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Vi går lysere tider i møde og allerede nu mærker vi solens    

stråler og de lyse timers positive effekt på sindet. 

 

Det giver noget at tale om på de utallige gå og cykelture som  

efterhånden er ved at være kendetegnet for Plejecenter Trekro-

ner. 

 

Træning er fortsat en stor del af vores hverdag. Både fællestræ-

ning med vægte, musik og styrke, men også hverdagens træning 

så som at hjælpe med at dække bord, børste tænder og andre 

hverdags gøremål. Ud over de fokus, har vi nu koblet den sanse-

lige træning på som også er med til at styrke den mentale sund-

hed. Her har vi fået input og understøttelse fra den udekørende 

seniorhøjskole. Det tværfaglige samarbejde som giver mening for 

både beboere og personale. 

 

Vi vil i de næste måneder brug noget energi på at rekrutterer 

flere frivillige, som kan være med til at understøtte vores aktive 

hus. 

Januar har budt på mange musikalske begivenheder, som er til 

glæde for alle. Vi har fejret Trekroners 10 års fødselsdag, med   

virkelig mange besøgende-det var en fornøjelse at se. 

 

Bedste hilsner Sisse Skjødt, centerleder 
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            Velkommen til nye beboere 

 

 

 

 

        

 

Edith Helene Skrydstrup Andersen   -  Bolig 330 

Ebba Bigler   -  Bolig 314 
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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@gmail.dk   

Thorkild Jensen  -  Kasser 

 

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 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  PT. Er fodterapeut sygemeldt 

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  
  

Den Frivillige aktivitetsgruppe 

Formand 

Hanne Dahlslund 
 

 

  

hanne.dahlslund@gmail.com 

 

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. 

I Kells bolig hænger der et meget stort fotografi fra et af de 

mange travvæddeløb han kørte. Kell har oplevet meget i sit liv 

og tiden på travbanerne som amtørtravkusk rundt om i  

Danmark, er bare en lille del af hans historie. 

 

Kell er opvokset på Frilandsalle i Valby med sin 5 år ældre bror 

Ove. Hans lillebror Erik kom først til 8 år efter, hvor familien 

var flyttet til Lyngby.  

 

Kells mor var ansat på Politiken som kontoransat, før hun blev 

gift, men gik hjemme med børnene, da de var små. Da børnene 

var flyttet hjemmefra uddannede hun sig til maskinskrivningslæ-

rer og underviste i det. Hun tog kørekort da hun var 60 år og 

købte sin lille bil.   

 

Kells far var uddannet skolelærer og ansat i Kbh´s Kommune på 

Alsgade skole på Vesterbro i København. De sidste år som  

Viceskoleinspektør.  

 

Kell fortæller, at hans far blandt andet underviste Ritt Bjerre-

gaard. Han har fortalt, at hun var den klogeste og mest intelli-

gente elev, han havde undervist. 

Kell Breining Degel 
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Kells far var med til at starte feriekolonier for drengene på Ve-

sterbro. De var på kolonier rundt om i landet, men under krigen 

var det ikke muligt at sejle over Storebælt, så i den periode var 

der kun kolonier på Sjælland og øerne. Kells far tog hele familien 

med på feriekolonierne. Kell lærte meget af drengene fra Vester-

bro, men drengene lærte også noget af Kell, de synes han var lidt 

af en børnehelt. Kells mor sagde, at den uge på koloni var hendes 

eneste ferie, for her skulle hun ikke lave mad. 

 

Kells far byggede sommerhus til familien i Kulhuse, og det var der 

de tre drenge tilbragte ferierne med deres både og besøg på den 

tilstødende bondegård. Kells interesse for livet på landet og de 

muligheder, sommerferierne bød med sejlsport og omgang med 

havnens fiskere har nok medført, at Kell meldte sig som søspej-

der i Skovshoved havn.  Det at lære at sejle og senere som trops-

fører at undervisere drengene på deres mange ture på Øresund 

og videre ned gennem Bøgestrømmen gav stødet til dels lærer-

gerningen, men også en fritid med egne sejlskibe. 

 

Da de boede i Lyngby lå deres hus lige overfor ASA film. En dag 

ringede instruktøren, Alice O´Frederichs til Kells mor for at høre 

om de to kønne drenge kunne være statister i Morten Korch fil-

mene Mosekongen og De røde heste. Kell og hans bror Ove var 

med i filmene som stalddrenge og fik faktisk også betaling for det.  

Kell kunne ikke lide at gå i skole. Han ville gerne være sammen 

med skolekammeraterne, men han kunne ikke lide selve skolen. 

Kell var ordblind og dårlig til at læse, han har dog senere lært at 

klare sig skrifteligt. Han har blandt andet skrevet flere bøger om 

sin familie og om sine fritidsinteresser. 
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I sin fritid var han meget optaget af kemi, fysik og mekanik. Han 

var opvokset med en far, der havde et godt værksted, og at der 

var en løsning på det meste, når man gik i gang. For eksempel 

byggede han som 12 årig en påhængsmotor til sin cykel. Påhængs-

motoren var lavet ud af en gammel græsslåmaskine. Han cyklede 

hurtigt rundt på villavejene, så han var ikke så populær blandt  

naboerne. Det var så slut med “knallerten”. 

 

Kell var meget sammen med sin bror Ove. Da Ove var 19 år fik 

han en nyresygdom, der fulgte ham hele livet. Deres mor donere-

de sin ene nyre til Ove, da hun var 60 år. Efter nogle år med ny-

ren fra moderen fik han transplanteret en ny nyre. Den holdte til 

han blev 87 år. Trods sin sygdom, som prægede familien, blev han 

som Kell student fra Lyngby Statsskole og senere skolelærer som 

resten af familien. På det tidspunkt talte man 17 skolelærere i fa-

milien. 

 

Kell startede på Lyngby Statsskole i 1. mellem og tog der mat. 

studentereksamen i 1952. Sidste sommer fejrede han med 6 gam-

le kammerater 70 års jubilæum ved en lille frokost i Lejre. 

 

Kell ville gerne have været landmand, men hans mor frarådede 

det, da hun fra sin opvækst på landet vidste, at det kunne være et 

strengt liv. Så efter et lærervikariat i Nordjylland, blev det   

Blågårds Seminarium som de andre i familien.  

 

Mens han læste på seminariet flyttede familien til Fløng. Kell boe-

de stadig hjemme og flyttede med til Fløng. Her mødte han Birte 

i Roskilde. De blev gift og fik 3 børn.  
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Kell fik sit første job som lærer i Næstved. Her deltog han i et 

stort projekt, der dengang var sat i gang på tre af landets skoler. 

Det var et forsøg, der mundede ud i oprettelsen af den Fri Mel-

lemskole. 

 

Efter nogle år i Næstved søgte han job som førstelærer på Fodby 

Skole. Kell og Birte flyttede ind i lærerboligen.   

 

I Fodby havde Kell hest sammen med naboen Møller Jensen. Kell 

har altid været interesseret i heste og redet en del gennem hele 

sit liv. Da Kell bliver skilt fra Birte købte han en gård i Fensmark. 

På gården havde Kell heste, som han trænede op til travløb i sin 

fritid.  

 

Kell fik senere datteren Pernille, som nu er skolelærer som re-

sten af familien. 

 

Kell tog igennem de år han var lærer en uddannelse som høre-

pædagog og arbejdede indenfor området frem til, han gik på  

pension efter 25 år som forstander på høreinstituttet i Næstved.  

Det tog meget tid med gården og hestene, så Kell ansatte en for-

pagter, der tog sig af den daglige drift. 

 

Men gården blev solgt, og Kell købte huset i Vejlø, 6 km fra  

Næstved, hvor han og Birgit har boet i 35 år. 

 

Foto der hænger på væggen i 

Kells bolig 
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Som 55 årig mødte han Birgit, som han nu er gift med. Birgit lær-

te at ride som 55 årig, men hun blev aldrig nogen god rytter. Bir-

git ville hellere være staldpige og spille på deres heste, mens Kell 

kørte dem i løb.  

 

Hestene tog Kell´s opmærksomhed i mange år, men interessen 

for mekanik og en drøm om at bygge et fly, forlod ham ikke. Så 

da han gik på pension, byggede han et ultralight fly. En motor 

med propel og én stor vinge, tog certifikat og fløj ture over  

forskellige områder af Sjælland, som han filmede fra oven. 

 

Kell kigger tilbage på et liv med oplevelser inden for mange  

forskellige områder, men heste og mekanik har været det faste  

omdrejningspunkt. Han har kastet sig ud i ting og taget mange  

chancer. Som han siger, meget kan lade sig gøre, hvis man vil, men 

man skal tænke sig godt om og planlægge sine gøremål. 

 

Kell fejrer snart sin 90 års fødselsdag med 

middag med sine fire og Birgits to børn. 

 

Kell fortsatte med at træne heste, og han deltog i mange travløb. 

Dengang var der 7 travbaner i Danmark, som Kell og Birgit rejste 

rundt til med deres heste til væddeløb. Han var faktisk med i det 

løb, hvor hesten Tarok vandt Derby.  
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Gennemgang af Kintella 

På vegne af vores faste fodterapeut, Anette, kan jeg meddele at hun i en 

længere periode er fraværende pga. sygdom. Hvis der findes en afløser i 

hendes fravær vil jeg melde det ud. Ellers bedes I fremover selv sikre 

fodterapeut, bestilling af tid samt betaling.  

Mvh Sisse Skjødt, Centerleder  

FODTERAPEUT NYT  

Nu har vi været i gang med Kintella i et par måneder og de fleste  

pårørende er ved at være oprettet.  

 

Der er stadig et par stykker, der ikke har godkendt oprettelsen. Husk at 

godkende mail fra Kintella angående oprettelse.  

 

For at få mest mulig gavn af systemet, vil Torsten og Tilda fra Kintella give 

en gennemgang onsdag den 8. februar kl. 16 – 17 i det store mødelokale i 

stuen på Plejecenter Trekroner.  

 

I må gerne melde jer til på Kintella. Dette gør I ved at klikke ind på  

arrangementet i kalenderen den 8. februar og trykke på Deltager.  

 

For at få mest muligt ud af gennemgangen, må I meget gerne sende 

spørgsmål om brugen af Kintella til Tilda hos Kintella senest den 5. febru-

ar. Send spørgsmål til tilda@kintella.dk  
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Fadervor – den bøn, som Jesus selv har lært os 

Af Vanja Thaulow, sognepræst 

 

Det kan nogle gange føles vanskeligt at bede, men har man svært ved at finde de rigtige ord, 

kan det være godt at huske på, at Jesus har vist os, hvad vi skal gøre, for han har jo lært os 

at bede Fadervor. ”Derfor skal I bede således: Vor Fader, du som er i himlene” (Matt 6,9). 

Jesus har bedt for på bønnen. På samme måde som en person eller et kor kan synge for, så 

vi bedre kan holde tonen og rytmen, sådan lærer Jesus os at bede Fadervor, linje for linje. 

Ser man nærmere på Fadervor, så er det en kort og præcis bøn, der rummer det hele. Det 

er ikke altid, vi tænker over indholdet, når vi siger bønnen. Fadervor bliver nemt en remse, 

som man lærer udenad og glemmer at tænke nærmere over, men det kan være en god idé 

at stoppe op og smage lidt mere på ordene. At vende og dreje dem, så man ser dem på en 

ny måde. 

 

Jeg er engang stødt på en beskrivelse af Fadervor som et hus. Jeg husker desværre ikke, 

hvor idéen stammer fra, men der skal lyde en tak til vedkommende, der har fundet på den, 

for det er godt billede! Fadervor er som et hus med første sal, stueplan og kælder. I bønnen 

begynder vi med at gå op på førstesalen med ovenlysvinduer og en storslået udsigt over bå-

de himmel og jord: ”Vor Far, du som er i himlene, helliget blive dit navn, komme dit rige, 

ske din vilje som i himlen således også på jorden.” Her ser vi mod himmelen. Vi har stadig 

jordforbindelse, men i Fadervor stemmes tonen højt, så vi beder om, at himlen må røre jor-

den, at Gud må forbinde sig med vores liv. 

 

Med det syn ud over Guds himmel og Guds jord kan vi gå ned i stueplanet, ned i køkkenre-

gionen, som er stedet for de vigtigste menneskelige behov. Så er vi nået til bønnen: ”Giv os i 

dag vort daglige brød.” Bønnen om det daglige brød handler dog ikke kun om brød. Martin 

Luther har i sin Lille Katekismus forklaret det sådan, at bønnen om det daglige brød er bøn-

nen om ”alt hvad der er brug for til liv og legeme, såsom mad og drikke, tøj og sko, et sted 

at bo, varme mennesker omkring sig, godt vejr, fred i verden osv.”. En vigtig ting at lægge 

mærke til er, at vi i bønnen om de daglige livsfornødenheder beder solidarisk med hinanden: 

Giv os i dag vort daglige brød. Ikke kun mit, men også dit. Her er vi i husets køkken, hvor vi 

deler med hinanden.  



17  

Februar 2023 

 

  

Fra køkkenregionen fører Fadervor os ned i husets kælder - det er dernede, hvor ruderne er små 

og snavsede. Der, hvor vi gemmer det, som vi ikke er så stolte over og helst vil glemme. ”Forlad 

os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere; led os ikke ind i fristelse; fri os fra det onde”. I 

kælderrummene kan der være lummer luft, og der ligger meget, som vi har gemt og glemt. Men 

når Jesus siger for på bønnen, viser han os vejen. Det er ikke løsningen at forsegle døren til kæl-

derregionen og sige til sig selv eller andre: ”Det taler vi ikke mere om”. Nej, løsningen er at følge 

ham ned ad trappen, tage tingene frem af halvmørket og få luftet ud: ”Forlad os vor skyld, som 

også vi forlader vore skyldnere”. 

 

Vi kan ikke holde til at blive dernede i kælderen, så Fadervor slutter med, at vi er tilbage oppe på 

førstesalen med den storslåede udsigt over jord og himmel: ”For dit er riget og magten og æren i 

evighed”. På denne måde kan man beskrive Fadervor med et rumligt billede, men Fadervor har 

selvfølgelig også med tiden at gøre. Fadervor gælder fortid, nutid og fremtid: Bønnen om tilgivelse 

gælder dagen i går, bønnen om det daglige brød gælder dagen i dag og bønnen om at blive friet fra 

det onde gælder morgendagen og alle de dage, der kommer. I Fadervor lægger vi fortid, nutid og 

fremtid i Guds hænder. 

Tegning af Albrecht Dürer, ca. 1508.  
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Billeder fra januar 

Cykeltur til Algade 

 

Afslapning i sanserummet 

Træning 



19  

Februar 2023 

 

Billeder fra januar 

Koncert med  

Hjemmeværnets Musikkorps 

Fejring af Plejecenter 

Trekroners 10 års  

fødselsdag 
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Først og fremmest tak for invitationen til dette portræt, det har 

jeg ikke prøvet før :-) 

 

Jeg hedder Sarah-Louise Corfix Jacobsen og jeg er uddannet so-

cial- og sundhedsassistent og socialpædagog.  

Jeg har i over 13 år i forskellige sammenhænge, arbejdet med 

mennesker med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser.  

 

Jeg startede den1. November 2022 i stuen, på afdelingen for 

borgere med erhvervet hjerneskade.  

 

Jeg har tidligere arbejdet på bosteder med beboere med fysiske 

og psykiske funktionsnedsættelser. Her arbejdede jeg ud fra en 

neuropædagogisk referenceramme med særligt fokus på Low 

Arousal (afstemt pædagogik). 

Før min ansættelse her arbejdede jeg indenfor et andet felt, på 

et specialiseret behandlingstilbud for psykisk sårbare unge,  

primært unge med spiseforstyrrelser. 

Sarah-Louise, social- og sundhedsassistent i Stuen 
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Her arbejdede jeg miljøterapeutisk og fik masser af erfaring i at 

facilitere forskellige kreative aktiviteter såsom krea, strikke- 

hækle- og væveprojekter m.m 

 

Ved denne ansættelse deltog jeg i flere kurser i mindfullness og 

naturterapi med henblik på at bruge det i pædagogisk praksis. 

 

Med min dobbelte faglighed bestræber jeg mig på at arbejde 

helhedsorienteret omkring borgeren, jeg brænder særligt for 

det nære relationsarbejde og aktiviteter/oplevelser med  

beboerne. 

 

I mine første måneder har jeg koncentreret mig om at lære de 

skønne beboere og kolleger at kende. Der er blevet taget rigtig 

godt imod mig og jeg glæder mig til bringe min faglighed mere i 

spil. Jeg er blevet introduceret til de smarte cykler, og ser frem 

til vind i håret sammen med beboerne.  

 

Jeg har på tidligere jobs stået for beboerbladet så hvis jeg kan 

bidrage til denne husavis gør jeg det gerne sammen med Sonia. 

Jeg synes det er oplysende og hyggelig læsning, det bringer os 

tættere sammen, og giver sammenhæng i ”huset”.  

 

Lidt om mig privat; Jeg er 37 år, bosat i Trekroner med min 

mand Jimmi og vores dreng Arthur på 4 år. I min fritid løber jeg 

trailløb og langdistance. I sommerhalvåret nyder jeg er komme 

på vandet i en havkajak, bevægelsen og roen kombineret med 

fantastiske naturoplevelser kan varmt anbefales. 

Jeg elsker at strikke, hækle og opholde mig i naturen, det er  

sådan jeg lader op og får energi til hverdagen. 
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    Frivillig 

Har du lyst til at være frivillig eller kender du en der gerne vil være frivillig? 

 

Plejecenter Trekroner søger frivillige, der vil være med til at skabe glæde og  

meningsfulde oplevelser for beboerne på plejecenteret. 

 

Der er mange måder at være frivillig, men det vigtigste er at både den frivillige og 

beboerne får en god oplevelse. 

 

Vi søger frivillige til følgende aktiviteter: 

Motionsvenner:  Cykelture med beboerne i rickshaw og tourguide på gåture 

Indendørsaktivitetsvenner: Højtlæsning af avis/noveller og spil (terninger, ludo mm) 

 

Frivillighed er fleksibelt og kun i det omfang det passer dig 

 

Hvis dette har fanget din interesse kan du kontakte aktivitetskoordinator, Sonia 

   Mail: soniakn@roskilde.dk  

   Mobil: 24906536 

 

Læs mere om aktiviteter på websiden: plejecentertrekroner.roskilde.dk eller på  

vores facebookside: Plejecenter Trekroner 

 

mailto:soniakn@roskilde.dk
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Den 7. februar kl. 19 er der igen mulighed for at opleve 

koret fra Loge Kong Hroar 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.  

Koncert med herrekoret fra Loge Kong Hroar 
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DEN FRIVILLIGE AKTIVITETSGRUPPE 

Venlig hilsen 
 

Den Frivillige Aktivitetsgruppe for Plejecenter Trekroner 

     Koncert med MANDAGSHOLDET 

      

      Onsdag den 22. februar kl. 15  

 
MANDAGSHOLDET, som består af 8 spillemænd, giver koncert i cafeen 

 

De vil spille nogle nordiske danse melodier, som de fleste vil genkende. 

Der er polka, skotish, vals og sønderhoning  

 

 

Kig forbi til en hyggelig eftermiddag 



25  

Februar 2023 

 

Banko på etagerne 

      Kom og vær med til banko 

 

 

 

Onsdag den 1.  februar      kl. 14 på 1. sal  

 

Onsdag den 1.  marts          kl. 14 på 2. sal  
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I februar måned har vi fødselarer i huset: 

  7. februar  -  Harry Tschernja         bolig  -  105 

 

  7. februar  -  Inger Malling Christensen    bolig  -  302 

 

  8. februar  -  Inga Grethe Nielsen       bolig  -  301 

 

21. februar  -  Bente Apelroth         bolig  -  15 

 

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

 
         
 
 

 

         

 

                         Aage Johannes Poulsen  

 

        Henning Sørensen  

 

       Jytte Kirsti Caspersen 

 

        Vita Birthe Kühl  

 

 

         

      

 

          
         
 

Æret være Deres minde 
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             Aftenmenu februar 
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                Aftenmenu februar 
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   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 personalet i samråd med beboerne, hvem der 

kan deltage i aktiviteterne.  

 

Har du ønsker til aktiviteter er du meget velkommen til at 

kontakte Sonia, aktivitetskoordinator på mail  

soniakn@roskilde.dk 
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   Aktivitetskalender  
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   Aktivitetskalender  
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   Aktivitetskalender  



34  

Februar 2023 

 

   Aktivitetskalender  
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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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