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Stille og roligt kom vi igennem julen og kan nu se frem mod nytåret og snart skriver 

vi 2022 i kalenderen. 

 

Corona fylder fortsat og vi har desværre været nød til at aflyse en del  

arrangementer i løbet af december måned. 

 

Vi håber og tror på bedre tider. Vi ser ind i at mange flere aktiviteter vil blive afholdt 

på etagerne, i mindre og mere intime stunder skabes. 

 

Ligeledes kigger vi ind i at kunne etablere noget mere bevægelse og friskluft, herun-

der ugentlige cykel og gåture samt træning/gymnastik flere gange i ugen. Det styrker 

både kroppen, sindet og den mentale sundhed.  

 

Efter mere end ½ års ventetid kan vi se frem til at skyde gang i Kintella, som er en 

kommunikations app til pårørende og medarbejdere som beboerne også kan anven-

de, dem der er i stand til det. Vi starter ud på 2. sal og når de sidste detaljer falder 

på plads vil der komme særlig information ud til de involverede. 

 

Brigitte Andersen, afdelingsleder på 3. sal, har valgt at opsige sin stilling og vi søger 

derfor en ny afdelingsleder. Vi stræber efter at få stillingen besat pr. 1/3-2022 og i 

den mellemliggende periode vil det være Michelle Zinckernagel,  der varetager per-

sonaleleden på 3. sal 

 

Tak til alle for at tage de hensyn der er nødvendige for at vi kommer så sikkert 

igennem nytåret som muligt. 

 

Nytåret symboliserer slutningen på et år og begyndelsen på et nyt. Vi fejrer 

denne dag selvom det dog kun foregår i et splitsekund. Det er en tid, hvor en 

ny begyndelse kan finde sted. 

 

Med ønske om et lykkebringende nytår 

Sisse Skjødt, Centerleder 

Glædelig jul og godt nytår. 
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Nyt initiativ for at styrke dialogen 

På Plejecenter Trekroner er vi meget optaget af en stærk dialog mellem 

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

ter måder, hvorpå vi kan understøtte dialogen yderligere. Fra juni måned 

starter vi derfor 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 ko-

ordinering af aktiviteter og besøg i huset.  

 

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

jepersonalet. Herudover kan man nemt dele informationer med andre 

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

 

Vi glæder os til at fortælle jer mere om vores nye initiativ. Hvis I allerede 

nu ønsker at få mere viden om løsningen, er I velkommen til at besøge 

hjemmesiden www.kintella.com. 
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            Velkommen til nye beboere 

 

 

 

 

        

 

 

 

Gunnar Warrer Kristensen    -      Bolig 114 

Aage Johannes Poulsen   -        Bolig 308 

Lilli Duelund   -            Bolig 126 

Arne Freddy Petersen   -        Bolig 206 
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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  Konst. Afdelingsleder 

Michelle Zinkernagel 
  michellez@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  

  



8  

Januar 2022 

 

  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  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 

 

 

 

 

 

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 

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

 Guldborg Jessing (1.sal) 

En eftermiddag i starten af december besøger jeg Guldborg i hendes bolig sammen 

med hendes datter Charlotte. Vi får en snak om Guldborgs lange liv. Et liv fyldt med 

mange forskellige oplevelser. Her kommer en kort fortælling om hendes liv: 

 

Guldborg er født i 1937 i Rønne på Bornholm. Hendes mor var hjemmegående, og 

hendes far var skomager, men han arbejdede også med mange andre ting. Guldborg 

er den ældste af 4 søskende. Der er 8 år fra Guldborg til hendes 3 yngre søskende. 

Guldborg har passet sine søskende, men på grund af aldersforskellen har hun ikke 

leget så meget med dem.  

 

Familien boede i et byhus i Rønne. Der boede mange børn i gaden og de legede 

sammen på vejen. De spillede blandt andet rundbold og hinkede. Dengang var der 

ikke ret mange biler, så det var let at lege på vejen.  

 

Guldborg husker tydeligt, at Bornholm var besat under 2.verdenskrig. Da resten af 

Danmark blev befriet i maj 1945, overtog russerne besættelse af Bornholm helt 

frem til april 1946. Bornholm blev glemt af resten af Danmark. Guldborg kan huske, 

at de tyske soldater havde flotte støvler, og de var venlige over for børnene. Guld-

borg var ikke bange for dem. Derimod var det første hold russere, der besatte 

Bornholm var ikke pænt klædt. De stjal i husene og tog cykler, som de faktisk ikke 

kunne finde ud af at cykle på. 

 

I maj 1945 blev Rønne bombet, og det gik bl.a. ud over den gade, hvori Guldborg 

boede. 2 personer døde, og flere huse blev ødelagte. Guldborg og hendes mor flyg-

tede ud på landet. Hendes far var husvagt og skulle sørge for, at alle var kommet ud 

af husene i gaden. Guldborg og hendes mor var på landet en uge. Guldborgs onkel 

var murer, og han reparerede deres hus, så de kunne flytte tilbage. På landet boede 

Guldborg og hendes mor i laden på en gård. Guldborg kunne ikke lide at være der. 

Der kom også tyskere til laden, som var meget bange for russerne.  
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Da Guldborg var omkring 6 år, fik hun sit første job. Hun ”løb med mælk”. Hun 

hjalp mælkemanden med at sælge mælk til kunderne. Hun fik 25 øre pr. gang og 

drikkepenge fra kunderne. Pengene sparede hun op. Guldborg startede kl. 8 og var 

færdig ved 12-tiden. Mælkemanden havde en hestevogn med lad. På ladet var der 

store mælkejunger med sødmælk, kærnemælk og fløde. Når de kom hen til folk, af-

tappede Guldborg og mælkemanden den mængde, kunderne ønskede og hældte det 

op i kundernes egne flasker og beholdere. En del af kunderne drak Richs kaffe, og 

de gemte Richs samlemærkerne til Guldborg. På den måde fik Guldborg hurtigt 

samlet mange mærker til samlehæfterne om alverdens dyr og skuespillere.  

 

Da Guldborg var 6 år, kom hun i skole. Hun var meget glad for at gå i skole. Hun var 

specielt glad for regning, geografi og gymnastik. Gennem hendes arbejde som mæl-

kepige lærte hun om målenheder som litermål, kubikmål mm, Så det kunne hun, da 

hun startede i skolen. I løbet af hendes skoletid måtte skoleklasserne gå i skole for-

skellige steder i Rønne, da tyskerne beslaglagde skoler til at indkvartere flygtninge 

på fra Østprøjsen.  

 

Da Guldborg efter nogle år begyndte at gå i skole om formiddagen, kunne hun ikke 

længere arbejde som mælkepige. Hun fik et eftermiddagsjob i hendes fars skomager-

forretning. Her cyklede hun rundt med sko til folk i byen. Ved siden af hendes efter-

middagsjob var hun meget aktiv i idrætsforeningen, Viking hvor hun gik til gymnastik 

og atletik. Her fik hun faktisk også et job med at opkræve kontingenter fra medlem-

merne.  

 

Guldborg sluttede sin skolegang i sprogklasserne. Hun fik hurtigt en læreplads som 

kontorelev i tøjbutikken, Simon Madsen i Rønne. Guldborg var meget ked af at være 

der. Kontorchefen behandlede elever dårligt, ved blandt andet at tale nedsættende 

til dem; i dag ville man nok kalde det mobning. Efter 1 år og 2 måneder søgte Guld-

borg væk og fik en ny læreplads ved den finere butik Ellen Thomsen i Rønne. Guld-

borg var glad for at arbejde i butikken, og hun fik også ansættelse i butikken efter 

elevtiden.  

 

Gennem idrætsforeningen, Viking, mødte Guldborg Ove. Han var uddannet mejerist 

fra Fyn, men havde åbnet en Irma-butik i Rønne og var derfor flyttet til Bornholm. 

Ove inviterede Guldborg med ud at danse en aften. Samme aften spurgte han, om 

hun ville gifte sig med ham. Han sagde, at han kun ville spørge denne ene gang, og 

Guldborg sagde nej. Men efter noget tid ændrede en af dem mening, og de blev gift i 

Rønne kirke.  

 

Mens Guldborg var ansat i Ellen Thomsen, skulle forretningen sælges. Guldborg ville 

gerne have overtaget butikken, men de store grossister, som leverede til butikken, 

mente, at Guldborg pga. af den unge alder (18 år) ikke ville kunne løfte opgaven.   
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Ove og Guldborg bestemte sig så for at flytte til København og finde arbejde. De 

flyttede til Sundevedsgade på Vesterbro. Her åbnede de en butik, der solgte vin og 

tobak, og samtidig havde de en iskiosk på Strandvejen. Efter et par år var der sparet 

nok til at købe en fabrik i Tappernøje. Her producerede de hydraulikkraner og ma-

skiner. Det gik godt med firmaet Jessing & Co. I 60érne var de oppe på at have om-

kring 30 ansatte. Både Ove og Guldborg arbejde på fabrikken. De tjente godt og var 

nogen af de første i Tappernøje, som købte en Mercedes.  

 

Ove var iværksætter, og efter noget tid fik han lyst til at starte noget nyt. De afvikle-

de fabrikken og flyttede til Næstved, hvor de byggede Næstved Søsportscenter. Ud 

over salg af bådudstyr og -motorer, opbevarede de både og campingvogne. Ove teg-

nede også motorbåde. Motorbådene 6’eren, 7’eren og 8´eren ses stadig i danske 

havne. De havde Næstved Søsportscenter i 15 år, til Ove blev syg og gik bort i 1992. 

 

Guldborg blev enke som 56-årig, og hun besluttede sig for at flytte i en mindre bolig. 

Hun købte også en god bil og gennem kontakter, blev hun ansat i Havnemøllerne, 

hvor hun var ude i butikker og demonstrere deres produkter (Amo mel og -

brødblandinger). Hun var på mange bagekurser for at lære om produkterne. Gen-

nem dette arbejde mødte hun andre kvinder, der også kørte ud og demonstrerede 

varer. Kvinderne fik et godt fællesskab, og Guldborg har rejst på ferie med flere af 

dem. I 2008 flyttede hun til Vindinge for at komme tættere på hendes datter, Char-

lotte. 

 

Guldborg var glad for sit arbejde, men blodpropper i øjet tog hendes syn fra den 

ene dag til den anden, så hun måtte stoppe med at arbejde og fik et liv uden at kun-

ne se.  

 

Guldborg har været meget arbejdsom gennem livet, men der har også været tid til 

ferier og rejser. Da hun var 15 år spurgte hun en sin barndomsveninde, Grethe, om 

hun ville med på ferie til Østrig med et rejseselskab. Veninden sagde ja, og de tog til 

Østrig sammen. Efter denne tur har Guldborg været på 

mange rejser rundt i verden. Hun har blandt andet været på 

krydstogter med hendes døtre og Grethe, har været flere 

gange i USA, krydset Atlanterhavet, rejst rundt i både Thai-

land, Kina og det vældige Rusland og meget mere. 

 

Efter en lang hyggelig snak slutter Guldborg af med denne 

sætning: ”Jeg har altid grebet chancen, når den var der”. 

Guldborgs bryllupsbillede 
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         Julefrokost  

Den 7. december holdte vii julefrokost i hele huset.  Personale og  

beboere hyggede sig på afdelingerne. 
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Fakta om januar 

Den første måned i året er opkaldt efter den romerske gud 

Janus, der var udstyret med to ansigter, et gammelt og et 

nyt, så han kunne se både tilbage til fortiden og ud i fremti-

den.  

 

Månedens gamle danske 

navn glugmåned er afledt 

af ordet glug, som betyder 

kighul. Det, der kigges ind 

i, er naturligvis det nye år.  

 

I Danmark blev januar 

først årets første måned 

fra begyndelsen af 1300-

tallet.  
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            Gamle danske vejrvarsler 

 
(Fra Ib Askholm: ”Gamle danske vejrvarsler” og Ruth Gunnarsen: 

”Vore gamle kalenderdage”)  

 

 Kraftigt snefald i januar varsler en god høst.  

 

 Megen regn i januar gør marken bar.  

 

 Tør januar varsler ganske ofte en våd juli.   

 

 Når januar og februar er milde, bliver marts kølig.  

 

 Blæst i januar varsler en mild marts måned.  

 

 Mild januar lover frost i marts og april.  

 

 Mildt vejr i januar er ikke noget godt varsel for den kommen-

de vækstsæson.  

 

 Nytårsdag (1. jan.). Som vejret er på denne dag, således skal 

det også blive på Sankt Hans dag.  

 

 Nytårssolskin varsler et frugtbart år.  

 

 Hellig tre kongers aften (5. jan.). På denne aften skulle land-

manden og havemanden kunne tage varsel for årets høst af 

bælgfrugter.  

 

 Paul Eremit (10. jan.). Det bliver et smukt år, med god avling, 

hvis solen på denne dag blot skinner så længe, at en kone med 

ti tommelfingre kan nå at sadle en hest.  

 

 Fabien og Sebastian (20. jan.). På denne dag begynder væsker-

ne ifølge gammel folketro at stige i både urter, buske og træer, 

foråret er på vej.  

 

 Vincentius (22. jan.). Megen sol på denne dag varsler, at vinte-

ren snart vil være forbi.  
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Mit navn er Katrine.  

 

 

Jeg er 24 år og bor i Roskilde. 

 

Jeg har været ansat på Trekroner Plejecenter og været tilknyttet 2. Sal Øst siden 1. 

december 2021. 

 

Jeg blev født en kold november nat i 1997. De første 6 måneder af min barndom 

boede jeg med mine forældre hjemme hos min mormor og morfar i en lille by ved 

navn Gershøj, da mine forældre havde sat sig for et kæmpe byggeprojekt. De valgte 

nemlig at, bygge mit barndomshjem helt fra bunden og siden 1998 havde jeg min 

opvækst i byen, Viby Sjælland.  

 

I 2000 blev vi til en familie på 4, da min lillebror, Kasper kom til verden. 

 

Jeg blev som lille passet af min faster, inden hun tog turen til England og efterføl-

gende gik jeg i dagpleje. Da jeg var 2 år gammel, startede jeg i børnehaven Kerne-

huset, som jeg var yderst glad for og som så mange andre børn, havde min ynd-

lingsvoksen som jeg kaldte, min Mianne (Marianne). 

 

I 2002 startede jeg på Dåstrup skole. Højdepunktet på dagen var for mig, såvel som 

for de fleste andre, frikvarteret. Jeg husker tydeligt hvordan vi rendte rundt og le-

gede dåseskjul og spillede fodbold i pausen. I de yngre år i folkeskolen har syntes 

jeg at, alle fagene var meget spændende, da det var noget helt nyt, men efterhånden 

som årene gik blev jeg særligt fascineret af de sproglige fag, såsom engelsk og 

fransk.  

Katrine, afløser  

på 2.sal 
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I 3. klasse startede jeg til basketball, som blev den sport jeg endte med at falde pla-

dask for, fordi i 6. klasse tog jeg valget om at skifte til en af de såkaldte Team Dan-

mark klasser, som giver unge sportsentusiaster mulighed for at, sætte ekstra fokus 

på deres idrætsgren. Denne passion for sporten førte efterfølgende til et ophold 

på Fyn, hvor jeg startede på Hjemly Idrætsefterskole, som tog tingene til det næste 

niveau ift. ambitiøse amerikanske trænere og en enkelt flyvetur til New York, hvor 

vi fik lov til at spille mod de forskellige skoler og prøve kræfter med niveauet der-

ovre. Herefter er min kærlighed for sporten kun vokset.  

 

Jeg har været tilknyttet en klub inden i København som spiller i den bedste danske 

række kaldet, Dameligaen. Dog kom der andre prioriteringer og en lille skade un-

dervejs igennem min gymnasietid som gjord at, jeg måtte dyrke sporten på et lidt 

mindre ambitiøst niveau. Den dag i dag, er jeg lidt mere til at finde i et trænings-

center. 

 

Jeg blev student i 2017 og besluttede mig derefter for at, tage et par sabbatår for 

at, tjene lidt penge og komme ud og opleve lidt af verden, ligesom så mange andre 

vælger at gøre efter deres studietid. Jeg fik et arbejde hos Frellsen Chokolade 

Field´s som butiksmedhjælper og her arbejde jeg i 3-4 år. Samtidig fik jeg besøgt et 

par af hovedstæderne i Europa og tog på en 2 måneders rundrejse i Asien, hvor 

jeg virkelig oplevede en anderledes kultur end vi er vant til herhjemme. Og havde 

det ikke være for corona, ville jeg have snuppet mange flere ture.  

 

Under pandemiens nedlukningerne blev dagene derhjemme lange og jeg valgte at 

søge nye udfordringer og tog beslutningen om at, aftjene min værnepligt i Bered-

skabsstyrelsen Sydjylland, som jeg lige netop er hjemvendt fra. Og man må sige at, 

det var meget anderledes end at stå i butik. Ved Beredskabsstyrelsen har jeg fået 

uddannelser som brandmand, redningsspecialist og taget stort kørekort. Jeg var 

også så ”heldig” at ulykken var ude, at jeg fik lov til at køre på indsats med blå 

blink, slukke store industibrande, være med til politi eftersøgninger og hjælpe til 

ved blandt andet, opsamling af oliespild.  
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Billeder fra 2021 

Februar :  

Til onsdags refleksioner i 

Domkirken 

Januar :  

Leg med snebolde  

Marts : 

Sylteworkshop i  

dameklubben 
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Billeder fra 2021 

 

Juni :   

Besøg af Harley Davidson klub 

(HOG) 

April :   

Formiddagsdans 

Maj :  

Fællessang fra  

altanerne 
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Billeder fra 2021 

Juli :  

Guitarkoncert  

August :  

Cykeltur og kaffe på 

Stændertorvet 

September :   

Gåtur ned til  

RUC-søen 



21  

Januar 2022 

 

 

Billeder fra 2021 

Oktober :   

Besøg af Astrid Krag 

November :   

Snak i mandeklubben 

om minder fra Roskilde 

December :   

Besøg af Roskilde 

Garden 
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I januar måned har vi fødselarer i huset: 

 5. januar  -  Vibeke Holm          bolig  -  112 

 

 6. januar  -  Hans Peter Reimert Juul     bolig  -  316 

 

 9. januar  -  Lilli Duelund          bolig  -  126 

 

15. januar  -  Ole Horte           bolig  -  105 

 

17. januar  -  Grethe Johanne Rasmussen   bolig  -  211 

 

23. januar  -  Britta Hansen        bolig  -  120 

 

24. januar  -  Kell Breining Degel      bolig  -  216 

 

25. januar  -  Sørine K. Christensen     bolig  -  321 

 

26.  januar  -  Ole Erik Andersen      bolig  -  215 
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I december har vi taget afsked med: 

 

 

 

 
Birgit Sine Lykke Andreasen  

 

      Robert Holst Ivan Jørgensen 

 

      Johanne Sofia Kristensen  

 

 
 

 

Æret være Deres minde 

 

 

 
 

 

https://roskilde.nexus.kmd.dk/citizen/7301
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             Aftenmenu januar 
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                Aftenmenu januar 
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   Aktivitetskalender  
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   Aktivitetskalender  
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   Aktivitetskalender  
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    Aktivitetskalender  

Aktiviteterne i denne kalender er fælles for hele huset.  

 

Aktivitetsmedarbejderne på de enkelte etager laver også 

aktiviteter på afdelingerne. 

For at kunne tilgodese alle 90 beboere aftaler personalet i  

samråd med beboere hvem der kan og vil deltage i aktiviteterne.  
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Takster for ydelser i 2022 

Byrådet har vedtaget budgettet for 2022 

 

Det betyder, at priserne for mad, vask, toilet  -  

rengøringsartikler i 2022 er fastlagt. 

 

                     Ydelse 2022 -  takst  

kr. pr. måned 

Mad  - fuld forplejning        3880,00 

Vask af eget linned          189,00 

Vask af privat beklædning          189,00 

Vask af egne håndklæder             83,50 

Toiletartikler           180,50 

Rengøringsartikler samt vinduespolering           113,50 
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 Og vinderen er……   

 

 

Find drillenissen 

Præmie:  Halskæder 
…..  Ruth Munk Jensen 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

I 2022 vil der ikke længere blive uddelt husaviser i postbakkerne. Der vil være et 

antal husaviser tilgængeligt på hver etage. Beboere og pårørende der ønsker en 

trykt kopi kan henvende sig til Ulla i receptionen. Ønskes husavisen tilsendt på 

mail skal der sendes en mail til Sonia på soniakn@roskilde.dk.  

 

I 2022 stopper vi også med konkurrencen i husavisen.  Tak til alle der har deltaget 

gennem årene og tillykke til den sidste vinder. 


