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Kære Alle
Så kom tiden også til at jeg fratræder min stilling
som centerleder på Plejecenteret Trekroner, da jeg
har fået nyt arbejde som ledende oversygeplejerske
på Rigshospitalet. Det glæder jeg mig selvfølgelig til – men det er også
med lidt bævrende stemme, at jeg siger det – for min tid på Trekroner
har været så skæg, udviklende, spændende – og til tider ganske hård.
Personalet blev orienteret om mit jobskifte d. 21. juni, og her i husavisen
har jeg muligheden for at orientere alle Jer – og nogle af Jer har måske
allerede hørt det.
Der bliver om ganske kort tid annonceret efter en ny centerleder, og jeg
er sikker på at der findes en derude, som rigtig gerne vil dette job. I
mellemtiden vil en af mine kollegaer træde ind i funktionen.

Så torsdag d. 22. juli lukker jeg mit kapitel om min tid på Trekroner – og
jeg er ganske sikker på, at jeg fælder en tåre ude i bilen, når jeg kører
hjem – og holder ferie, inden jeg træder ind i mit nye job.
Jeg ønsker Trekroner og alle Jer alt det bedste – og rigtig mange TAK for
denne gang.
Rigtig god sommer

De bedste hilsner
Louise Lund Møller
Centerleder
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Velkommen til nye beboere
Malene Olsen -

Bolig 2

Kis Friborg Pedersen -

Bolig 130

Edith Marie Olsen -

Bolig 205

Lizzi Ilse Marie Andersen -

Bolig 214

Kell Breining Degel -

Bolig 216

Preben Harald Elkjær -

Bolig 222

Kirsten Annette Munch -

Bolig 304

Yeter Sarikurt -

Bolig 324
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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
Ledelse

Louise Lund Møller

46 31 80 90

louiselm@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

30 84 14 94

Michellez@roskilde.dk

1. sal Afdelingsleder
Anette Dolleris

24 90 65 34

anettegd@roskilde.dk

2.sal Afdelingsleder
Nadia EL-Tannoukhi

30 84 14 63

nadiat@roskilde.dk

3.sal Afdelingsleder
Brigitte Anderson

29 35 74 22

anetteba@roskilde.dk

Vagttelefon Stuen

21 64 28 30

Vagttelefon 1. sal

Vest bolig nr. 101 - 115
30 55 61 43

Øst bolig nr. 116 - 131
21 80 52 15

Vagttelefon 2. sal

Vest bolig nr. 201 - 215
24 81 41 84

Øst bolig nr. 216 – 230

Vagttelefon 3. sal

Vest bolig nr. 301 – 315
24 90 70 10

Øst bolig nr. 316 – 330
21 80 52 74

21 80 52 40

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. Seddel lægges i
postbakken med teksten ”Ulla reception”.
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:

Niels-Henning Jensen Lund (2. sal)
Skrevet af Sonia D. Kirkaldy Nielsen

En sommerdag i juni besøger jeg Niels-Henning i hans bolig og vi får en
snak om hans liv.
Niels-Henning er født i 1938 i Kolding. Han har boet det meste af hans liv
i Kolding. Han er den yngste af 4 børn. De to store var en del ældre og
flyttede hjemmefra, da han var lille. Han havde en storbror der var 4 år
ældre end ham. Hans mor var hjemmegående og hans far var havnearbejder i Kolding havn.
Familien boede i en lejlighed med en åben baggård. Kolding bryghus lå i
baggården og her blev der brygget Hvidtøl. Niels-Henning legede med
mange børn i gaden og han gik i Folkeskolen frem til 9.klasse.
Efter 9.klasse kom han i lære. En af hans kammerater var ansat ved H.G.
Nielsen i Kolding og han fortalte om en elevplads som lagerekspedient.
Niels- Henning søgte jobbet og fik det. H.G. Nielsen solgte reservedele til
motorcykler. De havde også et værksted.
Efter hans elevtid blev han indkaldt til militæret. Han havde sin rekruttid i
Aalborg. Niels-Henning var ikke så glad for at løbe, så han prøvede at snige sig lidt udenom. Han husker specielt en episode, hvor han faldt under
en terræn-øvelse. En af sergenterne syntes ikke han kom hurtigt nok op,
så han hev Niels- Henning op, men Niels-Henning faldt igen. Måske var
der lidt for at slippe for at løbe mere. Sergenten blev sur og sagde at han
nok skulle sørge for at han fik sin værnepligt på Bornholm. Og sådan blev
det. Niels- Henning kom til Bornholm, hvor han var ved Forsvarets krigsmateriel forvaltning. Her kom han ikke til at løbe så meget, da han primært skulle styre lageret.
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Der var langt hjem til Kolding, så han var kun hjemme 1 gang om måneden, hvor de havde forlænget orlov fra fredag til tirsdag.
Da Niels-Henning kom tilbage til Kolding efter sin militærtjeneste fik han
arbejde ved H.G. Nielsen. I efteråret 1956 flyttede han til Ølgod med sin
kone, Kate. Efter et par år ved H.G. Nielsen fik Niels-Henning lyst til at
prøve noget andet. Niels-Henning og Kate flyttede til Brande, hvor han fik
arbejde ved VW. I 1971 fik Niels-Henning arbejde ved Scanco
(Skandinavisk motor compagni) i Kolding. Han blev også skilt fra Kate og
mødte hans nye kone Hanne. I 1980 fik han job ved MAN i Vamdrup som
lagerforvalter. I hans fritid begyndte han at gå meget op i fiskeri. Det fyldte meget af hans fritid og han blev også formand for junior afdelingen i
Kolding sportsfisker forening. I 1979 blev Niels-Henning Danmarks mester i medefiskeri.
Niels-Henning har altid haft en drøm om at komme til Kina og Amerika.
Han har været på Mallorca og ville gerne se noget andet af verden. Hans
kone havde ikke så meget lyst til at rejse, så efter han blev skilt, valgte han
at rejse på ture alene. Han tog en turistrejse til Kina, hvor de blandt andet var på en længere sejltur. Turen gennem Kina gjorder et stort indtryk
på ham. Han tog også til Amerika for at besøge hans niece og sejle i Amazonasfloden.
I februar flyttede Niels-Henning til Trekroner efter at have boet et par
måneder hos sin søn i Jyllinge.Ved at flytte til Sjælland er han kommet
tættere på sine 2 børn og børnebørn.
Niels-Henning til middag med kaptajnen
og souvenirs fra turen til Kina
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Sauna Gus den 18.august

I år gentager vi succen fra sidste år med Sauna Gus. Der vil blive opstillet et saunatelt i haven ved terrassen. Teltet vil blive varmet op til cirka
60 grader og beboerne vil få mulighed til at prøve Sauna Gus.
Gusmesteren vil give en kort introduktion til forløbet inden selve
seancen, der består af varme, urter og
æteriske olier. Efterfølgende vil der serveres lidt vådt, salt og sødt til ganen på terrassen.
Det bliver en afslappende dag, der stimulerer sanser og kredsløb med
varme og dufte.
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Besøg af Harley Davidson den 26.juni
Lidt fotos fra en formiddag med masser af vind i håret og smil på læben
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Billeder fra juni

Kys ”frøen”

Tur til Ishøj strand

Besøg hos kaninunger
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Billeder fra juni

Tur til Holbæk

Sang i Trekroner kirke

Besøg af hund
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Mai-Britt Andersen, Social og Sundhedshjælper på 2.sal

Hejsa :-)

Jeg hedder Mai-Britt jeg er 47 år, jeg bor i Skensved i et rækkehus sammen med mine 2 Golden Retrievere en på 13,5 år og en på 5 år.
Engang da jeg var lille stod jeg imellem mine forældre da en voksen bukkede sig ned og spurgte mig "hvad skal du så når du bliver stor " jeg svarede med det samme " jeg skal have 2 Golden Retrievere" Og sådan blev
det og jeg har haft Golden's i mange år.
Jeg er altid omgivet af 2 Golden's, de er med alle steder, og de er mit et
og alt. Vi er meget aktive i naturen strand, skov, stier alle mulige steder og
hiker gerne i timevis.
Derudover er jeg en serie/film nørd og gerne noget med FBI agenter,
SWAT betjente og i den dur. Krimi action men ser også andre genrer.
Som de fleste nok har bemærket er jeg vild med tatoveringer, de fortæller min historie og hver eneste har en særlig betydning for mig, og der
kommer løbende flere til samlingen.
Jeg går meget op i dyr, dyrevelfærd og miljøet. Jeg donerer hver måned en
del penge til organisationer jeg fast støtter som hav partner og som truede dyrearter partner. Jeg støtter Dyrenes beskyttelse, og Anima. Derudover støtter jeg løbende flere forskellige organisationer der kæmper for
dyr, samt redder dyr. Jeg donerer til kræftens bekæmpelse, det er en
kamp der er for os alle.
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Min bedste ven bor i Jylland og vi ses så tit vi kan, og vi har begge en brobizz og vi snakker min. 2 timer om dagen i tlf. Efter en aftenvagt venter
hun oppe på jeg har fri og ringer så vi kan sige go'nat.Vi rejser sammen
og har været bedste venner i 25 år og vi er utroligt tætte.
Jeg går op i grønne planter og kaktusser og planter ud og om og hvad
der hører til. Jeg forstøver mine planter, og har også held med dem, og
synes det er skønt når de vokser og trives alle sammen.
Jeg kan godt lide sport, og dyrker forskellige ting når det passer ind.
Svømning, klatring og yoga. Er med i en vandre klub, hvor der er en tur 1
gang om måneden og så kan man deltage hvis man har lyst og ellers være
med når man har tid lyst og lejlighed til det.
Jeg er fascineret af fly de store rutefly fra Boeing og Airbus og jeg driver
enhver stewardesse til vanvid hver gang med diverse spørgsmål om flyet
simpelthen fordi det er så spændende. Fly fascinerer mig altid gjort. Mine
hunde og mig kan sagtens finde på at køre ind for at se på de letter og
lander i et par timer, så kører vi hjem igen og vi har fået en dejlig tur ud
af det. Og ja jeg flyver med selskaber der kompenserer for co2.
Det var lidt om hvem jeg er.
Husk venlighed smitter og hav nu en dejlig dag.
Fra Mai-Britt 2. Sal.

Mai-Britts hunde
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I juli og august måned har vi fødselarer i huset:

7. juli - Torben Madsen

bolig - 330

10.juli - Lars Christian Madsen

bolig - 108

10.juli - Jytte Kirsti Caspersen

bolig - 328

14.juli - Ebba Grete Jørgensen

bolig - 312

16.juli - Niels-Henning Jensen Lund

bolig - 206

27.juli - Tove M. Thomsen

bolig - 107

4.august - Jørgen Møllekilde

bolig - 317

4.august - Lasse Ove Peters

bolig - 323

10.august - Ruth Jacobsen

bolig - 306

11.august - Inga Jensen

bolig - 128

17.august - Ruth Therese Munk Jensen

bolig - 103

25.august - Johanne Kristensen

bolig - 313

27.august - Preben Harald Elkjær

bolig - 222
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I juni har vi taget afsked med:

Eva Augusta Blondin
Bent Anton Vrist Larsen
Anna Sophie Rasmussen
Bente Pedersen

Æret være Deres minde
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Aftenmenu juli

20

Juli og August 2021

Aftenmenu juli
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Aftenmenu august
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Aftenmenu august
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Aktivitetskalender for juli
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Aktivitetskalender for juli
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Aktivitetskalender for juli
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Aktivitetskalender for juli
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Aktivitetskalender for august
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Aktivitetskalender for august
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Aktivitetskalender for august
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Aktivitetskalender for august
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DEN FRIVILLIGE AKTIVITETSGRUPPE

Efter sommerferien starter den frivillige
aktivitetsgruppe med at lave aktiviteter
igen. På grund af corona har der desværre
været en pause i deres aktiviteter

Guitarkoncert den 21.juli
Onsdag den 21.juli kl. 18.30 er der
koncert med Nicolai på 2.sal Vest.
Det bliver en hyggelig aften med
musik og fællessang.
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Gæt 4 ordsprog
På de næste 2 sider er der 4 ordsprog der skal gættes.
Skriv svarene her:
Nummer 1:

Nummer 2:

Nummer 3:

Nummer 4:

Navn: _____________________ Bolignummer: —————

Løsning inkl. navn og bolignummer lægges i kassen i receptionen
senest den 23. august kl. 12
Vinderne af ”Den hemmelige præmie”
offentliggøres i næste måneds husavis.
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Gæt 4 ordsprog
Nummer 1

Nummer 2
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Gæt 4 ordsprog

Nummer 3

Nummer 4
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Svar på find 5 fejl

Og vinderen er……

Præmie: Et tæppe
….. Britta Højbjerg Jensen
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