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Ny ledelse på Trekroner
Jeg hedder Sisse Skjødt og er ny centerleder på
Trekroner pr. 1. november 2021.
Jeg har en faglig baggrund som sygeplejerske og
kommer fra Glostrup Kommune, hvor jeg var i
12 år.
Min vision for Trekroner er at det skal være et godt sted at bo, arbejde
og udvikle sig-både som beboer, pårørende og medarbejder.
Jeg vil gerne være med til at skabe et aktivt liv for beboerne på Trekroner hvor man oplever at livet leves hele livet. I den forbindelse vil der
over de næste måneder i gangsættes noget kontinuerligt træning, flere
meningsfulde beskæftigelser, og i endnu højere grad aktiviteter, der tager afsæt i beboernes livshistorie.
Jeg træder også ind af døren med Corona i hælene og i den forbindelse
kommer jeg til at skrue lidt op for hygiejnen over hele linjen. Alle medarbejdere anbefales at lade sig teste i vores eget testregi som vi har 2 x
i ugen.
Med det stigende smittetal i Roskilde Kommune, og i Danmark generelt, kommer vi til at afholde en del af vores større aktiviteter udendørs, herunder Lucia. Vi gør hvad vi kan for at forhindre beboere, men
også personalet fra at blive smittet, og vil i den sammenhæng afholde
julefrokost med beboere og personale i mindre intime fællesskaber.

Mit største fokus vil lige nu være, at vi kommer igennem december måned uden smitte og nedlukning.
Derfor en appel til jer som pårørende om også at sikre den gode hånd
hygiejne, lad jer teste og bliv hjemme hvis I har symptomer.
Jeg glæder mig til at lære alle at kende, og jeg vil også i den anledning
ønske alle en glædelig december.
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Jeg vil gerne benytte lejligheden til også at præsentere to nye
afdelingsledere.

Camilla Hedelain som er på 1. sal, 34 år og uddannet sygeplejerske. Camilla kommer fra Faxe
kommune og har et stort organisatorisk overblik
og særligt fokus på at vi på Trekroner bliver et
godt uddannelses sted. Camilla vil den næste tid
arbejde på at sikre de rigtigt kompetencer tilstede på afdelingen.

Pia Mogensen som vil være på 2. sal, 56 år og i sin
tid uddannet plejehjemsassistent og har over 21
års erfaring som leder. Pia arbejder målrettet
med den personcentreret omsorg med fokus på
livshistorien og ligesom Camilla arbejder hun
med at sikre de rigtigt kompetencer tilstede i afdelingen.

Hele ledelsen arbejder hårdt på at sikre at beboerne trives og vi arbejder målrettet på at fastholde og rekruttere de kompetencer vi som ledelse ser som nødvendige. Hele vores grundlag er at arbejde ud fra den
personcentreret omsorg med udgangspunkt i livshistorien.Vores fokus
vil også være det gode pårørende samarbejde og pårørende inddragelse,
som vi tager hul på i brugerpårørende rådet den 8/12-2021.
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Velkommen til nye beboere

Torben Lilleøre Poulsen -

Bolig 4

Bente Apelroth -

Bolig 15

Evald Ernst Olsen -

Bolig 202

Anne Marie Sørensen -

Bolig 218

Christine Kejlstrup -

Bolig 307

Ulla Margareta Nielsen -

Bolig 309

Anna Nowicka-Rosenberg -

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

sisses@roskilde.dk

Sisse Skjødt
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 Afdelingsleder
Brigitte Anderson

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. 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

December:

Julefrokost.
Tirsdag den 7.december kl. 12

April:

Påskefrokost (2022)
Tirsdag den 5.april kl. 12

December:

Julefrokost. (2022)
Tirsdag den 6.december kl. 12
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Månedens livshistorie er gengivet ud fra beboerens eget tilbageblik på deres liv.

Månedens portræt:

Lizzi Ilse Marie Andersen (2.sal)
Skrevet af Sonia D. Kirkaldy Nielsen

I juni flyttede Lizzi ind på Plejecenter Trekroner. Jeg har snakket med hende et par
gange, men ikke fået så meget at vide om hendes baggrund. Denne gang sagde hun
heldigvis ja til at fortælle om hendes baggrund med lidt assistance fra hendes datter
Lisbeth.
Lizzi er født i Roskilde og opvokset på Mosevej. Her boede hun sammen med sine
forældre og 2 mindre brødre.
Familien boede på 1.sal i en villalejlighed. Lizzi var glad for at bo der, det var et dejligt sted og de brugte meget tid på at lege nede ved mosen. De flyttede senere til
Helligkorsvej i Roskilde.
Lizzies mor arbejdede som sygehjælper på Sct. Hans og hendes far kørte Taxa i Roskilde. Mens forældrene var på arbejde blev børnene passet af en ung pige. Lizzi var
glad for at blive passet af hende.
Lizzi gik på Duebrødre skole. Hun var glad for at gå i skole. Det var en god klasse
og lærerne var ikke strenge. Senere kom hun på Roskilde Realskole, som blev årgang 60. Hun har lige været til klasse sammenkomst med dem.
Efter Realeksamen kom Lizzi i lære som bankelev i Roskilde Bank. Hun havde selv
valgt at arbejde i en bank, men hun syntes faktisk at det var lidt kedeligt. Bankverden
passede ikke rigtig til hende. Efter at hun blev udlært, arbejdede hun en kort periode i banken, men fik hurtigt job på et plejecenter. Hun ville hellere arbejde tættere
på mennesker. Det var hårdt at arbejde på plejecenteret, men hun var meget glad
for arbejdet. Hun blev uddannet sygehjælper, og fik job på Roskilde sygehus og var
der i mere end 30 år. Hun stoppede med at arbejde, da hun blev 60 år (19 år siden)
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Mens Lizzi var i lære som bankelev introducerede et par venner hende til roning.
De var medlem af Roskilde Roklub, og de fik Lizzi til at komme med til roning. Hun
var meget glad for at komme ud på vandet og få motion. I Roklubben mødte hun
Finn, som hun blev gift med i Himmelev Kirke i 1963.
De fik en nybygget lejelejelighed på Gyvelvej. Her boede de et par år inden de fik
børn. De flyttede senere til Helligkorsvej, hvor de fik 2 piger. Finn var tømrer, så han
byggede i 1968 et hus til dem i Himmelev. Det var et dejligt hus og Lizzi har boet
der, indtil hun flyttede ind på Plejecenter Trekroner.
Da Lizzi mødte Finn, arbejdede han som tømrer, men noget tid efter startede han
sit eget firma sammen med tre andre. Det gik godt med firmaet og Store Hede byg
eksisterer stadig. For et par år siden blev Finn desværre syg med kræft. Han havde
et ønske om at dø hjemme i huset han selv havde bygget, så Lizzi plejede og passede
ham helt indtil det sidste. Finn gik bort i januar 2021.
Lizzi har været glad for håndarbejde og har blandt andet selv lavet betræk til en
lænestol. Hun blev dog ikke helt færdig, så svigermor måtte lave det færdig, og en
møbelpolstrer fik lavet resten af stolen færdig.
Finn og Lizzi har også rejst en del. De har blandt andet været i Finland og flere gange i Grækenland. I Grækenland er der varme, god mad og befolkningen er meget
gæstfrie. De har også rejst en del rundt i Danmark med telt, mens pigerne var små.
Af store rejser har de været i Kina og på De Vest Indiske Øer. Kæmpe oplevelser
begge rejser og dejligt, de nåede dette, mens de kunne.
Lizzi og Finn købte sommerhus i slut 80érne ved Bjerge
Strand. Der brugte de mange weekender og ferier.
Børnene med familie kom tit i sommerhuset, og deres
venner /familier var også hyppige gæster. Sommerhuset blev
solgt for nogle år tilbage, da de ikke kunne magte at passe
det mere.
Men mange dejlige stunder fra dette sted også.

Stole Lizzi har broderet
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Julegudstjeneste
Den 22.december kl. 13, er der julegudstjeneste i
Cafeen
Efter gudstjenesten er der julehygge med julegodter.
Vi synger et par julesange og julehygger.
Vi glæder os til at se jer alle til en hyggelig eftermiddag.
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I forbindelse med den stigende smitte i samfundet er det blevet
nødvendigt for beboerne, at vise coronapas når vi skal på udflugter.
Pårørende opfordres derfor til at aflevere coronapas til plejecenteret.
Coronapas vil blive opbevaret forsvarligt i henhold til GDPRreglerne.
Coronapas sendes digitalt til Aktivitetskoordinator: Sonia på
soniakn@roskilde.dk eller afleveres til Sonia på kontoret på
3. sal Vest.
Vi henstiller også til at pårørende er opmærksomme på, at
følge corona anbefalingerne
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Guitarkoncert den 28. december

Tirsdag den 28. december kl. 14 er
der koncert med Nicolai på 3. sal,
Øst.
Nikolaj var også på besøg i juli og nu
kommer han tilbage. Det bliver en
hyggelig aften med musik og fælles-

Roskilde Garden på besøg
Søndag den 5. december kl. 16, får vi besøg af Roskilde Garden.
Denne gang vil de starte med at spille for Lindelunden, og
derefter vil de spille udenfor ved springvandet. Musikken kan
opleves af beboerne fra altanerne
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Blokfløjtekoncert med elever fra
Roskilde Musiske Skole
Kom ned i cafeen torsdag den 9. december kl. 14, og hør
eleverne fra Roskilde Musiske skole spille en
lille koncert på blokfløjte.

Julesange med Margrethelogen
I cafeen den 29. november kl. 15, kan man opleve
Margrethelogen synge julesange.
Der vil være mulighed for at synge med.
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Luciasang med børnene fra Trekronerskolen

Mandag den 13. december kl. 10.30, får vi besøg
af 3. klasserne fra Trekronerskolen, der vil synge
Sankta Lucia. På grund af corona vil de denne gang
synge udendørs ved springvandet. Sangene kan opleves af beboerne fra altanerne
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I år bliver der julebagning på etagerne med
personalet og beboerne følgende datoer:
3.sal

Mandag den 6/12 kl. 10
1.sal
Tirsdag den 14/12 kl. 10
2.sal
Onsdag den 15/12 kl.10
Stuen
Fredag den 17/12 kl.10
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På plejecenteret markere vi julens advent med adventskranse,
og eftermiddagshygge.
28. november kl. 14.30:
Den første søndag i advent vil køkkenet servere juleboller.

5. december kl.14.30:
Den anden søndag i advent vil køkkenet servere æbleskiver
med julesyltetøj.
12. december kl.14.30:
Den tredje søndag i advent vil køkkenet servere hjemmebagt
honning kage.
19. december kl.14.30:
Den fjerde søndag i advent vil køkkenet servere julekage.
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Tilmelding til jul og nytår for pårørende
Igen i år vil vi afholde en traditionsfyldt juleaften og nytårsaften
her i huset. Begge dage starter kl. 17. Pårørende er meget velkommen til at deltage, og bidrage til julestemningen. Personale
og gæster vil sammen hjælpes ad med at få maden på bordet, og
rydde af bagefter.
Prisen pr. pårørende er kr. 125, for deltagelse juleaften og
kr. 135 for deltagelse nytårsaften.
Beløbet bliver trukket over servicepakken.
Tilmelding til jul og nytår skal ske til personalet på afdelingen, enten personligt eller på vagttelefonen.
Tilmelding til juleaften senest torsdag den 16. december kl. 10
Tilmelding til nytårsaften senest mandag den 27.december kl. 10
Vær opmærksom på at bestille flextrafik i god tid, hvis beboerne
skal fejre jul hos pårørende. Movia flextrafik telefon: 70 26 27 27
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Billeder fra november

Eftermiddagsdans

Banko i dameklubben

Til aftensang i
Domkirken
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Billeder fra november

Cykeltur og
fortællinger fra
Roskilde

Malerikursus

Kast med risposer
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Lene, Social og Sundhedshjælper på 1.sal

Mit navn er Lene. Jeg blev ansat her på Trekroner Plejecenter på 1.sal den
1/8-2019. Siden første dag har jeg været meget glad for at være her. Jeg
trives godt med vores beboere og mine kollegaer
Jeg er født og opvokset i Gundsømagle sogn sammen med mine 3 søskende.Vi boede på Frederiksborgvej 525, lige overfor Mejeriet Vigen. Min
far og mor arbejdede på mejeriet. Min mor var blandt andet med til at
pakke Skyr. Ejeren af mejeriet havde været på Island i 70érne og tog opskriften op Skyr med tilbage. Mejeriet Vigen var således det første mejeri
i Danmark til at producere Skyr.
Min far var meget musisk og spillede musik i weekenden til blandt andet
konfirmationer og sølvbryllupper. Som barn gik jeg til klaver, men stoppede da jeg blev teenager. Som 3 årig startede jeg til dans og frem til jeg var
16 år dansede jeg standard dans. Da jeg var 16 år begyndte jeg at gå til
stepdans og Jitterbug. Jeg har altid været meget glad for at danse og da
jeg var 18 år vandt faktisk 1.plads til jitterbug konkurrence i Svendborg
hallerne, hvor Britt Bendixen var dommer.
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I 1981 blev jeg uddannet frisør fra en læreplads i Jyllinge. Efter endt uddannelse fik jeg arbejde som frisør på Jyllingevej i Valby hos Frisør Ole.
Efter 4 år som frisør skiftede jeg arbejde til fabrikken Unomidical i Osted.
Her lavede vi blandt andet slanger og kanyler til insulinpumper. Jeg arbejdede på fabrikken i 15 år. I 1988 blev jeg gift med Søren og vi havde to
børn. Jobbet på fabrikken passede godt til livet som familie og fabrikken lå
tættere på Osted. Vi bor stadig i Osted og har nu 3 børnebørn.
I vores fritid har vi rejst meget rundt i Danmark med vores campingvogn.
Jeg er også meget glad for blomster, så jeg brugte også en del tid på denne interesse.
Da børnene blev større og der kom et par fyringsrunder på Unomidical
fik jeg lyst til at prøve noget nyt. Jeg havde altid gerne ville være Social og
Sundhedshjælper, men det var ikke så let at komme ind på studiet. En dag
læste jeg i dagbladet at der var optagelse på skolen i Greve. Jeg søgte og
kom ind. Som 46 årig var jeg en af de ældste på studiet. Jeg synes det var
fantastisk at gå på studie med de unge. Jeg fik gode karakter og job som
udkørende i Lejre kommune. Efter 13 år var det for hårdt at arbejde som
udkørende, så derfor søgte jeg ind på Plejecenter Trekroner.
Jeg er glad for mit arbejde og jeg har bestemt ikke fortrudt mit skift af arbejde. Det er så givende at arbejde med mennesker og være med til at
gøre en forskel. Desværre høre man kun de dårlige historier i medierne,
det kunne være så godt hvis medierne også begyndte at fortælle de gode
historier. Der er mange gode historier, men dem høre man desværre ikke
så ofte om.
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DEN FRIVILLIGE AKTIVITETSGRUPPE

Julebanko
Kom til julebanko
den 1. december kl.
14.30 på 3.sal,Vest
og vind
gode julegevinster.

Koncert med Kellerband
Kom og hør Kellerbandet spille koncert den 16. december kl. 19 på 2. sal,Vest
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Koncert med Herrekoret Vokalion
Vokalion har sunget flere gange på plejecenteret,
og nu får vi glæden af dem igen.
Herrekoret Vokalion har været en del af Roskildes musikliv
igennem mere end 100 år.

Den 8. december kl. 10, kan de opleves i cafeen
Kom og hør sange inden frokost

Venlig hilsen
Den Frivillige Aktivitetsgruppe for Plejecenter Trekroner
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I december måned har vi fødselarer i huset:

2. december - Birgit Helle Jonasson

bolig - 317

6. december - Ruth Olsson

bolig - 203

15. december - T. Solveig Theodorsen

bolig - 115

17. december - John Krag Pedersen

bolig - 010

18. december - Torben Lilleøre Poulsen

bolig - 004

20. december - Kirsten Jensen

bolig - 305

25. december - Agnete Bast

bolig - 213
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I november har vi desværre måtte tage afsked med:

Wivi Merethe Skytte
Ingelise Buhl
Inga Margrethe Nielsen
Niels-Henning Jensen Lund

Æret være Deres minde
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Aftenmenu december

28

December 2021

Aftenmenu december
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Aktivitetskalender
For at kunne tilgodese alle 107 beboere aftaler personalet i
samråd med beboere hvem der kan og vil deltage i aktiviteterne.
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Aktivitetskalender
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Aktivitetskalender
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Aktivitetskalender
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Aktivitetskalender
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Drillenissen i husavisen
Denne drillenisse har gemt sig flere steder i husavisen

Hvor mange drillenisser er der i husavisen?
(inkl. denne drillenisse)
Antal:

_______

Navn:

_____________________

Bolignummer:

____________

Løsning inkl. navn og bolignummer lægges i kassen i receptionen
senest den 27. december kl. 12
Vinderne af ”Den hemmelige præmie”
offentliggøres i næste måneds husavis.
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Kryds og Tværs

Og vinderen er……

Præmie: Chokolade
….. Sørine Christensen
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