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Efterårsdigt af Johannes Møllehave 

 

Jeg elsker oktober og efterår, 

med alle de farver træerne får 

for siden at kaste farverne væk 

og stå som tegnet med tusch og blæk 

Hør skovenes efterårs hjerte banke: 

Efterår, efterår eftertanke. 

 

Cyklister i flokke når dagen gryer 

med hænder på kølige cykelstyr, 

hvor eftertanken er sval og skøn. 

Kalenderens gavmilde efterløn 

Pedaler trædes af alle kræfter. 

Det er efterår: tid til at tænke efter. 
 

Som egernet samler nød på nød 

skal brændet stables til pejsens glød. 

At sidde i ly og at sidde i læ 

med duft af det brændende birketræ, 

i ildskæret lyser øjnene blanke 

efterår, efterår eftertanke. 

 

Oktober som varsler vinteren ind. 

Oktober med norden- og søndenvind 

Oktober som pust fra et underbid. 

Snart omstilles uret til vintertid. 

Nu udskiftes skovenes garderober 

Og træ-silhuetterne skriver: O K T O B E R. 

 

Snart slutter tiden sin almanak. 

Hvad er det der lyder som ordet tak? 

Det er selve naturens aftenbøn 

Naturen er kommet på efterløn. 

Vinden kærtegner hestens manke. 

Efterår, efterår eftertanke. 
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            Velkommen til nye beboere 

 

 

 

 

        

 

Jens Bisgaard   -            Bolig 131 

Torben Brandt Christensen   -     Bolig 16 
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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    

        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. 

Kim Mørch Jacobsen 

På en cykeltur ved RUC fik jeg en god snak med Kim om hans 

spændende arbejdsliv i forskellige ministerier og hans uddannel-

se inden Statskundskab. Efter turen lavede vi en aftale, om at jeg 

skulle høre mere om hans liv og det er der kommet dette por-

træt ud af. 

 

Kim er opvokset på Lolland i den lille by Utterslev der ligger 12 

km. fra Nakskov. Kim er enebarn og boede i et parcelhus sam-

men med hans mor og far. Kim havde to kusiner der boede i 

nærheden, så det var en lille familie. Hans bedsteforældre var 

landmænd og hans far var vognmand. Faderen havde sit eget fir-

ma og en ansat. Hans mor gik hjemme og passede Kim. Begge 

Kims forældre gik ud af 7.klasse.  

 

Kim havde en tryg og god barndom på Lolland. Dengang var der 

sukkerfabrik og værft i Nakskov, så der var mange mennesker i 

området.  

Kim gik på privatskole og var glad for at gå i skole. Han var spe-

cielt glad for sprogfagene (Engelsk og fransk) 
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Efter skoletiden kom han i gymnasiet i Nakskov og fik, som den 

første i hans familie, studentereksamen. Mens han gik i gymnasiet 

var han medlem af Gymnasieforeningen. De arrangerede fester, 

biografture og andre social arrangementer. Da Kim var 19 år ar-

rangerede Gymnasieforeningen en tur til København med et fest-

tog fra Lolland. De var blandt andet i Tivoli. Det var en sjov dag 

og første gang Kim var i København.  

 

Mens Kim gik i gymnasiet fik han job på Lollandstidende. Han ar-

bejdede som journalistelev og skrev om alle emner. Han skrev 

blandt andet en kritisk artikel om borgmesteren. Borgmesteren 

blev vred over kritikken og på den baggrund blev Kim uvenner 

med borgmesteren. Kim ville gerne have været journalist, men 

avisen gik fallit og lukkede, så Kim fik ikke afsluttet sin praktikpe-

riode.  

 

Efter gymnasiet flyttede Kim til et værelse i Hellerup og startede 

på Cand.polit. Der var dog alt for meget matematik i studiet og 

Kim synes det var kedeligt, så han skiftede over til Statskundskab.  

 

Efter noget tid fik Kim først en andelslejlighed i Hellerup og se-

nere flyttede han til Amager sammen med hans kæreste, Vibeke 

fra gymnasietiden. Efter nogle år blev de gift i Utterslev Kirke på 

Lolland. 

 

Ved siden af studiet arbejde Kim på den Amerikanske ambassade 

om natten i midten af 70érne. Han var alene sammen med natte-

vagten. Kim holdte øje med nyheder der kom ind på Telefax. Han 

samlede de mest aktuelle nyheder idenfor ambassadens interesse 

område, duplikerede dem i en gammeldags duplikator og lagde 

avisen frem til de ansatte om morgenen. Hver måned fik han sin 

løn på en check, der blev sendt med posten. Det var et godt job, 

hvor han tjente gode penge. I en periode havde han også job ved 

Danmarks statistik.  
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Efter 4 år fik Kim sin eksamen fra Statskundskab. Han brugte me-

get tid på studiet og kom hurtigt igennem alle eksamener. Han 

ville gerne hurtigt ud og tjene penge. Kim skrev speciale om un-

dervisning for voksne og dette gav ham et job i Göteborg. Han 

fik job som lektor i Nordisk Ministerråd. Her forskede han i vok-

senundervisning. Ved siden af jobbet læste han international poli-

tik i Göteborg og han havde også et job i Danmark. 2 dage om 

ugen fløj han til Danmark for at arbejde som sekretær for Ritt 

Bjerregaard og Dorte Bennedsen i Undervisningsministeriet. Kim 

fandt bandt andet data til ministrene og skrev deres taler. 

 

Da Vibeke blev udannet lære flyttede hun til Sverige, hvor deres 

barn, Siv blev født. Vibeke fik job som underviser i modersmåls-

undervisning for danske børn i Sverige. Kim og Vibeke blev 10 år i 

Sverige indtil Ole Vig Jensen fik Kim tilbage til Danmark. Kim fik 

job som leder for et helt nyt center der skulle bygges op fra 

grunden. Folketinget havde bevilliget 110 mio. kroner til Center 

for Voksenundervisning. Centeret stod for folkeoplysning og til-

syn med efterskoler i hele landet. Kim havde en svær sag med 

Tvind-skolerne. De overholdte ikke de krav der blev stillet for at 

modtage statstilskud. Kim var til flere møder med Poul Jørgensen, 

Mogens Amdi Petersens højre hånd. Som leder, stod Kim for 

skud, men det lykkes at få lukket Tvind-skolerne i Danmark.  

 

Kims afgangsprojekt, der gav 

ham job i Sverige 

Et par af Kims 

andre udgivelser 
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Da Kim fik job i Center for Voksenuddannelse flyttede de til Ka-

stanievej på Frederiksberg. De delte en villa med en ven. Efter lidt 

tid på Frederiksberg blev Kim og Vibeke skilt. I forbindelse med 

ansættelser i Center for Voksenundervisning, blev Hanne inviteret 

til jobsamtale med Kim. Hun blev ansat og de blev kærester. Han-

ne var bibliotekar og havde lavet speciale om datalogi. Da de blev 

kærester tilbød Kim at trække sig som formand, men de ville ger-

ne beholde ham, derfor valgte de at Hanne skulle gå hjemme og 

passe børnene. Som Kim selv siger” Han tjente pengene og de 

brugte pengene sammen. Kim og Hanne fik 3 børn.  

 

For at få mere plads til hele familien flyttede de til Roskilde.  Kim 

var ansat i Center for Voksenuddannelse i 10 år. Herefter fik han 

job som direktør i undervisningsministeriet. Kim var ansat i 14 år 

og havde flere ministre over sig. (Ole Vig Jensen, Ulla Tørnæs, 

Margrethe Vestager og Bertel Haarder). Med denne stilling blev 

han direktør for Folkeskolen. Nu skulle han holde tilsyn med Fol-

keskolerne og skrive taler til ministeren. Han stod ofte tidligt op 

for at føre tilsyn med skolerne. Han var blandt andet med til at 

indvie Trekronerskolen. Da Ulla Tørnæs ikke kunne deltage, tråd-

te Kim til og holdte talen.  

 

Kim stoppede i ministeriet da han var 60 år. Hans nerver kunne 

ikke holde til mere og han blev førtidspensionist. Han har også en 

god pensionsopsparing, så han kan klare sig godt som førtidspen-

sionist. 

Kim holder tale ved indvi-

elsen af Trekronerskolen 
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En måned om året var Kim, Hanne og børnene på ferie i Græken-

land. Det var deres frirum og de holdte altid ferie samme sted. De 

slappede af, spiste god mad på restauranterne og lå på stranden. 

De blev så gode venner med dem der ejede lejligheden, at de blev 

inviteret med til bryllup i familien. Brylluppet varede i 3 dage. 

 

Med Mærsk fly var det muligt at tage dyr med på ferien, så de hav-

de ofte deres lille hund (Havanna) med på turen. Et af årene blev 

hunden væk. Børnene var meget bekymret, men heldigvis blev den 

fundet. Hunden var løbet ned til den lokale restaurant sammen 

med de vilde hunde. Hundene var nede for at tigge om mad. Ejer-

ne af restauranten kendte Kim og hans familie, så hunden kom 

hjem igen.  

 

Et år tog familien en måned til USA (uden hunden). De kørte i bil 

fra Øst til vest. De så blandet andet huset fra ”Det lille hus på 

Prærien” Specielt Hanne synes det var spændende med hendes 

baggrund inden for biblioteksfaget.  

 

Efter en meget hyggelig snak med Kim og et kig på flere af bøger-

ne som Kim har skrevet sluttede han af med denne sætning ”Jeg 

har arbejdet for meget i mit liv, men jeg har også haft mange 

spændende jobs” 

Kims forældre 

Kims tre 

ældste børn 
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Udpluk fra Huskeugen 

I forbindelse med Alzheimerforeningens Huskedag lørdag den 

24.september valgte vi at lave aktiviteter med fokus på minder og 

ting man kan huske. Det blev en uge med mange gode oplevelser. 

Snak med udgangspunkt i 

erindringskufferet i Folkestuen 

Fællessang inden frokost 

Erindringsdans i cafeen med levende 

musik 

Snak med udgangspunkt i digitale  

erindringskasser  
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På Plejecenter Trekroner har vi Ergoterapeuter haft gang i et 

spændende nyt projekt der omhandler en bevægelsesgang.     

Formålet med denne er, at vi tværfagligt og i samarbejde med på-

rørende vil skabe rammerne for et mere aktivt ældreliv for vores 

beboere.  

 

Foreløbig har vi haft indvielse af vores nye bevægelsesgang på 2 

sal og er i fuld gang med at introducere den for vores beboere 

og personalet og tanken er at pårørende også meget gerne må 

tage del i den sammen med beboerne.  

 

Når man bliver ældre, bliver musklerne og knoglerne svagere, 

men en fysisk aktiv livstil kan modvirke dette tab. Motion giver 

øget appetit og tørst, holder vægten nede og modvirker stress. 

Motion og bevægelse har en positiv effekt på mave-tarm kanalen 

og medvirker til en bedre fordøjelse, som hos nogle ældre kan 

være et problem der tager en del livsglæde.  

 

At kunne klare sig selv og være mere selvhjulpen, vil give en stør-

re frihed og øge livskvaliteten for langt de fleste. Fysisk aktivitet 

sammen med andre bidrager også til et godt mentalt helbred, 

styrket selvtillid, livsglæde og bedre social 

trivsel og forebygger ensomhed. 
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I sidste ende skulle fysisk aktivitet, motion og bevægelse give vo-

res beboere en øget livskvalitet og give dem den fysik der skal til 

for at kunne gøre lige det, der giver mest mening for den enkelte 

beboer. 

 

Vi glæder os til at der kommer mere ”gang i den” og til et samar-

bejde for at skabe et mere aktivt ældreliv her på Plejecenter Tre-

kroner. 
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Heidi Nielsen  Raunholt, Afdelingsleder på 2.sal 

Jeg hedder Heidi Raunholt, er bosat i Herlufmagle som ligger mellem 

Næstved og Ringsted. Der bor jeg med min mand, Søren som er fysio-

terapeut/ osteopat i Næstved, min døtre Celina og Freja, som er på 3. 

og 1. år på Næstved gymnasium. Sønnen Simon, bor i Vordingborg med 

sin kæreste og hendes datter på snart 4 år, de venter barn indenfor de 

næste 14 dag, så jeg er snart farmor til 2 skønne unger 

 

Jeg har de sidste 4 år, arbejdet i Faxe kommune, først som centersyge-

plejerske og siden november 2021, som konstitueret centerleder på 

samme plejecenter i Faxe Ladeplads. 

 

Jeg er uddannet SSH i 1995, SSA i 1999 og sygeplejerske i 2012. 

I starten af 2021 gennemførte jeg opdrætter uddannelsen og vores 

kennel, fik sit første kuld Old English Bulldogs august 2021. 

Jeg har glædet mig utrolig meget til at starte og til vores samarbejde 

 

Vh Heidi Raunholt 
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Midlertidig stop for opkrævning af  vinduespudsning 

Der har i år været udbud vedr. vinduespolering på 

vores plejecentre. 

Desværre har arbejdet trukket ud, hvilket betyder, at 

der kun er pudset vinduer én gang i år. Det forven-

tes at der bliver pudset én gang mere i år. 

 

Derfor er det besluttet, at borgerne ikke skal betale 

for vinduespolering fra november 2022 til og med 

april 2023. 
 

Borgerne kommer til at spare 28,50 pr. måned (i 2022-priser). 
 

 

Banko med dagens kage og kakao 

Torsdag den 27.oktober kl. 10.15 kommer Den udekørende  

Seniorhøjskole og spiller banko. Der bliver spillet 3 omgange og 

der er sidegevinster. 

 

Kom og deltag i en hyggelig og nervepirrende formiddag i  

mødelokalet i stuen 
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Billeder fra september 

Højtlæsning og hygge i  

dameklubben i  

sensommersolen 

 

Høstfest i Trekroner 

Kirke 

Frokost i Folkestuen 
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Billeder fra september 

 

Bustur til Faxe Kalkbrud 

Gratis kaffe og kage på 

Stændertorvet 

Mandeklubben på  

indkøbstur 
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Efterårets poesi 

Ved Vanja Thaulow, sognepræst 

 

Efter en lang og varm sommer er det endelig blevet efterår! Sommeren har strakt 

sig langt ind i september, men nu er efteråret endegyldigt over os med regn og 

blæst og et strejf af nattefrost. Efteråret vækker forskellige stemninger i os. Man kan 

let blive trist over, at sommeren er forbi, og der nu er udsigt til efterår og en lang, 

kold vinter. Man hæfter sig ved forfaldet og undergangen i naturen, og løvfaldet væk-

ker måske tanker om det forfald, man med alderen mærker i sit eget liv. 

 

Benny Andersen har beskrevet denne sindsstemning godt i digtet ’Aftentur med Ro-

salina’ (nr. 447 i Højskolesangbogen): 

 

Jeg blir trist og vemodsfuld hver år 

Omkring den tid da sommeren ender. 

Erkendelsen af årene der går. 

Et løvfald i livets kalender. 

Jeg blir ti år ældre på ti minutters tid. 

Og himlen bliver så dyster, og månen gullighvid. 

 

Hans kone, Rosalina, har imidlertid et andet perspektiv. Hun opmuntrer ham: 

 

Da sir Rosalina: ”Ved du hvad – 

jeg glæder mig til efteråret kommer. 

Det har altid gjort mig stærk og glad. 

Jeg syns jeg går i stå når det er sommer. 

Efterårets farver har glød og temp’rament – 

jeg føler mig som genfødt hver eneste gang!” 
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Personligt forstår jeg godt Rosalina. Jeg synes, man kan blive så dvask i sommervar-

men. Tanken går ligesom i stå, men når efteråret kommer, bliver der rusket lidt op i 

én, og man får ny energi, selv om det mørkner udenfor. Og så er der jo intet, der 

kan måle sig i skønhed med efterårets farver – alt det gule, røde, brune i bladene, 

bærrene og kastanjerne. 

 

Digteren Søren Ulrik Thomsen har også en forkærlighed for efteråret – denne års-

tid, hvor ’alting på én gang flammer op og dør ud’. Thomsen hylder efteråret, særligt 

oktober måned, i mange af sine digte og senest i Essayet Store Kongensgade 23, som 

udkom sidste år. Han skriver: ”efteråret er min årstid, hvor jeg altid har det godt, 

selvom meget måske kunne være bedre”. For Thomsen kommer efteråret med en 

form for trøst. Det er en tid, hvor ”lyset svinder ind til en grå sprække i døgnet, og 

træernes store, urolige bladhang dejser omkuld og knaser under skoene, mens 

stammernes sorte skeletter står tilbage som ufortolkelige tegn, så man af den ydre 

verden nådigt aflastes for inden i sig selv og helt alene at skulle bære alt, der forfal-

der, dør og forsvinder”. Hvor det ydre forfald i naturen vækker tanker om det indre 

forfald hos nogle, er ’mekanismen’ en anden hos Thomsen. Han sidder allerede med 

en sindsstemning af tab og forsvinden, og for ham er det en trøst, at årstiden så at 

sige spejler hans indre. Thomsen sætter pris på at træde ud i ”eftermiddagens næst-

sidste time, hvor allikernes sværme samles i træerne for snart at glide i ét med 

mørket, som skjuler også os og sætter en grænse for denne dags bekymringer”.  
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Systemdigteren Inger Christensen har også skrevet smukt om efteråret i digtsam-

lingen ’Alfabet’ fra 1981. Samlingens femte digt over bogstavet ’E’ lyder sådan her: 

 

efteråret findes; eftersmagen og eftertanken 

findes; og enrummet findes; englene, 

enkerne og elsdyret findes; enkelthederne 

findes, erindringen, erindringens lys; 

og efterlyset findes, egetræet og elmetræet 

findes, og enebærbusken, ensheden, ensomheden 

findes, og edderfuglen og edderkoppen findes, 

og eddiken findes, og eftertiden, eftertiden 

 

Jeg har indimellem brugt dette digt, når vi i kirken holder allehelgens-gudstjeneste 

den første søndag i november, for i kirken hænger efteråret i høj grad sammen 

med erindringen. Allehelgensdag er kirkens erindringsdag, hvor vi mindes dem, vi 

har mistet, enten i det indeværende år eller længere tilbage. Vi fejrer allehelgensdag 

i mindet om disse mennesker og i taknemmelighed for, hvad de har givet os og væ-

ret for os. De er ikke glemt. De lever i vores erindring, i erindringens lys, og deres 

liv er gemt hos Gud. I kirken er efteråret således tid til eftertanke, til tanker om 

eftertiden og ikke mindst til kærlig erindring. 
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Fællessang  med Margrethelogen  

Fredag den 28. oktober kl 14.30 er der fællessang 

med Margrethelogen i cafeen.   

 

Kom og syng med. 
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DEN FRIVILLIGE AKTIVITETSGRUPPE 

                          

Dyvohray er et  Folkemusikensemblet fra Kiev som spiller  

berømte  ukrainske, danske og verdens melodier. 

Koncert med det Ukrainske band  Dyvohray  

 

Den 3.oktober kl. 15 i cafeen 
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DEN FRIVILLIGE AKTIVITETSGRUPPE 

                          

      Kom og vær med til banko 

 

 

Onsdag den  5. oktober     kl. 14 på 1.sal  

 

Onsdag den 12. oktober      kl. 14 på 2.sal  

 

Onsdag den 19. oktober      kl. 14 på 3.sal  

 

   
 

 

 

 

Venlig hilsen 
 

Den Frivillige Aktivitetsgruppe for Plejecenter Trekroner 
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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 

 

16. oktober  -  Ruth Damsø Frølund     bolig  -  201 

 

20. oktober  -  Jørgen Friis          bolig  -  123 

 

21. oktober  -  Merete 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: 

 
            
 
         

      Signe Kirstine Kjærsgaard Larsen  

 

          Kathe Nielsen  
 

          

 
         
 

Æret være Deres minde 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

https://roskilde.nexus.kmd.dk/citizen/662
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             Aftenmenu oktober 
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                Aftenmenu oktober 
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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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Nu 

Tidsbillede fra Roskilde 

Himmelev Bygade 14 

 

Dengang 


