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Det nye år symboliserer slutningen på et år  

og begyndelsen på et nyt.  

 

 

 

Vi kigger tilbage på året 2022.  Året har budt på mange mindeværdige 

stunder og aktiviteter som skaber smil og gode stunder. 

 

Jeg vil gerne takke jer alle for en måde at komme tættere på hinan-

den på. En ordentlighed og en opmærksomhed på der hvor vi kan 

ændre tingene til det bedre. En opmærksomhed og annerkendelse 

der hvor vi sammen lykkes, det sætter jeg meget stor pris på. 

Vi fik valgt nye og gamle medlemmer til brugerpårørende rådet, vel-

kommen til jer.  

 

Jeg vil fortsat anmode om en skærpet opmærksomhed mod hygiejnen 

og corona udviklingen. Selvom Danmark er åbent, er vi det ikke på 

samme måde. Vi lever fortsat under at skulle sende medarbejdere 

hjem 4 dage, hvis de testet positiv, uanset symptomer eller ej. Vi skal 

fortsat starte testregi op, hvis vi får en positiv test ind i huset. Hjælp 

os med at passe på vores beboere og personalet, tak. 

 

Jeg håber alle er kommet godt ind i det nye år og jeg ser frem til et 

nyt år med nye oplevelser og arrangementer. 

 

Bedste hilsner Sisse Skjødt, centerleder 
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            Velkommen til nye beboere 

 

 

 

 

        

 

Morten Stadager Larsen   -  Bolig 128 

Anna-Margrethe Mathilde Jørgensen Bjergvang   -  Bolig 312 

Doris Helene Hansen   -  Bolig 307 
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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 

   

Marianne Jensen -  Medlem 

(Pårørende 1.sal) 
     Daugaard2@hotmail.com  

Charlotte Jessing  -  Medlem 

(Pårørende 1.sal) 

 
       Charlotte.jessing@mail.tele.dk   

Thorkild Jensen  -  Kasser 

 

thpj38@gmail.com  

mailto:povl.kjems@mail.tele.dk
mailto:thpj38@gmail.com


6  

Januar 2023 

 

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 

 
Påskefrokost:   Påskefrokost 

        Tirsdag den 28. marts kl. 12.30 

        Stuen og Vest på 1. sal, 2. sal og      

        3. sal  

 

        Onsdag den 29. marts  kl. 12.30 

        Øst på 1. sal, 2. sal og 3. sal 

 

  
September:   Høstfest 

        Tirsdag den 26. september kl. 12.30 

        Stuen og Vest på 1. sal, 2. sal og      

        3. sal  

         

        Onsdag den 27. september kl. 12.30 

        Øst på 1. sal, 2. sal og 3. sal 

 

 

December:   Julefrokost 

        Tirsdag den 5. december kl. 12.30    

        Stuen og Vest på 1. sal, 2. sal og      

        3. sal  

 

        Onsdag den 6. december kl. 12.30 

        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. 

Inge Malling Christensen 

I oktober flyttede Inge ind på Plejecenter Trekroner. Hun er hurtigt 

blevet en del af huset og da hun viste mig hendes meget smukke hjem-

melavede jakke, ville jeg gerne høre lidt mere om hendes liv.  

 

Inge er født på en privatklink i Bredgade, København i 1935. Inges mor 

ville gerne have været sygeplejerske, men da hun blev forlovet med In-

ges far kunne hun ikke starte på uddannelsen. Man kunne ikke være 

forlovet og være under uddannelse på samme tid. Inges mor fik derfor 

aldrig taget uddannelsen til sygeplejerske.  

Inges mor var halvt dansk og halvt finsk. Gennem hendes ungdom gik 

hun i skole i begge lande. Hun elskede Finland og ifølge Inge ville hun 

nok have været mest glad for at bo i Finland.  

Inges far var bogholder på B&W i mange år. Inges farfar var tolder på 

Refshaleøen.  

 

Inge voksede op på Kochsvej på Frederiksberg sammen med sin store-

bror Ole og deres mor. Da Inge var lille blev hendes mor indlagt på Ri-

get. Hendes far besøgte Inges mor hver dag, men da moderen kom 

hjem, meddelte Inges far at han havde mødt en tysk kvinde. Han gav In-

ges mor nøglerne til lejligheden og flyttede. Inges far var glad for kvin-

der og han endte med at være gift med 5 forskellige kvinder, men som 

Inges mor sagde. ”Hun var heldigvis den første han var gift med”. 
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Inges mor kæmpede hårdt for at Inge og Ole skulle have en god opvækst. 

Det var ikke deres skyld at deres far havde fundet en anden kvinde og var 

flyttet. Det var vigtigt for Inges mor at børnene fik en uddannelse og at 

de kunne begå sig. Inges mor havde arbejde på kontor og for at få det he-

le til at gå op, måtte børnene hjælpe derhjemme. I køkkenet hang der en 

seddel med opgaver som Ole og Inge skulle lave hver uge. Opgaverne 

skiftede fra uge til uge, så det ikke altid var den samme der skulle købe 

ind. Inges mor gik op i at tingene var ordentlige. Inge husker hvordan mo-

deren vaskede tøjet, så det var fuldstændig rent. Inge og Ole blev også va-

sket i Grukedlen en gang om måneden. Ole ville altid i først, for der var 

vandet mest rent. Inge kunne godt lide at komme i Grukedlen for vandet 

var altid meget varmt.  

 

Inge havde en god barndom på Kochsvej, men de havde ikke ret mange 

penge.  

 

Inge husker specielt de dage hvor hun hinkede foran deres lejlighed på 

Kochsvej. Storm P. gik tur med sine hunde i området og hver gang han 

kom forbi hilste han meget høfligt på Inge ved at tage sin hat af og sige 

”Hvordan har den lille frøken det i dag”. Inge nejede og svarede ”Jeg har 

det godt, tak”.  

 

Inge har også erindringer om krigen. Tyskerne kom ofte marcherende ned 

af Frederiksbergbakke. Inge var bange for dem, men der skete hende al-

drig noget. En dag lå hun i vinduet og kiggede ud på vejen. En lastbil kørte 

forbi og en mand blev hevet ud af bilen og smidt op langs en mur, hvor 

han blev skudt. De efterlod manden på vejen, men de må have fået dårlig 

samvittighed, for de endte med at komme tilbage og hente ham. Inge for-

talte sin mor om hændelsen og hendes mor blev rasende over at hun lå i 

vinduet. Hun kunne være kommet til skade.  

 

Inge var meget glad for sin mormor og morfar. Desværre døde hendes 

morfar i 1942, da Inge var 7 år. I morfarens familie arbejdede de alle med 

blomster. Hans far var Cand. Hort.  Alle regnede med at Inges morfar ville 

gå i samme fodspor, som de andre fra familien, men det interesserede 

ham ikke.  
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Han havde et sprøjtemalerværksted ved Nørrevold. Han lavede figurer til 

Tivolisøen. Han lavede blandt andet englevinger som Inge skulle prøve af 

inden de blev færdiggjort til tivoli. Inge har mange gode minder fra tivoli. 

Hun husker hvordan hun var sammen med Tivolilegetanten (Anna Bynch 

Christensen). Dengang kunne børnene være sammen med legetanten, 

mens de voksne drak kaffe og slappede af. Inge elskede at være sammen 

med legetanten. Anna Bynch Christensen blev senere danselære for Inge. 

Gennem hele Inges barndom gik hun til dans og ballet hos Anna.  

 

Fra 1946 og 20 år frem var Inge pigespejder og spejderleder (Blåmejse). 

Inge var meget glad for at være spejder og hun var blandt andet med til 

at starte et kor (Rågekoret) 

 

Ole og Inge kom i skole på Rahbeks skole, der lå meget tæt på Kochsvej. 

Inge elskede at gå i skole. Hun havde dygtige lærere. Hun var specielt glad 

for Fru Madsen som hun havde til dansk. Hendes regnelærer var meget 

strid, men Inge lærte meget af hende.  

 

I klassen var der kun 3 elever der havde forældre som var skilt.  Inge hu-

sker en dag hvor en af pigerne delte invitationskort ud til børnefødsels-

dag. Fordi Inges forældre var skilt fik Inge ikke en invitation. Inge blev ked 

af det og hendes mor fortalte, at det var moren til pigen der var forkert 

på den og ikke Inge.  

 

Da Inge var 14 år gyngede hun på et gyngestativ med at par andre piger. 

Den ene af pigerne sprang af gyngen og Inge blev ramt meget kraftigt i 

nakken af gyngen. Inge ville ikke på hospitalet, så hun blev fulgt hjem til 

Kochsvej. Inge havde fået en slem hjernerystelse. På nogenlunde samme 

tid mistede hendes mor sit arbejde og Inge valgte at gå ud af skolen og 

starte i lære på et kontor. På denne måde kunne Inge hjælpe sin mor med 

at betale regninger. Inge har altid været interesseret i tal, så hun var glad 

for lærepladsen. Efter uddannelsen fik hun arbejde som bogholder ved 

Qvist & Co bogtrykkeri.  
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Da Inge var 20 år mødte hun Flemming, de blev kærester og gift den 

14.december 1957. De var heldige og fik en lejlighed i København. I 1960 

fik de deres første barn Michael og 2 år efter fik de Claus. Inges mor hav-

de været nødt til at arbejde mens Inge og hendes bror var børn, så Inge 

valgte at gå hjemme med børnene.  Hun gik hjemme i 6 år. 

 

Inge har altid været med glad for at sy. Hun har syet flere dragter til sig 

selv og det har altid været lavet med meget stor pression.  

 

Inges mand Flemming var uddannet civilingeniør inden for maskinteknik 

og arbejdede for ingeniørfirmaet Niro Atomizer. I forbindelse med arbej-

det rejste han en del i verden. Enkelte gange var hele familien med. I 1966 

boede de 6 måneder i England og fra 1974 til 1977 boede de i henholds-

vis Toronto og Californien. I 1979 flyttede familien tilbage til Danmark og 

et par år efter overtog Flemming et firma der solgte værktøjsmaskiner. 

Senere, da børnene var blevet større, startede han sit eget ingeniørhan-

delsfirma. Han havde mange opgaver i udlandet og Inge var ofte med på 

turene rundt i verden. 

 

Turene rundt i verden har givet Inge mange spændende oplevelser.  

 

Både Inge og Flemming har været meget grundige med alt hvad de har la-

vet, så derfor slutter Inge af med dette citat fra Henrik Ibsen.  

 

”Hvad du gør, gør fuldt og helt, ikke stykkevis og delt” 

 
 

En af Inges  

hjemmelavede jakker 
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I januar 2023 er det 10 år siden de første beboere flyttede ind 

på Plejecenter Trekroner.  

 

I år vil vi fejre jubilæet med åbent hus, hvor der bliver serve-

ret lagkage og kaffe i cafeen.  Vi vil også vise lidt billeder fra de 

sidste 10 år og synge et par sange.  Alle er velkommen til at 

kigge forbi. Tilmelding til arrangement sendes via Kintella. 
 

      Mandag den 16. januar mellem 13.30 og 15. 
 

    Vi glæder os til at se beboere, personale og pårørende  

Plejecenter Trekroner fylder 10 år 

Lidt  billeder fra 2014 
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Første husavis 
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Billeder fra december 

Koncert med Herrekoret 

Vokalion 

Træning 

Julegudstjeneste 
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Billeder fra december 

 

Koncert med The Betty 

Quartet 

 

Julebanko 

Besøg af Roskildegarden 
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De sidste par måneder har vi haft tre kvinder i praktik her på  Plejecenteret. De er 

alle 3 flygtet fra Ukraine og bor nu på Sankt Hans sammen med andre flygtninge. En 

formiddag i december fik jeg en snak med dem samme med Elzbieta. Elzbieta hjalp 

med at oversætte fra Russisk til dansk og fra dansk til russisk. Det var en hyggelig 

dag med grin og snak om livet og juletraditioner i Danmark og Ukraine.  

 

Her er en kort fortælling om deres liv og et lille indblik i juletraditioner i Ukraine. 

 

De hjælper alle tre til på hver sin etage, så jeg har valgt at skrive deres protræt i 

rækkefølge i forhold til etager. 

1. sal – Olha er 44 år og har været 6 måneder i 

Danmark. Hun er kommet til Danmark sammen 

med hendes datter på 20 år. Mændene i familien er 

blevet tilbage i Ukraine. Hendes datter har fået ar-

bejde i København. I Ukraine boede hun i Donetsk. 

Byen ligger i det østlige Ukraine. I Donetsk arbej-

dede Olha i et supermarked der solgte elektronik, 

møbler mm. Hun hjalp til med alle funktioner i   

forretningen.  
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2.sal – Svitlana er 52 år og har været i Danmark i 

9 måneder. Hun er kommet til Danmark alene. 

Hendes datter på 29 år bor i Istanbul, Tyrkiet. 

Datteren arbejder som lærer på en skole. Svitlana 

synes der er alt for varmt i Tyrkiet, så hun har 

valgt ikke at tage til Tyrkiet fra Ukraine. I Ukraine 

bliver der ned til minus 25 grader om vinteren og 

plus 30 grader om sommeren. Alle 3 synes at vin-

teren i Danmark er meget mild. Svetlana boede i 

Kiev (hovedstaden i Ukraine). Her arbejdede hun 

som sygeplejerske på hospitalet. I sin fritid læser 

hun mange bøger og går lange ture.  

3.sal – Anzhela er 60 år og har været i Dan-

mark i 9 måneder. Hun er kommet til Danmark 

sammen med hendes datter, Julia på 39 år og 

datterens søn, Nikita på 9 år. I Ukraine boede 

hun i byen Kharkiv. Byen ligger i den nordøstli-

ge del af landet, tæt på grænsen til Rusland. I 

Kharkiv arbejdede hun som kassedame i et su-

permarked. Hun er glad for at være i Danmark. 

Danskerne har taget godt imod hende. Hun vil 

gerne blive i Danmark. Hendes hus i Kharkiv er 

bombet, så der er ikke noget at komme tilbage 

til.  

Da jeg spurgte dem om deres hobby begyndte de at grine og sagde at mad-

lavning optog en del af deres tid. 
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Nu hvor vi lige har fejret den danske jul, fik vi snakket lidt om juletraditioner. I Ukra-

ine fejres julen  den 6. og 7. januar som er helligdage. Den 6. januar mødes familien 

til julemiddag og dagen efter holder man fri. Dette skyldes at de følger den gregori-

anske kalender til deres højtide.  Denne dag er der tradition for at børnene bære et 

traditionelt sjal og går rundt i grupper fra hus til hus og synger en kendt sang for 

årstiden. Børnene modtager slik og penge fra dem de synger for. Den 1. januar gives 

der gaver til børnene.  

 

Julemanden kommer også med gaver, men han har også en lille hjælper med. En lille 

pige i hvidt tøj, der danser mens julemanden aflevere gaver. Hjælperens navn kan ik-

ke oversættes direkte til dansk, men den bedste oversættelse er snefnug, da hun 

danser som snefnug der falder.  

 

De spiser ikke en speciel ret i julen, men de spiser meget varm og kold suppe i 

Ukraine. Nationalretten er Barszcz (Borscht), en suppe lavet på rødbeder. 

 

Måske kan vi få dem til at give lidt smagsprøver på deres traditionelle mad  

Julemanden og hans hjælper 

Børn synger den 6.januar  
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Den 6. januar markeres Helligtrekonger ved at de tre vise 

mænd - som den kristne tradition senere gjorde til konger og 

kaldte Balthazar, Melchior og Caspar - endelig fandt frem til 

Jesusbarnet, som de gav guld, røgelse og "myrra skær".  Det 

står i julesalmen "Et barn er født i Betlehem" og i Matthæuse-

vangeliet 2,1-12. 

       Helligtrekonger 

For at fejre Helligtrekonger beholdte man derfor juletræet og 

tænder det en sidste gang denne aften.  Andre tændte et af de 

specielle helligtrekongerslys. Et helligtrekongerslys er et speci-

elt hvidt tre-armet lys, der i gamle dage var forsynet med en 

smule krudt, der sagde bang, når lyset næsten var brændt ud. 

Når det lille knald lød, vidste alle, at nu var julen officielt forbi. 



22  

Januar 2023 

 

DEN FRIVILLIGE AKTIVITETSGRUPPE 

                          

Venlig hilsen 
 

Den Frivillige Aktivitetsgruppe for Plejecenter Trekroner 

Hjemmeværnets Musikkorps Roskilde underholder på  

Plejecenter Trekroner 

 

Torsdag, den 26.  januar 2023, kl. 19.00 – 20.00 

i cafeen i stueetagen 

 

Det lokale 25 mands Brass Band underholder med en stemningsfyldt 

koncert med  kendte sange og andre populære melodier. 
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Banko på etagerne 

      Kom og vær med til banko 

 

 

 

Onsdag den 4.  januar       kl. 14 på 1.sal  

 

Onsdag den 11. januar      kl. 14 på 2.sal  

 

Onsdag den 25. januar       kl. 14 på 3.sal  
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I januar måned har vi fødselarer i huset: 

  2.  januar  -  Gerd Stille            bolig  -  13 

 

  6.  januar  -  Hans Peter Reimert Juul     bolig  -  316 

 

  9.  januar  -  Lilli Duelund           bolig  -  126 

 

23. januar  -  Britta Hansen          bolig  -  120 

  

24. januar  -  Kell Breining Degel        bolig  -  216 

 

26. januar  -  Ole Erik Andersen        bolig  -  215  

      

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 



25  

Januar 2023 

 

 

 
I december har vi taget afsked med: 

 
         
 
 
 
 

  

          

        Anegrethe Nielsen  

 

       Inger Lise Dagny Carlsen  

 

         

 

           

 

          
         
 

Æret være Deres minde 

 

 

 
 

 

 



26  

Januar 2023 

             Aftenmenu januar 

 



27  

Januar 2023 

                Aftenmenu januar 

 



28  

Januar 2023 

 

   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 persona-

let i samråd med beboerne, hvem der kan deltage i aktiviteterne.  



29  

Januar 2023 

 

   Aktivitetskalender  



30  

Januar 2023 

 

   Aktivitetskalender  



31  

Januar 2023 

 

   Aktivitetskalender  



32  

Januar 2023 
 

Tidsbillede fra Roskilde 

Sankt Laurentius 

 

2022 

Før 

1908 


