brugt en del tid på at spille petanque.
Efter en god snak med Ingelise slutter hun af med denne sætning:

”Jeg har kæmpet for tilværelsen, men jeg
har bestemt ikke kedet mig. Jeg har
rejst meget og haft det sjovt”

Maleri af Ingelises farmors søster
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Af Torben Jeppesen
Sognepræst Roskilde Domkirke

Herren velsigne dig
Vi kender alle den den aronitiske velsignelse, for den indgår altid i gudstjenester og kirkelige handlinger. Men færre ved, at den stammer fra Bibelen, fra 4. Mosebog kapitel seks, hvor vi læser om sraelitternes ørkenvandring mod Det forjættede land. Her giver Gud Aron og hans præsteskab bemyndigelse til at velsigne nuværende og kommende slægter:
Herren talte til Moses og sagde: Sig til Aron og hans sønner: Sådan skal I
velsigne israelitterne. Sig til dem:
Herren velsigne dig og bevare dig,
Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig,
Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred.
Sæt mit navn på israelitterne, så vil jeg velsigne dem.
Jeg støder nu og da på nogle, der bliver overraskede, når de forstår, at
velsignelsen stammer fra Bibelen. For mange vil velsignelsen være forbundet med noget helt andet, nemlig afslutningen i gudstjenesten eller den
kirkelige handling. Man forbinder velsignelsen med noget rumligt, fordi vi
plejer at høre den i kirkerummet, og noget kropslig fordi vi rejser os, når
præsten løfter hænderne for at lyse velsignelsen. Ja, for mange vil det være sådan at kroppen nærmest kræver at stå op, når ordene lyder. Måske
det højtideligste led i gudstjenesten.
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Velsignelsen er altid gudstjenestens sidste led. Vi skal nemlig forlade kirkerummet med Guds velsignelse i ryggen, når vi vender blikket mod verden
og det som derude kræves af hver enkelt af os.
Men hvad betyder ordene i velsignelsen egentlig? Eller skulle vi sige metaforerne, ord-billederne. For betydningen ligger nemlig ikke mindst i billedet af ansigtet og blikket. Allerede som nyfødte forstår vi blikkets og ansigtets betydning, vi søger blikket fra vores forældres ansigt, vi lyser op
når et ansigt vendes mod hos. I corona-tiden, hvor vi har mødt maskerede ansigter, kunne vi virkelig genopleve betydningen af at se et ansigt, møde et ansigt. Et ansigt kan lukke sig for en og åbne sig for en helt uden
brug af ord.
Forestillingen, det billede af Gud som oprindeligt gemmer sig bag ordene,
stammer fra Israels gamle ørkensamfund, hvor en konge eller en husherre, der modtog gæster, måske fremmede, fik dem bragt ind foran sig, og
hvis han ”løftede sit ansigt” og så på dem, var de velkomne. Men gjorde
han det ikke, måtte de gå. Nogle historikere mener, at de løftede hænder
betyder: ”jeg har ingen fjendtlige hensigter og ingen knive i ærmerne.” Siden da er velsignelsen blevet givet videre fra slægt til slægt i 3000 år. Det
er dybt fascinerende, synes jeg, at tænke på at velsignelsen spænder over
så stor en del af menneskehedens historie. Fra ørkenteltet kom den ind i
Templet i Jerusalem og siden ud i alverdens synagoger. Derfra har vi arvet
den som et led i gudstjenesten.Velsignelsens ord når os på tværs af årtusinder, hen over folk og landegrænser, fra ørkensandet på Sinai til Roskilde og alle andre steder i hele verden. Som om at ordene er så stærke at
de vil leve for evigt.
Velsignelsens ord er stærke ord. Oprindeligt er de på hebraisk, og når vi
hører dem, er det derfor i oversættelse. Men for mange er det svært at
tage nye oversættelser i brug, netop her. Sådan har jeg det også selv, og
når jeg lyser velsignelsen, så bruger jeg ikke den nyeste autoriserede
oversættelse, som jeg læste op fra, men den tidligere, hvis ord jeg bedst
kan lide. Selvom det dybest set ikke giver mening, for de ord, som jeg synes falder lige som de skal, er jo også en oversættelse ind i sin tid.
14

Oktober 2021

I den nyeste Bibeloversættelse, Bibelen 2020, lyder oversættelsen sådan:
”Må Gud velsigne dig og passe på dig. Må Gud se dig og holde hånden
under dig. Må Gud glæde sig over dig og give dig fred”. Det er også
smukke og stærke ord, som understreger at velsignelsen er en konjunktiv, en ønskeform, som vi siger på dansk, og det betyder jo at når præsten løfter hænderne og lyser velsignelsen, så er det en bøn eller ønske
om, at dette menneske må stå under Guds beskyttelse. Selvom det er
præsten, der siger eller lyser velsignelsen, udgår den jo fra Gud.
De tre led, de stærke ord, har mennesker som os gennem 3000 tusind år
levet på og levet af. Når vi forlader kirken efter en gudstjeneste eller læser ordene som nu, går vi også med dem i ryggen, og det betyder at vores liv er Gud nær og intet kan ændre på det.Vi er set og vi er taget
imod. Hver især kan vi bære velsignelsen med i hjertet og i kroppen. Livet
må vi hver dag og hver nat møde, præcis som det viser sig for os, på godt
og på ondt, men at gå med Guds velsignelse i ryggen er at vide sig elsket
og set, uanset hvad der sker.

Foto.Iris
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Billeder fra september

Malerikursus

Mandeklub i solskin

Koncert med Moffe
og Magneten
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Billeder fra september

Gudstjeneste i cafeen

Cykeltur til Sct. Hans
Have

Der syltes agurker i
dameklubben
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Jeg hedder Maria og er ergoterapeut på Trekroner Plejecenter. Jeg har
været ansat siden december 2020, og er faldet rigtigt godt til. Ofte har
jeg min gang på 3 sal, men jeg hjælper mine kollegaer i hele huset, og nu
med en kollega på Barsel, vil beboerne på 2 sal, også se en del til mig :-)
Jeg er 36 år og bor her i Roskilde sammen med min mand og mine to
små piger. Oprindeligt er jeg vokset op i Brøndby, så som barn har jeg
tilbragt en del søndage på Brøndby stadion med min far og en masse andre fodboldfans. Noget jeg mindes med glæde. Min fritid har jeg i min
barndom og ungdom brugt en hel del tid som konkurrencesvømmer, og
jeg har altid været en aktiv pige der også involverede mig i svømmeundervisning for børn i klubben oa.
Da jeg i mine voksne år, mødte en mand der holdte lige så meget af vand
som mig, følte jeg mig heldig. I 2018 slog vi os ned i Roskilde, som er min
mands hjemstavn. Her har vi i dag et rækkehus, hvor der er god plads til
vores to piger på 4 år og 2,5 år.
Med vores fælles interesse for vand, har vi i denne sommer kastet os ud
i et nyt spændende eventyr og er blevet bådejere.Vi har købt en større
sejlbåd, der ligger i Holbæk marina. Min mand har sejlet altid, så selvom
sejllads for mig er nyt, glæder jeg mig til mange ture rundt i Isefjorden,
og med tiden måske også længere væk. Men måske jeg så skulle tage og
lære lidt sejllads selv inden da ;-) Det arbejder vi lidt på.
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Med 2 piger der er kommet tæt, er vores hverdag ofte med fuld fart på
derhjemme, og vi er altid en aktiv familie. Det er 2 selvstændige og glade
piger fulde af gå på mod, der øver sig i at gøre alting selv, og hverdagen
er ofte fuldt belagt med svømning og andre aktiviteter. Når vi har fri
sammen, bruger vi ofte vores weekender udendørs. Enten på båden, gåture i skoven, eller langs vandet. I familiens sommerhus er en af yndlingsaktiviteterne for pigerne, at samle sten og kaste dem i vandet.
Når jeg indimellem slapper af alene, er det ofte med en god bog eller til
en god film i tv. Når min mand arbejder i weekenden, går turen engang
imellem til biblioteket med pigerne, så jeg kan give min kærlighed til bøgerne videre. Ofte synes de nu, at legehjørnet på biblioteket er det sjoveste, men de nye bøger vi låner, er da ofte et hit når vi kommer hjem
igen.
Her på arbejdet holder jeg utrolig meget af arbejdet med de ældre. Det
levede liv, og de historier der følger med et langt liv. Jeg prøver, at motivere til aktivitet og medbestemmelse. Jeg gør mit bedste for at fremme,
at livskvalitet også bliver et tema, mens man bor på Plejecenter.
Så forhåbentligt ses vi derude til en god snak, en indstilling af din kørestol eller rollator eller til en god omgang gymnastik eller anden bevægelse :-)

Marias båd og deres to piger
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DEN FRIVILLIGE AKTIVITETSGRUPPE

Koncert i cafeen
Den 13.oktober kl. 15
Gruppen OlgaPolka optræder med spillemandsmusik der
swinger, og med muntre og sørgmodige viser og folkesange.
Gruppen spiller dansk og nordisk spillemandsmusik til dans
og har et stort vise- og sangrepertoire, der spænder fra ældre
viser til helt moderne folkesange, - fra 1700-tallet til i dag.

Venlig hilsen
Den Frivillige Aktivitetsgruppe for Plejecenter Trekroner
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Den Store Ældrefest
Onsdag den 20.oktober har Dansk Kartoffel råd inviteret til
Den Store Ældrefest. Denne dag bliver der serveret
kartoffelsuppe og snaps for at mindes kartoffelferien.

Lidt historie om Kartoffelferien/efterårsferien
Efterårsferien blev tidligere kaldt kartoffelferien eller roeferien, for i det
gamle landbrugssamfund skulle kartofler og roer op af jorden om efteråret, og alle skulle hjælpe til - børn såvel som voksne.
Kartoffelferien blev indført i 1899, for at skolebørnene kunne holde fri i
én fælles uge, i stedet for at eleverne blot udeblev fra skole på forskellige
tidspunkter om efteråret. Skolerne holdt således lukket i uge 42, så børnene havde fri på samme tid og kunne hjælpe til på gårdene med det
nødvendige og hårde markarbejde.
Eleverne havde godt nok fri fra skole, men der var ikke tid til at ligge på
den lade side. Hver dag stod på hårdt fysisk markarbejde fra tidlig morgen til sen aften, for alle var afhængige af, at kartoflerne og roerne kom
op af jorden til tiden.
Det var egentlig sent på året at lægge kartoffelferien, men det skyldtes,
at man dengang brugte mere melede kartoffelsorter, der kunne vokse sig
store over en længere periode. Det vigtigste var nemlig at få så stort et
udbytte som muligt, og det var derfor mindre vigtigt med små og mere
kogefaste kartofler. Kartofler skulle dengang mætte og ikke blot serveres
som delikatesser - som i dag!
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I oktober måned har vi fødselarer i huset:

6.oktober - Jørgen Steffensen

bolig - 317

9. oktober - Bjarne Mosskov Andersen

bolig - 121

16. oktober - Horst G. Schultz

bolig - 118

20.oktober - Jørgen Friis

bolig - 123

21. oktober - Merte Else Christensen

bolig - 117

23.oktober - Jørgen Nøhr Hermansen

bolig - 001

30.oktober - Jens Frederik Olsen

bolig - 220
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I september har vi taget afsked med:

Peder Nelander
Annelise Mansfeldt Agger
Esther Frederikke Pedersen
Birgit Ena Hendel Pedersen

Æret være Deres minde
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Aftenmenu oktober
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Aftenmenu oktober
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Aktivitetskalender
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Aktivitetskalender
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Aktivitetskalender

28

Oktober 2021

Aktivitetskalender
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Tirsdag den 5.oktober

Middag kl. 17 og kl. 19 er der optræden med 3 medlemmer fra Abba Tribute Show.
Pårørende opfordres til at tage en coronatest inden
festen

Tilmeldingsfrist er overskredet
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Navn: _____________________ Bolignummer: —————

Kryds og Tværs

Løsning inkl. navn og bolignummer lægges i kassen i receptionen
senest den 25. oktober kl. 12
Vinderne af ”Den hemmelige præmie”
offentliggøres i næste måneds husavis.
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Gæt 3 steder

Og vinderen er……

Præmie: Chokolade
….. Edith Olsen
32

