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”Foråret gør sin egen erklæring, så højt og tydeligt, at gartneren synes at være
kun et af instrumenterne, ikke komponisten”.

Om lidt siger kalenderen april måned og vi kom igennem marts med lyset for øje og vi bød velkommen til bla. vores frivillige venneforening som nu har startet aktiviteter op på hver enkelt
etage, dette netop for at skabe mere sammenhæng for beboerne og fokus på et endnu større

samarbejde med personalet. Det er en stor succes for alle.
Vi måtte også sande at Coronaen fortsat har sit tag i os, og der er på alle fronter kæmpet en
enorm kamp tilbage til den hverdag vi alle sukker efter. En stor tak til personalet, der dagligt
udviser et fokus på beboernes trivsel og forsigtighed for at sikre at smitten ikke tager overhånd.
Der er ligeledes afholdt et meget produktiv bruger pårørenderådsmøde og jeg glæder mig til alle
de gode tiltag der skal sættes i gang over foråret.
Der er ligeledes nedsat en ny bestyrelse til Bendixens og Rasmussens Fond og det arbejde
genoptages så snart formalia er på plads.
Vores aktivitets kalender er flot fyldt ud og der foregår så mange gode og forskellige aktiviteter
på etagerne og på tværs af huset og på tværs af faggrupper, til gavn for vores beboere.
Jeg kan med glæde fortælle at vi nu har fuldendt holdet af afdelingsledere og sidste dame på holdet er Camilla Bay som er startet som afdeling leder på 3. sal pr. 1. marts.
Camilla er 32 år og uddannet sygeplejerske. Camilla har både arbejdet i primær- og sekundær sektoren.
Hun vil specielt have fokus på det palliative, som vil være en videnskilde i hele huset. Men står ikke i vejen for at undervise i hygiejne og eller de urologiske problematikker der måtte findes.

Det er vigtigt for Camilla at samle afdelingen og udvikle de ressourcer/kompetencer som allerede findes.
Vi skal gå først med ordentligheden, være i øjenhøjde med hinanden og give os tid til nærvær, så vi sikre
beboerne og deres pårørende en god hverdag.
Latter er den korteste afstand mellem to mennesker – Victor Borge

Bedste hilsner Centerleder Sisse Skjødt
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Velkommen til nye beboere

Aase Therkelsen -

Bolig 128

Ruth Damsø Frølund -

Bolig 201

Eva Bjulf -

Bolig 227

Vera Bach -

Bolig 306
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Bruger– og Pårørenderådets medlemmer
Steen Hansen - Formand
(Pårørende 3.sal)

Liv Cheri Theodorsen Næstformand
(Pårørende 1.sal)

steenbh@roskilde.dk

Liv-cheri@hotmail.com

Thorkild Jensen - Kasser
(Pårørende 2.sal)

thpj38@gmail.com

Marie Ipsen - Medlem
(Pårørende 3.sal)

Marie.c.ipsen@gmail.com

Povl Kjems - Interessent
(Pårørende 3.sal)

povl.kjems@mail.tele.dk

Jørgen Bagge - Interessent
(pårørende 3.sal)

importoren278@gmail.com

29 65 13 99

26 24 00 49

29 65 90 38

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
sisses@roskilde.dk

Sisse Skjødt
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
Pia Mogensen

piamogensen@roskilde.dk

3.sal Konst. Afdelingsleder
Michelle Zinkernagel

michellez@roskilde.dk

Vagttelefon Stuen

21 64 28 30
Øst bolig nr. 116 - 131

Vagttelefon 1. sal

Vest bolig nr. 101 - 115

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

Øst bolig nr. 316 – 330

21 80 52 15

30 55 61 43

21 80 52 40
21 80 52 74

24 90 70 10

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 Himmelev Sogn
Vanja Thaulow
Træffes efter aftale.

29 16 84 71

Få Husavisen tilsendt:
Hvis du ønsker Husavisen tilsendt på mail:
Send din mailadresse til soniakn@roskilde.dk

7

VT@km.dk

April 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 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
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.
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
8

April 2022

Årshjulet for større begivenheder

April:

Påskefrokost
Tirsdag den 5.april kl. 12

December:

Julefrokost
Tirsdag den 6.december kl. 12
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Månedens livshistorie er gengivet ud fra beboerens eget tilbageblik på deres liv.

Månedens portræt:

Birgit Helle Jonasson (2.sal)
Skrevet af Sonia D. Kirkaldy Nielsen

En eftermiddag kom jeg i snak med Birgit og hun fortalte lidt om hendes
liv. Jeg havde desværre ikke tid til at høre hele hendes historie, så vi mødtes en dag i hendes bolig for at snakke om hendes oplevelser gennem livet.
Birgit er født i 1939 i Valby. Hun har en søster der er 12 år ældre end
hende. Dagen efter at Birgit fylder 1 år døde hendes far. Birgit, hendes
mor og søster flytter til Guldborgvej på Frederiksberg. Birgit havde en
moster og onkel der boede på Amager. De havde ingen børn, så de valgte
at flytte med til Gulborgvej. De fik en lejlighed på 1.sal tv og Birgit og
hendes familie flyttede ind på 1.sal th.
Birgits mor arbejdede med regnskab på Holmen og kunne derfor ikke
passe Birgit. Birgits onkel arbejdede som inspektør for bryggeriet Stjernen og Birgits moster, Irma var hjemmegående. Da de boede ved siden af
hinanden var det nemt for Birgit at blive passet af Irma. Birgit var meget
glad for Irma og hun blev også lidt forkælet. Birgit husker specielt en vinter, hvor hun fik en ny vinterfrakke af moster og onkel.
Irma havde partoutkort til Tivoli. Hun elskede at spille roulette. Birgit var
ofte med i Tivoli og fik mønter til selv at gå rundt og prøve rutsjebanen,
karruseller og de andre forlystelser.
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Birgit legede med børn i gården, men hun var mest sammen med de
voksne. Hun havde ikke så mange veninder. Hun havde dog en god veninde som boede for enden af Gulborgvej. Elin boede i en høj stuelejlighed.
De havde ofte meget sjov ud af at hoppe ind og ud af vinduet til lejligheden.
Om sommeren var Birgit på ferie på Samsø sammen med Irma. Irma
kendte en der havde et pensionat ved Ballen havn. De var der 7 uger i
sommerferien og Birgits mor kom til Samsø i de 2 uger hun havde ferie
fra arbejdet. Birgit var meget glad for at være på Samsø. Hun begyndte at
kende mange mennesker på Samsø og hun fortsatte med at komme på
øen da hun blev voksen.
Birgit gik i skolen på Nyelandsvej og på Godthåbsvejskole. I de store
klasser passede hun børn om eftermiddagen. Birgit elskede at passe børn
og hun så frem til selv at få sine egne børn. Birgit var ikke glad for at gå i
skole, så da hun var færdig med Folkeskolen, fik hun arbejde på cigaretfabrikken Augustinus. Birgit arbejde flere år på fabrikken og var blandt andet i regnskabsafdelingen. Som personalegode fik Birgit hver måned et
karton cigaretter og hun husker hvordan alle medarbejdere røg på kontoret. Birgit startede med at ryge som 14 årig og stoppede da hun var
40. Hun begyndte at få svært ved at trække vejret, når hun cyklede. Hun
gik til lægen og fik at vide at hun var ved at udvikle KOL. Hun stoppede
med at ryge samme dag.
Da Birgit var omkring 15 år flyttede familien til Sydhavnen på Johan
Kellers vej. På samme vej boede Jørgen med sin mor. Hans far var blevet
skudt af tyskerne under krigen. Birgit blev kæreste med Jørgen og de
blev gift i Matthæuskirke, da Birgit var 18 år gammel. Kort tid efter fødte
Birgit deres første datter. Birgit er ud af en familie af slagtere og hun giftede sig med en slagter. Jørgen havde sin egen slagterforretning i Dybbølsgade. Han var meget anderkendt for hans hjemmelavede rullepølse
og andet pålæg.
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Birgit og Jørgen fik 3 piger og efter et par år flyttede de til et nybygget
hus i Taastrup. Efter 25 års ægteskab blev de skilt og Birgit flyttede til
Hedehusene og senere til Roskilde. Hun fik job i regnskabsafdelingen på
Rockwool, hvor hun var ansat i 30 år.
For 12 år siden mødte Birgit Thorkil. De havde begge sat en kontaktannonce i avisen og de begyndte at skrive sammen. Thorkil boede på
Frederiksberg og efter lidt tid aftale de at mødes et sted midt mellem
Roskilde og Frederiksberg. Det blev til første møde i Rødovre centeret.
Det blev for besværligt at køre frem og tilbage for at mødes så Thorkil fik
byttet sin lejlighed til et hus i Vindinge. Birgit flyttede ind sammen med
Thorkil og de boede sammen i 4-5 år inden Birgits KOL tog til og hun fik
iltapparat.
I dag bor en af Birgits døtre i Schweiz og de to andre bor i Danmark.
Birgit har god kontakt til sine piger og hun har været flere gange i Schweiz
for at besøge hendes datter. Birgit har både børnebørn og oldebørn.

Påskefrokost
Den 5. april kl.12 er der påskefrokost for hele huset.
Tilmeldingsfristen er overskredet.
Vi glæder os til en hyggelig eftermiddag sammen med beboere og
pårørende.
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En påskehilsen fra jeres nye præst

Mit navn er Vanja Thaulow, og jeg er ny præst i Himmelev og Trekroner. Jeg har fået
fornøjelsen af at betjene jeres plejecenter og kommer til at holde gudstjeneste hos
jer en gang om måneden.
Jeg er 44 år og har tidligere været sognepræst i Majbølle-Vigsnæs Pastorat på Lolland. Her boede min familie og jeg ud til det skønne Guldborgsund, omgivet af roemarker. Det var hyggeligt at prøve at bo på landet og betjene to små landsbykirker,

men for ti år siden skiftede jeg både job og bopæl.Vi flyttede til Solrød Strand, og
jeg begyndte at arbejde som redaktør ved Grundtvig Centeret, hvor man har stillet sig
selv den meget store opgave at udgive hele Grundtvigs forfatterskab – og det er
stort – helt præcist 37.000 sider. Grundtvigs forfatterskab er enormt bredt. Han udgav tidsskrifter, skrev historiebøger, oversatte gamle oldislandske og angelsaksiske
kilder – og så skrev han især en masse prædikener og salmer.
Nu, hvor vi nærmer os påsken, vil jeg fortælle jer lidt om Grundtvigs kendte og el-

skede salme ”Påske-blomst, hvad vil du her?” Det er ikke alle, der ved det, men oprindeligt er det ikke en salme, men et kombineret digt og drama, som handler ikke
så lidt om Grundtvig selv. Digtet er oprindeligt skrevet i 1817 under titlen PaaskeLilien.
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I 1817 var Grundtvig endnu ikke den store og anerkendte præst, politiker og højskolemand, han siden blev kendt som, faktisk var han lidt ugleset i samtiden. Han
havde som ung et brændende ønske om at blive digter, men de store digtere i samtiden regnede ham ikke rigtig for noget. Han var ikke en del af inderkredsen af digtere og forfattere i København – og det ærgrede ham. Første vers af Paaske-Lilien
(1817) lyder sådan her (i moderne retstavning):

Sig mig, blomst! hvad vil du her?
Bondeblomst fra landsbyhave,
uden duft og pragt og skær!
Hvem er du velkommen gave?
Hvem mon, tænker du, har lyst
dig at trykke ømt til bryst?
Mener du, en fugl tør vove
sang om dig i Danmarks skove?

brugte man ligefrem som et øgenavn for en enfoldig, lidt ubegavet og godtroende

person. Det var altså sådan Grundtvig fremstillede sig selv i 1817, og dog havde han
også store tanker om sig selv. Han var klar over, at andre regnede ham for bondsk,
men han havde selv en idé om, at han var skabt til noget stort, nemlig til at forny
kirken og vække folket i Norden. Det kommer til udtryk i det sidste vers af PaaskeLilien:

14

April 2022

Vinterstorm og hagl og regn
suser, bruser over jorden;
men jeg stander som et tegn
for en blomster-tid i Norden.
Nægte man mig med foragt
rosenduft og sommerpragt!
Ligegodt, når den jeg fryder,
som har kær, hvad jeg betyder!

Grundtvig var sikker på, at han betød noget – at han skulle blive den, der sørgede
for en ny blomstringstid, en åndelig vækkelse, i Norden. Og han fik jo på en måde

ret:Vi fik en fornyelse af kristendommen takket være Grundtvigs nye tanker om kirke og folk, og takket være højskolen og alle de nye salmer, Grundtvig skrev.
Senere, i 1830’erne, bearbejdede Grundtvig sit selvbiografiske digt Paaske-Lilien til
den salme, vi alle sammen kender (nr. 236 i salmebogen). Det oprindelige digt på hele 21 strofer blev beskåret kraftigt, og de steder, hvor Grundtvig havde skrevet ’jeg’,
ændrede han nu til et ’vi’, sådan at salmen er blevet til en tekst, der angår os alle.
Blomsten er nu ikke længere et billede på Grundtvig selv, men ganske enkelt et
stærkt påskesymbol. Påskeblomsten fortæller om frelseren, der stod op af døde, og
den bringer bud om den ’påskemorgen-røde’, der venter os alle på den anden side
af døden.
Rigtig glædelig påske!
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Billeder fra marts

Fastelavn i hele
huset

Aftensang i Domkirken

Frokostspisegruppe i
Folkestuen på 2.sal
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Billeder fra marts

Gudstjeneste i cafeen

Malerihold

Cykeltur rundt i
Trekroner
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Mit navn er Caroline og jeg er elev på Trekronerplejecenter.
Jeg har altid godt kunne lide at skille mig lidt ud fra mængden.
Det gør jeg blandt andet ved at finde noget jeg synes er interessant, og så nørde lidt omkring det. Jeg kan rigtigt godt lide at
finde nogle skjulte guldkorn, for eksempel i musikken. Sidde og
fordybe sig, eller forsvinde helt væk i noget fedt musik, det er
noget jeg godt kan lide at prioritere. Ligesom musik kan jeg
også rigtig godt lide kunst og hele kunstverden. Jeg har gået på
en kunstskole i 12 år, og går der stadig væk. Faktisk har jeg været der så meget, at jeg hjælper et kunsthold for børn.
Jeg er kun 18 år, og jeg har hele min fremtid foran mig. Det
virker lidt uoverskueligt for mig nogle gange, men jeg har meget
tid til at finde ud af hvad jeg vil. Masser af tid til at fejle og prøve
igen. Jeg har altid haft en drøm om at rejse væk, langt væk. Rejse
til en lille by i Italien. En by hvor der ikke er nogle bekymringer,
men i stedet tryghed. Nogle gange hvis jeg har brug for at
trække stikket, forstiller jeg mig side og læse en bog på verandaen i et lille hus i Italien.
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Når jeg ikke er i skole eller på arbejde, er jeg sammen med min
familie og venner. Dem bruger jeg meget af min tid på. Jeg bor
sammen med mine forældre og min lillesøster. Jeg har også en
storesøster, men hun bo ikke hjemme længere. Vi bor i et hus i
Borup, der har vi boet i omkring 15 år. Før vi flyttede hertil,
boede vi omkring Aarhus. Men det husker jeg ikke så meget af,
da jeg var meget lille den gang. Jeg har gået i folkeskole i Borup.
Efter folkeskolen startede jeg på efterskole, det var en af de bedste beslutninger i mit liv. Det var et vigtigt år for mig. Jeg nyder
rigtig meget at drikke en kop kaffe eller gå en tur med mine venner. Jeg kan godt lide en gang i mellem at tage ud og spise. Jeg
fortrækker de små charmerende steder, frem for de lidt mere
fancy. Jeg nyder rigtigt meget at se en god film. Jeg kan godt lide
at gå ned på biblioteket for at finde film, musik og bøger. Jeg er
personligt helt vildt med sangeren David Bowie, han har altid
været en af mine helt store idoler. Noget andet som jeg er meget
glad for, er museums ture. Jeg har efterhånden været inde og se mange fede udstillinger.
Når jeg er ude at rejse, så er det fedeste at
opleve kulturen. En ting som jeg altid gør, om
jeg er i Danmark eller er ude og rejse, er at
tage på markeder.

Jeg er en person med mange interesser, faktisk så mange at jeg nogle ganger mister
overblikket over dem. Men hvis man har lyst
til at hører noget fed musik eller udtrykke
sig gennem kunst, så kan man altid tage fat i
mig. Jeg er også altid klar på en god snak.
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Koncert og Banko
Oplev koncert med Vokalion den 27 april kl. 10 i cafeen

Vokalion herrekoret har været en del af Roskildes musikliv
igennem mere end 100 år.

Banko
Onsdag den 6. april kl. 14 på 1.sal
Onsdag den 13. april kl. 14 på 2.sal
Onsdag den 27. april kl.14 på 3.sal

Venlig hilsen
Den Frivillige Aktivitetsgruppe for Plejecenter Trekroner
20
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Frivillige

Siden Plejecenteret åbnede i 2013 har vi haft en frivillig aktivitetsgruppe. Gennem tiden har de lavet musikarrangementer,
arrangeret foredrag, gået ture med beboerne, spillet banko og
meget mere.
Aktivitetsgruppen giver oplevelser og socialt samvær, der er en
vigtig del af livet på plejecenteret.
Frivilligheden kan møde beboerne på en anden måde. Det
giver mulighed for samtale, samvær og oplevelser udenom den
daglige pleje og omsorg.
Hvis du har gode ideer til aktiviteter eller gerne vil bidrage
med en frivillig indsats, er du meget velkommen til at kontakte
aktivitetskoordinator Sonia på soniakn@roskilde.dk eller på
telefon 24 90 65 36
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I april måned har vi fødselarer i huset:

5. april - Jesper Balthazar-Christensen

bolig - 113

5. april - Ejvin Sørensen

bolig - 210

8. april - Rita Irene Knudsholt

bolig - 204

20. april - Helle Raackmann Bjerring Knudsen

bolig - 006

20. april - Ole Christian Larsen

bolig - 008

24. april - Anne Marie Sørensen

bolig - 218

25. april - Vita Nancy Nielsen

bolig - 217

26. april - Anna Nowicka-Rosenberg

bolig - 324

27. april - Kirsten Mors

bolig - 101

28. april - Jytte Kjems

bolig - 326
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I marts har vi taget afsked med:

Nils-Ole Kondrup
Ulla Margareta Nielsen

Æret være Deres minde
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Aftenmenu april
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Aftenmenu april
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Aktivitetskalender
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Aktivitetskalender

27

April 2022

Aktivitetskalender
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Aktivitetskalender
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Aktivitetskalender for hele huset
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 beboere, hvem der kan og vil deltage i aktiviteter-
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Gækkebreve
Nu nærmer vi os påsken, hvor der bliver holdt påskefrokost og sendt gækkebreve.
Et gækkebrev er en specifik dansk tradition fra påsken, som oprindeligt indeholdte en vintergæk, heraf navnet, der også knyttes til verbet" at gække" i betydningen "at vildlede". "At drive gæk med" er "at spille et puds", som gækkebrevet også er et forsøg på.
Gækkebrev afløste bindebrevene . Bindebrevenes knuder blev udskiftet med
indviklede, knudelignende papirklip. Skikken blev brugt til flirt mellem unge
mennesker, og et typisk gækkebrevsklip kunne være "kærlighedsknuden", hvor
papirklippets knudemønster formede flere hjerter.
Modtageren har tre gæt
til at finde navnet på afsenderen af gækkebrevet.
Hvis det ikke gættes på
tre gange, skylder modtageren afsenderen et påskeæg. En anden tradition:
For hvert fejlgæt, skylder
modtageren
afsenderen et påskeæg.

Dette gækkebrev er
fra en samling på
109 gækkebreve,
skrevet mellem 1879
og 1889

Vintergæk og Sommernar
Aarets første Gave
Den første Blomst som Jorden bær
Den skal Jette have
Den er Hvid som du er blid
Den er grøn som du er skøn
Jeg fandt den bag en Hæk
Og nu er Du min gæk
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