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Velkommen til forår, liv og varme 

Velkommen Maj 

 

Vi besværger os mod varmere tider og det ses tydeligt på aktiviteten udendørs og bevægelsen 

rundt om huset. Det bliver dejligt at kunne begynde at bruge vores udendørs arealer noget mere 

og jeg glæder mig personligt til at se den nye vilde blomstermark, der blev plantet sidste år. 

 

Alle restriktioner for besøgende er blevet ophævet og at kunne se smil og mimik er en stor del af 

vores hverdag og vi glædes over at det nu kan lykkes. Samtidig vil jeg gerne opfordre til at fasthol-

de gode vaner med håndvask som vi alle fik under Coronaen. 

 

Vi har haft og har fortsat ind i Maj måned, glæden af at kunne vise Trekroner frem for 7.klasser i 

Roskilde kommune, gennem projekt ”Ung i praksis”. Programmet har været således at de vil se 

og opleve, alt fra måltider til sygeplejen, aktiviteter, hjælpemidler og alt det ind i mellem. Vores 

program er dog lavet således at beboerne fortsat har deres hverdag med de rutiner og behov de 

nu har brug for, men at aktivisterne og bevægelse er der hvor eleverne aktivt deltager sammen 

med beboerne. Det skaber en naturlig dialog mellem mennesker og en vigtig visning af vores hus 

og fag, som vi er meget stolte af. 

 

Ellers er det hverdagen der fylder og vi arbejder på at fylde den med meningsfulde aktiviteter og 

hverdags ting som kan være omdrejningspunktet for vores beboere og pårørendes trivsel. 

Vi glæder os til at kunne fylde mere musik, dansk og sang ind i hverdagen på Trekroner. 

 

"Intet er helt selvfølgeligt. Alt er nyt og mærkværdigt. Intet er omsonst. Alt har sin tid, som er nu." 
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            Velkommen til nye beboere 

 

 

 

 

        

 

 

Per Frederiksen   -          Bolig 323 

Gunnar Kristian Olsen   -      Bolig 222 

Henrik Søgaard   -        Bolig 319 
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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 Pia Mogensen 

  
piamogensen@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  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 

 

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 
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Månedens portræt:   

Skrevet af Sonia D. Kirkaldy Nielsen 

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

 Svend Mogens Nielsen (3.sal) 

Da Mogens flyttede ind i januar hilste jeg på ham i hans nye bolig. Boli-

gen er indrettet med mange flotte lamper og tegninger af PH lamper i 

rammer på væggen. Mogens fortalte at han gennem det meste af sit liv 

har solgt lamper. Det var en historie jeg gerne ville høre mere om. 

 

Mogens er født i Holbæk. Han er nummer 3 ud af en søskendefolk på 6 

børn (3 drenge og 3 piger) Mogens havde et godt forhold til sine sø-

skende og specielt hans to søstre var han meget tæt på. De første par 

år boede familien i en lejlighed, men efterhånden som der kom flere 

børn, flyttede de til et rækkehus på Nørreled 29 i Holbæk. Det var et 

ende rækkehus med en stor baghave. De fik mere plads, men børnene 

måtte stadig dele værelser. Da de store var inde og aftjene deres værne-

pligt fik Mogens eget værelse.  

Hans mor stod tidligt op om morgenen for at gøre rent på Holbæk ka-

serne. Hun var hjemme kl. 8 for at sende børnene i skole og hun var 

hjemme, når de kom hjem fra skole, så børnene havde altid deres mor 

omkring sig. Hans far var arbejdsmand på en fabrik, der arbejdede med 

frø. Landmændene leverede frø til fabrikken. Hans far havde også lidt ar-

bejde for direktøren, hvor han ordnede hans have. For at tjene lidt eks-

tra penge havde faren også et job på et hotel i Holbæk. Han sørgede for 

at tjekke om gæsterne havde billetter og han lukkede festen kl. 24. Han 

var en flink mand, så ind imellem lukkede han folk ind, der havde glemt 

deres billet.  
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Mogens havde en god barndom på Nørreled. Sammen med hans søstre 

var han med til at lave revyer i Holbæk og omegn. Mogens og hans søstre 

sang. De lavede revyer i mange år. Han var meget glad for at lave revyer 

og han tjente også lidt penge på det.  

 

Mogens havde en storebror (Ole) der var ordblind og det viste sig at 

Mogens også var ordblind. Alle hans år i Folkeskolen gik Mogens i en spe-

ciel ordblindeklasse. De trænede dansk i mange timer og der var ikke tid 

til at lære andre sprog, derfor har Mogens ikke lært at tale hverken en-

gelsk eller tysk. Mogens havde to meget gode lærer, der fik ham godt 

igennem skoletiden.  

 

Nørreled lå tæt på øvelsesområdet for Holbæk kaserne. Mogens og hans 

storebrødre kravlede over hegnet til området og legede på de forskellige 

redskaber. Dette fortsatte de med under 2.verdenskrig, hvor tyskerne 

overtog kasernen. Mogens og hans brødre løb rundt nede i renderne på 

området. Her kunne tyskerne ikke se dem. Det var nok ikke helt ufarligt 

at lege på området, men der skete dem ikke noget. Mogens havde dog 

respekt for de tyske soldater. En dag var han sammen med Ole på hans 

avisrute. På ruten skulle de blandt andet aflevere aviser til to boliger der 

lå på kasernes område. Det var halvmørkt og en tysk soldat opdagede 

dem. Soldaten vendte hans gevær mod dem og ville se hvad de havde i 

posen. De fik lov til at aflevere avisen og beboerne i huset fulgte dem ud 

fra området. Både Ole og Mogens var bange.  

 

 

Mogens sammen med 

hans søskende 
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Under den tyske besættelse kom der tog til Holbæk med såret og døde. 

Mogens og de andre børn var nysgerrige, så de var ovre og kigge. Han hu-

sker hvordan de såret lå på bårer. Voksne fra byen gik rundt med cigaret-

ter til de såret og hjalp dem med at få cigaretten i munden. Ind imellem så 

børnene hvordan de såret fik et klæde over hovedet, når de døde. Det var 

svært for børnene at se de døde og såret. Mogens husker også at han var 

bekymret for sin far. Om aftenen cyklede han ud på fabrikken for at tænde 

for fyret. Det var mørkt og tyskerne kunne finde på at rette deres våben 

mod cyklister. Der skete heldigvis ikke noget med hans far.  

 

Da Mogens var færdig med skolen, som 13-årig kom han i lære som køb-

mand i Snertinge. Mogens flyttede ind i Købmandsgården. Mogens kørte 

varer ud til kunderne og ekspederet i butikken. Mogens var god til at stå i 

butikken, men han ville gerne tilbage til en større by. Efter 6 måneder sag-

de Mogens sin stilling op, hvilket Købmanden ikke var så glad for. Mogens 

samlede sine ting i en Richs kasse og cyklede hjem til sin familie Holbæk.  

I Holbæk fik Mogens job hos en Købmand, hvor han cyklede rundt med 

mælk om morgenen og om eftermiddagen arbejdede han i en fiskebutik. 

Han ordnede fisk, cyklede rundt med fisk til kunderne og ekspederede i 

butikken. Mogens var god til service i butikken og en dag fik han tilbudt et 

job som fiskehandler i Esbjerg. Mogens sagde nej tak, han ville ikke flytte 

til Esbjerg. En af kunderne i villakvarteret som han leverede fisk til havde 

en elinstallatør butik i Holbæk. En dag han var ude med en levering af fisk, 

spurgte Mogens om der var mulighed for en læreplads og det var der.  

 

Mogens kom i lære som elektriker. Han var ude og lave opgaver, men han 

var også i butikken. Da han blev udlært blev han indkaldt til sin værnepligt. 

Mogens prøvede at komme uden om værnepligten, men det lykkes ikke. 

Han kom ind i Marinen og endte faktisk med at være glad for den tid. Han 

kom ind i musikkorpset og blev sendt på koporalskole i Nykøbing. Når 

han skulle hjem i weekenden blaffede han fra Nykøbing til Holbæk. Efter 

sit ophold i Nykøbing blev han sendt til Røsnæs for at holde øje med ra-

darene. De havde to, så hvis den ene gik i stykker kunne de bruge den an-

den.  
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Juleaften var de 7-8 mennesker på arbejde. De havde lige sat sig til bordet 

med julemiddag også ringede telefonen. Der var et skib der var sejlet ud 

fra havnen i Kalundborg og det skulle de lige holde øje med. Mogens kig-

gede på radaren og så båden sejle ud i fjorden og holdte stille. Den holdt 

stille hele natten, så Mogens måtte spise sin julemad ved radaren. Det vi-

ser sig at båden ikke ville betale for at holde i havnen, så de sejlede ud på 

fjorden og holdte jul. Det betød at Mogens måtte holde sin jul ved rada-

ren hele natten.  

 

Efter militærtjenesten fik Mogens arbejde ved en Elinstallatør i Nykøbing. 

Butikken solgte lamper og Mogens var god til at være i butikken. Mogens 

var glad for jobbet, men han ville gerne ind til København. Hans arbejdsgi-

ver var glad for ham og Mogens fik 2 måneders ekstra løn med da han 

stoppede. Som hans arbejdsgiver sagde ”Alting koster meget mere i Kø-

benhavn”. Længe efter holdte Mogens kontakt med ejeren af butikken.  

 

Mogens fik et værelse i en lejlighed i Valby. Mogens fik job ved Åge Have-

mand & søn, en elinstallatør på Nikolaj Plads, hvor de også solgte lamper. 

Mogens var god til at sælger lamper og meget serviceminded, så efter lidt 

tid blev Mogens leder af afdelingen i Nordvest. Til et personale møde for 

hele firmaet kom Mogens til at sidde over for en ansat fra indkøbsafdelin-

gen. Det var et kedeligt møde, så Mogens inviterede hende med ud til en 

drink. Det var første møde med Eva, som Mogens senere blev gift med. 

Eva og Mogens flyttede ind i en lejlighed på Amager. Det var en lille lejlig-

hed på 1½ værelse, så da de fik tilbudt en større lejlighed i Ballerup flyt-

tede de. I Magleparken fik de deres to sønner, Peter og Mads. I 1974, da 

lejligheden blev for lille til dem alle, byggede de hus på Kirkegårdsvej 18 i 

Gundsømagle. Mogens og Eva boede der indtil januar 2022. 

Fra jobbet ved Åge Havemand & Søn kom Mogens videre til LYFA og 

derfra til Louis Poulsen, hvor han var ansat i mere end 30 år – indtil 

han gik på pension. Mogens var altid meget interesseret i andre menne-

sker og tog sig god tid til en sludder. Dette kombineret med hans gode 

service over for kunderne, gav ham flere gange titlen som ”årets salgs-

konsulent” i koncernen.   
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Lamper har været en stor del af Mogens´s liv både på arbejdet og i hjem-

met. I hans bolig har han f.eks. sat en lampe i vinduet ved den franske al-

tan, så han nemmere kan genkende sin bolig udefra, når han kommer til-

bage fra en af hans mange gåture.  

 

Efter en god snak med Mogens viser han mig de mange fotos i hans bolig. 

Der er mange billeder af hans 2 sønner og hans 4 børnebørn. Børnene 

har været gode til at hjælpe med indretningen af hans bolig, så der både 

er lamper og billeder af hans familie. 

Billeder af familien 

Billeder  fra Mogens ' bolig 
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 Violin elever fra Roskilde Musiks skole vil spille to  

koncerter í cafeen på plejecenteret. 

 

Mandag den 30. maj kl. 17  - 17.45 spiller de koncert i 

cafeen for beboere i Stuen og på 1.sal 

 

Tirsdag den 31. maj kl. 17  - 17.45 spiller de koncert i 

cafeen for beboere fra 2.sal og på 3.sal 

 

 

    Kom og  hør hvad eleverne har lært i løbet af året 

Violinkoncert med elever fra  

     Roskilde Musiske Skole 
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                       Banko 

 

Onsdag den 4. maj kl. 14 på 1.sal  

 

Onsdag den 11. maj kl. 14 på 2.sal  

 

 

Venlig hilsen 
 

Den Frivillige Aktivitetsgruppe for Plejecenter Trekroner 

Koncert og Banko 

Kom til koncert med Bysvalerne i 

cafeen onsdag den 25. maj kl. 15  
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Koncert i cafeen 

Koret fra Loge Kong Hroar er et amatørkor, og vi synger 

fordi vi kan lide det.  

 

Loge Kong Hroar yder velgørende arbejde i lokalsamfun-

det, og en del af dette arbejde er at vi optræder vi på 

plejehjem. 

 

Vi synger sange fra bl.a. Højskolesangbogen eller sange, 

fra vores mest kendte komponister bl.a. John Mogensen, 

Sigfred Pedersen og Sebastian.  

Kom til koncert med koret Loge Kong Hroar 

i cafeen tirsdag den 17.maj kl. 19  
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Billeder fra april 

Påskefrokost 

 

Højtlæsning i 

Folkestuen 

 

Cykeltur ned til de nye 

lam 
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Billeder fra april 

 

Hyggesnak i Dame-

klubben 

Gudstjeneste med vores 

nye præst, Vanja 

Terningspil og hygge 

på 3.sal 
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Jeg er uddannet sygeplejerske på Roskilde sygeplejeskole 

i 2012. Er 32 år (lidt endnu) og bor i Albertslund sammen 

med min mand og 2 børn på 6 og 3 år. Jeg er kasserer i 

vores Grundejerforening og medlem i Skolebestyrelsen. 

Jeg nyder at synge og et godt grin i den anledning, giver 

mig masser af energi.  

 

Når det er muligt træner jeg lidt og leger rigtigt meget 

med mine børn og gerne noget der er lidt ”farligt”.  

 

Jeg vil beskrive mig selv som udadvendt, troværdig og hu-

moristisk anlagt. Et godt grin kan efter min mening løse 

rigtig mange ting - Jeg er et rummeligt væsen og forven-

ter at vores samarbejde sker i en glad, tillidsfuld, åben og 

ærlig atmosfære.  

 

 

Camilla Bay, afdelingsleder på 3.sal 
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Fagligt har jeg specielt specialiseret mig i det urologiske- 

og onkologiske speciale. Her er mine hovedkompetencer 

palliation, hygiejne og kateterproblematikker mm., som jeg 

også har undervist i.  

 

Min tilgang til vores samarbejde i afdelingen, vil altid være 

assisterede og vejledende og jeg sætter pris på, at vi sam-

men kan sparre om tingene. Finde de bedste løsninger og 

processer som gør, at vores hverdag er god og spændende. 

 

Jeg brænder for at være sygeplejerske og har nu fået mu-

ligheden her hos jer til, at kunne dygtiggøre mig som ny af-

delingsleder. Jeg glæder mig enormt meget til at være en 

del af afdelingen og er spændt på at møde jer alle sammen.  

Jeg er pligtopfyldende og engageret, er kvalitetsbevidst 

og sætter pris på at fagligheden er i fokus. 
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I maj måned har vi fødselarer i huset: 

 2. maj -  Jette Pinezits            bolig  -  311 

 

 3.maj  -  Egon Lønne Halskov        bolig  -  206 

 

 5. maj  -  Hanne Juel Larsen         bolig  -  313 

 

 9. maj  -  Finn Jørgen Jensen         bolig  -  005 

 

 9. maj  -  Ib Mogens Frandsen        bolig  -  221 

 

17. maj  -  Johann Jacobsen         bolig  -  011 

 

19. maj  -  Bente Kornerup          bolig  -  225 

 

21. maj  -  Birgit Poulsen           bolig  -  119 

 

25. maj  -  Jens Anker Andersen       bolig  -  127 

 

25. maj  -  Guldborg Jessing         bolig  -  109 

 

30. maj  -  Svend Mogens Nielsen      bolig  -  303 
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I april har vi taget afsked med: 

 

 
 

 

            Per Bjerre  

 

        Ole Christian Larsen  

 

      Grethe Johanne Rasmussen  

 

           Eva Bjulf  

 
         
 

 

 

 

 
 

 

Æret være Deres minde 

 

https://roskilde.nexus.kmd.dk/citizen/5090
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             Aftenmenu maj 
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   Aktivitetskalender  
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   Aktivitetskalender  
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   Aktivitetskalender  
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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-

ne.  

   Aktivitetskalender  
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Foråret og sommeren er på vej med godt cykel vejr.   

 

Hvad med en cykeltur sammen med beboere og pårørende? 

 

På plejecenteret har vi 4 rickshaw cykler (med el),  der giver beboerne 

mulighed for at komme på cykeltur rundt i Roskilde. Cyklerne står i  

kælderen,. 

 

Alle cykler kan benyttes af personale, frivillige, pårørende og andre, der 

har lyst til at cykle en tur med en beboer.   

 

Alle cykler har puder og cykelhjelme. Der opfordres til at benytte  

Cykelhjelme. 

 

Alle der ønsker at bruge cyklerne skal have en kort introduktion til brug 

af cykel og bookingsystem. 

 

For introduktion kontakt Sonia på trekronerrichcykler@roskilde.dk eller 

24906536 

 

Lån af rickshaw cykler 
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2006 

Tidsbillede fra Roskilde 

Torvedag på Stændertorvet 

 

Før 

1908 


