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2022 må blive året for mere frihed 

 

 

2022 startede desværre for hele Trekroner, med at vi have mange, som i virkelig 

mange medarbejdere der blev smittet med Corona. Heldigvis blev de ikke særlig sy-

ge af det, men vi måtte undvære dem i en længere periode, hvilket vi desværre kun-

ne mærke i plejen. 

 

ALLE medarbejdere har knoklet helt ud over det menneskelige for at sikre at Tre-

kroner kom igennem dette-det har de klaret virkelig flot. TAK for den enorme ind-

sats. 

 

Nu kigger vi mod lysere tider, færre restriktioner og mulighed for at leve livet lidt 

mere frit. Det tror jeg at vi alle glæder os til. Lad os dog fortsat passe på os selv og 

hinanden og opretholde de gode vaner med håndhygiejne. 

 

En af de ting som Corona sikrede vi fik gjort noget mere af, var at komme udenfor 

på de ugentlige gåture. Det skabte et fællesskab som både styrker det fysiske hel-

bred men også det mentale helbred. Det fortsætter og vi håber på gruppen bliver 

endnu større, således vi kan samles i et fællesskab hvor alle uanset fysiske eller psy-

kiske udfordringer kan deltage og blive inkluderet med de ressourcer de nu en gang 

har. Pårørende og familie er meget velkommen til også at deltage på disse ture. De 

ligger fast mandage kl. 11 og torsdage kl. 13. 

 

Trods næste 4 uger med en meget ihærdig Corona, er det lykkedes at få ansat 15 

nye medarbejdere til huset, som vi starte op i løbet af februar og marts. Jeg ønsker 

at I alle tager godt imod dem. VELKOMMEN til alle jer. 

 

Vi begynder også at samles omkring de årlige traditioner og ser frem til at kunne 

afholde fastelavn i løbet af måneden. Vi ser ind i mange flere aktiviteter, herunder 

spisegrupper og banko, som afholdes på hver etage og er med til at styrke fællesska-

bet og det nære for både beboere, pårørende og medarbejdere.  

 

Fantasi er kunsten at se ting, som ikke er endnu 

 

Bedste hilsner Centerleder Sisse Skjødt 
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            Velkommen til nye beboere 

 

 

 

 

        

 

 

 

  Gerd Stille   -           Bolig 13 

Finn Jørgen Jensen   -        Bolig 5 

Svend Mogens Nielsen   -      Bolig 303 

Eva Rønne Dahl Nielsen   -     Bolig 302 
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Repræsentant for Ældrerådet 

Tove Amsinck   toveam@outlook.dk 27 21 54 80 

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 Skjødt  sisses@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  
 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 
 

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 

mailto:sisses@roskilde.dk
mailto:Michellez@roskilde.dk
mailto:camillash@roskilde.dk
mailto:piamogensen@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 

  

 Jarl Ørskov Christensen 

Træffes efter aftale. 
 

51 71 78 76  

  

joec@km.dk  

  

mailto:joec@km.dk
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 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 

 

 

Praktisk information 

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 

 

 

 

 

 

April:     Påskefrokost  

        Tirsdag den 5.april  kl. 12   

 

 

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. 

 Bente Apelroth (Stuen) 

I starten af januar gik jeg en tur sammen med Bente og et par an-

dre beboere. Vi kom til at snakke om jobs og steder vi har boet. 

Bente har boet i samme by som jeg. Jeg blev selvfølgelig nysgerrig 

for at høre mere om hendes liv. 

 

Bente er født på Vesterbro og boede de første år af hendes liv på 

Oehlenschlægersgade. Hun boede sammen med hendes forældre 

og 4 år yngre søster i en stuelejlighed. Hendes far var murer og 

da Bente gik i 2. klasse flyttede familien til Avedøre, hvor hendes 

far havde bygget deres hus. Huset lå i et nyt parcelhuskvarter. 

Der var mange børn i kvarteret og altid nogle at lege med. Bente 

og hendes søster gik på Avedøre skole. 

 

Da Bente var 11 år blev hendes forældre skilt og hun flyttede til 

Ishøj sammen med sin mor og søster. Bente fortsatte på Avedøre 

skole. Hun var ikke så glad for at gå i skole. Hun blev drillet fordi 

hun var skilsmissebarn. Bente var dog stærk og lod sig ikke slå ud 

af drillerierne. Hun gik ud af 10.klasse og hendes forældre ville 

gerne have hende i gymnasiet. Bente ville dog hellere på Handels-

skolen, så det blev løsningen.  
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I sine unge år i Avedøre gik hun meget til fest og dyrkede hånd-

bold i sin fritid. På et diskotek mødte hun Tom. Hun var 18 år. Da 

Bente var 20 fik hun sit første barn og kort tid efter blev Bente 

og Tom gift. De var gift i 40 år.  

 

Bente blev uddannet sparekasseassistent og bankassistent. Den-

gang var der forskel på sparekasser og banker. Bente var glad for 

at arbejde idenfor banksektoren og arbejdede i forskellige penge-

institutter gennem hendes arbejdsliv. På et tidspunkt var hun an-

sat i en bank i Brønshøj. Mens hun var på arbejde skete der et 

bankrøveri. En hætteklædt mand kom ind med en pistol og true-

de en medarbejder i skranken. Bente sad bag ved kollegaen i 

skranken. Kvinden i skranken skreg og Bente håbede at hun ville 

fortsætte med at skrige, så opmærksomheden ikke blev rettet 

mod hende. Det hele gik meget hurtigt, røveren fik sine penge og 

ingen kom heldigvis til skade. Medarbejderne i banken fik hjælp af 

en psykolog, men det tog langt tid før Bente kom over det. Til ti-

der er hun stadig mærket af det.  

 

Tom arbejdede med IT på Novo. Han var selvlært og arbejdede 

sig op. Han tjente gode penge og det gav dem mulighed for at rej-

se meget rundt i verden. De har blandt andet været i USA, Cari-

bien og Grækenland.  

 
 

Bente og  Tom 
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Da Tom og Bente mødte hinanden flyttede de til Skovlunde og 

boede der et par år indtil Bentes morfar gav hende og hendes 

søster kr. 30.000 hver. Det var nok penge til at købe et række-

hus i Jyllinge.  Familien lyttede til Jyllinge, hvor de boede fremtil 

Tom døde.  

 

Da Bente fyldte 40 år fortalte hendes mor, at hun havde en an-

den far end hendes søster. Bente ville gerne lære hendes biolo-

giske far at kende, så hun kørte op til hans bolig i Frederikssund. 

Hun lagde et brev i hans postkasse og efterfølgende ringede han 

hende op. De mødtes et par gange og sendte flere breve til hin-

anden. Faderen havde 3 børn, som var Bentes halvsøskende, 

men hun har ikke haft behov for at opsøge dem.  

 

I mange år har Bente spillet Old Girls Håndbold, men da hun 

blev syg med Sclerose i en alder af 60 år, måtte hun stoppe med 

både sport og arbejde. 

 

Hun savner at rejse, men som hun selv siger ”jeg har været  

heldig, at rejse mens jeg kunne” 

Maleri lavet af Bentes barnebarn 

Caroline på 13 år 
Barnebarn Caroline 
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Kyndelmisse (eller Mariæ renselsesdag) er en gammel kristen helligdag den 2. 

februar. Dagen blev kaldt for Kjørmes Knud. Kyndelmisse er en fordanskning af de 

latinske ord for lysmesse: Kyndel = candelarum, lys og missa messe. Et andet ord var 

kermesse og heraf kom kørmesse og kjørmes. Det er den dag, halvdelen af vinteren er 

gået, hvilket også ligger til grund for vendingen om at, kyndelmisse slår sin knude. I 

den katolske kirke fejres dagen med en stor lysmesse, hvor de lys som skal bruges i 

det kommende år velsignes. 

Kyndelmisse ligger 40 dage, efter Jesus blev født, og hans mor Jomfru Maria kunne 

fremstilles i templet, så hun kunne gennemgå den traditionelle renselse. Lysfesten er 

ikke helligdag i Danmark. 

Overtro og varsler. 
Der kunne tages adskillige vejrvarsler denne dag.  

En grøn kyndelmisse giver meget hyppigt en spids (kold) påske. 

 

Skinner solen klart til kyndelmisse, da følger megen sne efter. 

Det skulle helst blæse kraftigt denne dag - helst så voldsomt, at ”atten kællinger ikke 

kunne holde den nittende ved jorden”, så ville vinterens magt være alvorlig truet og 

kulden ikke vare meget længere. 

 

Man ville meget nødig høre lærkesang ved kyndelmisse for: Lige så mange dage, som 

lærken synger før kyndelmisse, lige så mange skal hun græde efter voldermisse (1. 

maj ).  

 

Hvis solen skinner på denne dag, bliver grævlingen bange, når den kommer op af sin 

hule. Så løber den tilbage og bliver dernede i syv uger til vinteren er forbi. Men hvis 

vejret er gråt og trist, bliver den oppe, for så vil resten af vinteren blive mild.  

 

 

På Fyn spiste man ved denne lejlighed flere steder pandekager bagt med bygmel til 

kjørmesgildet – ellers troede man, at byggen ikke ville gro som den skulle i den 

kommende sæson. 

 

 

 

 

 
Kilde:Wikipedia 

Kyndelmisse 2. februar 

https://da.wikipedia.org/wiki/Helligdag
https://da.wikipedia.org/wiki/2._februar
https://da.wikipedia.org/wiki/2._februar
https://da.wikipedia.org/wiki/Latin
https://da.wikipedia.org/wiki/Udtryk
https://da.wikipedia.org/wiki/Romerskkatolske_kirke
https://da.wikipedia.org/wiki/Jesus
https://da.wikipedia.org/wiki/Jomfru_Maria
https://da.wikipedia.org/wiki/Danmark
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Den 01.02.82 begyndte jeg som hjemmehjælper i Gentofte kom-

mune, da jeg havde brug for nogle points til at supplere den hf -

eksamen, jeg havde taget sommeren forinden. Forinden havde jeg 

gjort rent inde på politigården, men det var meget tidligt om 

morgenen og kunne gå an om sommeren, men ikke om vinteren.  

 

Nu her tænker jeg dog at min læreplads i en tøjbutik også ville 

have talt med. I februar 1986 begyndte jeg på fysioterapeut- ud-

dannelsen i København, som jeg af personlige årsager ikke færdig-

gjorde, samt den gang svært at påbegynde nyt studie, da både SU- 

regler samt hf- restriktioner gjorde at man ikke havde mulighed 

for at begynde noget helt forfra igen.  

Pia Qvist, 2.sal og TR FOA 
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 Fra 1989 til sommeren 91 var jeg hjemmehjælper i Københavns 

kommune og vi havde på det tidspunkt 2 små børn og boede på 

Nørrebro. Vi fik mulighed for at få del i en grund i Øm Lejre 

kommune. Vi tog springet og flyttede efter selv at have bygget hu-

set i sommeren 91 til Øm, hvor jeg begyndte i Roskilde kommu-

ne som hjemmehjælper i en nystartet udekørende gruppe i Lam-

megade. Vi var selvdækkende, vi havde tavlekort og vi var på skift 

morgenfruer, deres opgaver bestod i at fordele opgaver ved syg-

dom mm. Jeg blev her ret hurtigt involveret i det psykiske ar-

bejdsmiljø og blev gruppens sikkerhedsrepræsentant. Måske fra 

den grundlæggende del af mine 2 år på fysioterapeut uddannelse 

har jeg altid været involveret i forflytninger og da vi blev lagt sam-

men med fri-plejehjemmet Margretehjemmet var vi så heldige at 

have en fysioterapeut, der havde samme interesse, herved opstod 

forflytnings -instruktørerne i vores område. Uddannelser ændrer 

sig og nu var vi ikke længere hjemmehjælpere, men social og 

sundhedshjælpere. Vi havde dog i et par år været vejledere for 

disse, men kommunen sendte os på kursus i et ½ år med fuld 

løn, så jeg var færdig som sosu hjælper i 1999.  

Så tilbage som hjemmehjælper, hvor jeg var færdiguddannet med 

et 7 ugers grundkursus, der primært bestod i at vi kunne vare-

tage opgaver, så borgere kunne blive længst muligt i eget hjem-

en lovgivning der kom lige omkring det tidspunkt, sandsynligvis 

for at spare på de få plejehjem man havde. Der kom også en del 

ældreboliger til nogle, hvor det var muligt at spise på det nærlig-

gende plejehjem. Blev spurgt omkring medicin den anden dag, 

tror dog ikke jeg gav noget, det klarede de fleste selv, måske 
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Så hvis man spørger hvad hobby er, så er det ny viden. Men også 

rejser til primært hvor jeg er nu vores gård i Sverige, men også 

England, hvor min søster og kusine bor. Da jeg i tidernes morgen 

var færdig med realeksamen, var jeg på udveksling med Rotary til 

Otego N.Y. state og fik rigtig mange venner samt boede hos nog-

le forskellige værtsfamilier, som jeg stadig har kontakt med. Jeg 

har efterfølgende besøgt en af mine venner x 3 med mine døtre 

og fik overtalt min mand i 2015 til at være chauffør for at kunne 

se lidt mere af USA plus Canada. Dette var lige inden jeg begynd-

te på SSA- uddannelsen i november. Og skulle også have været 

derovre igen i 2018, men der skete noget mystisk, da min mand 

skulle udfylde sit esta..næsten som et visa.  

 

Uddannelse havde nu fået min interesse igen, så jeg tog nogle 

supplerende fag på hf-vuc, bl.a. psykologi og filosofi, men også 

sprogfagene italiensk samt engelsk. Herefter gik turen fra 2008 på 

Åbent universitet med lidt af hvert, men primært engelsk, hvor 

jeg blot mangler et par fag, før der kan være en BA i hus. Men fra 

at koste 1200 kr til nu 7500 pr semester bliver det lidt svært, 

samt det skal gøres om dagen, sidst jeg søgte dette fag ville dette 

være 1 time x 4 om ugen. Dertil togtur oveni, så tænker at de øv-

rige supplerende fag som italiensk renæssance kundskab og filo-

sofi måske kunne blive alternativer. Når jeg har taget turen til 

Amager er jeg stoppet i DGI byen og har taget nogle runder i 

bassinet. Nogle gange sammen med min ene datter. Man kan 

nemlig få studierabat med sit universitets kort  :-) 
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Var lidt længe om at blive færdig med ssa uddannelse, da et læn-

gere varende sygdomsforløb kom i vejen, dette har dog gjort, at 

jeg kom ud på den anden side med et helt nyt perspektiv på li-

vet. Genopdagede etik især omsorgsetikken-Løgstrup, Moore 

mm at vi faktisk nu skal arbejde os lidt i den retning, fra hvor jeg 

begyndte. Selvfølgelig skal der være lidt dokumentation, da vi 

stadig skal være nærværende omkring sygeplejeprocessen og de 

12 sygeplejefaglige mål, men vi skal have etikken med og specielt 

Lykke. Kan et fodbad og hårvask foregå andre steder? Da det ik-

ke giver lykke at blive placeret under en bruser?  

 

Pt er jeg TR for foa og de kollegaer, der er medlemmer. Dette 

giver også dagligt en del spørgsmål, så henter jeg viden hist og 

her, dette skriver jeg på mails, så alle får en del i det.  

 

Mit arbejdsliv har på mange måder været meget rigt og selvvalgt, 

men har også haft op og ned ture. Har til gengæld gerne stået i 

front for diverse for at skabe det gode arbejdsmiljø og siddet 

med i forskellige udvalg i kommunen som AMR. 3,5 år tilbage 

som langsomt tilbagetrækning, men stadig samme fokus på mit 

arbejdsliv.  

Fra Pias ferie 

på Madeira i 

december  

2021 
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Billeder fra januar 

Gåtur rundt om huset 

Digitale erindrings-

kasser og snak om 

steder i Danmark 

 

Snak med Lise 

Nørgaard 
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Billeder fra januar 

 

Tid til puslespil 

Frokost i spisegruppe på 

3.sal 

 

Cykeltur sammen med 

Tour de France trofæet 
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Februar byder på fastelavnsboller, tøndeslagning, fest og farver.  

Men hvad betyder fastetiden egentlig? 

 

 

 

 
Februar er fastetid!  

 
I februar måned begynder det, som vi i kirkeåret kalder for fastetiden. Fasten løber i 

40 dage fra fastelavns søndag frem til påske. Hvad forestiller vi os, når vi hører or-

det ”faste”? Måske ser vi triste og nedslåede ansigter for os? Måske tænker vi på 

faste som et farvel til alt, hvad der gør livet sjovt og glædeligt?  

 
Dette sidste kender vi kun alt for godt: Den 1. februar blev de sidste corona-

restriktioner ophævet i Danmark. Mange blev glade og lettede.  Vi har været igen-

nem en streng fastetid med mange aflyste arrangementer og begrænset samvær. 

Det har været en svær tid med smitte og sygdom blandt beboere, personale og fa-

milie. Tiden med corona lærte os, hvor vigtigt det er at få glædelige oplevelser og at 

være sammen med andre.  

 
I gamle dage fastede man hvert eneste år. Fastetiden blev indledt med en stor fest, 

tøndeslagning og rigeligt med mad og drikke. Det var alvor, for de næste 40 dage 

måtte man afstå fra alle disse glæder. I dag har vi kun fastelavnsboller, udklædning og 

tøndeslagning tilbage af den gamle tradition. Selve fasten er gledet i baggrunden.  

 

Men i vores moderne og travle tid tænker flere og flere over, om ikke ”faste” også 

kunne betyde noget positivt? Var der ikke noget vigtigt ved fastetiden, som gik tabt? 

Vi lever i en tid med overforbrug og højt tempo. Vi lever i en tid uden plads til ro, 

eftertanke og ånd. Uden tid til at skelne mellem væsentligt og uvæsentligt, sandt og 

falskt. Hvad ville der ske, hvis vi – helt naturligt og uden tvang – fastede en gang om 

året? Hvis vi i en periode skruede ned for forbruget, tempoet og for alle medierne? 

En hel del indkøb og planer ville sikkert blive droppet, fordi de ikke var så vigtige, 

når det kom til stykket. Måske ville vi finde en ny form for fred – og en ny form for 

vågenhed? 

Af Sognepræst Jarl Ørskov Christensen  
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Nogle mennesker oplevede, at tiden under corona gav dem en større ro og mulig-

hed for fordybelse. Sådan var det ikke for alle. Men vi blev alle sammen mere bevid-

ste om, hvad der faktisk er vigtigt for os i hverdagen. Måske kunne man godt fore-

stille sig selv at holde faste en anden gang? Så skulle det være uden sygdom, test, 

mundbind og alt det andet bøvl, vi har været igennem!  

 
I kristen forstand handler faste om noget helt andet. Faste handler ikke om at undgå 

glæde. Det handler egentlig heller ikke om at spise mindre eller slukke for fjernsy-

net, selvom det sikkert er sundt. Fastetiden handler om at øve sig på at se. At se læn-

gere end bare til dagen og vejen. At se længere end til hvad vi skal have at spise i af-

ten, og om vinduerne trænger til at blive pudset. Det handler om at få øje for selve 

livet:   

At jeg lever, og at jeg har fået lov at leve uden angst for fremtiden og døden, fordi 

Jesus Kristus har mødt og kæmpet med angsten og med døden før mig og for mig. 

Jeg skal ikke møde fremtiden eller døden alene. Målet med fastetiden er at slippe 

hverdagens bekymringer og få indsigt i, hvad Gud har gjort for os. Deri ligger en dyb 

fred, frihed og glæde.  

 
Et andet tema i fastetiden er kampen mod det onde. Det er en kamp, som de fleste 

af os gerne vil tilslutte os. Der er meget at kæmpe for hver eneste dag – og ofte er 

kampen helt konkret, når modgang, sygdom, uro og ensomhed truer menneskers 

fællesskab, glæden og livet. Kampen mod det onde fortsætter, også når corona en 

skønne dag er forsvundet. I kirken hører vi, at Jesus angriber ondskabens rod. Det 

er disse begivenheder, fasten er til for at fordybe sig i. Budskabet er, at Gud kæmper 

på vores side. Og Jesu opstandelse – som er påskens højdepunkt og afslutningen på 

fastetiden – viser, hvem der gik af med sejren! Fastetiden giver os mod og inspiration 

til selv at stå op og kæmpe for det, som der skal kæmpes for. Og til at bære det, 

som skal bæres i denne tid.  
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I februar måned har vi fødselarer i huset: 

 1. februar  -  Ulla Margareta Nielsen     bolig  -  309 

 

 

 8. februar  -  Inga Grethe Nielsen      bolig  -  301 

 

 

21. februar  -  Bente Apelroth        bolig  -  015 

 

 

25. februar  -  Kurt Ravn Madsen       bolig  -  125 
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I januar har vi taget afsked med: 

 

 

 

 
Arne Freddy Petersen  

 

David Børsting 

 

Sten Winstrup Johansen  

 

       Ellen Andersen Randeris  

 

         Lasse Ove Peters  

 

 
 

 

Æret være Deres minde 
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Fastelavn på etagerne 

Aktiviteterne i kalenderen på de forrige sider er fælles for 

hele huset.  

 

Aktivitetsmedarbejderne på de enkelte etager laver også 

aktiviteter på afdelingerne. 

For at kunne tilgodese alle 90 beboere aftaler personalet i  

samråd med beboere hvem der kan og vil deltage i aktiviteterne.  

   Aktivitetskalender for hele huset 

Den 27. februar er det fastelavn.  Det skal vi selvfølgelig fejre.  

Mandag den 28. februar slår vi katten af tønden i Stuen og på 

1.sal og Tirsdag den 1. marts slår vi katten af tønden på 2 og 

3.sal.  Disse dage vil man nok se medarbejdere i en andre  

former for ”uniformer”. 

Fastelavn i dameklubben 2018 
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Helt op til ca. år 1900 var fastelavn stort set en voksenfest. 

En af de mest sejlivede traditioner i den forbindelse er den, hvor karlene 

red fra gård til gård og fik en dram hvert sted, inden de mødtes ved for 

eksempel gadekæret, hvor hele landsbyen samledes for at se de unge 

mænd slå katten af tønden. Den skik praktiseres sågar endnu enkelte ste-

der i Danmark. I dag er det dog mest rideklubber og lignende, som slår 

katten af tønden, mens de sidder højt til hest. 

Andre gamle skikke var at klæde sig ud og tage maske på for derefter at 

løbe rundt på gader og stræder for at skræmme hinanden. Samt at tage 

på maskerade. Meget af det minder umiddelbart om nutidens fastelavn. 

Men førhen var det altså de voksne, der primært fejrede fastelavn og be-

stemt ikke børnene, som i stedet så undrende til, når de voksne skejede 

ud med udklædninger, fester og rigelige mængder alkohol. 

Dette ændrede sig imidlertid radikalt i løbet af 1900-tallet, og i dag er fa-

stelavn i Danmark stort set en børnefest, selvom man enkelte steder er 

begyndt også at holde karneval for de voksne. 

Historien om fastelavn 

Fastelavnsridning på Vestgrønningen i Dragør 1928.  
Kilde: kristendom.dk 
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