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Læs på side 12  - 15 om Ib fra 2.sal 

der har bygget huse i Roskilde 

Læs på side 10-11 om  

Høstfesten til oktober 
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Som i alle er blevet informeret om, så er centerleder Louise 

Lund Møller stoppet med udgange af juli. 

 

Ny centerleder forventes at tiltræde 1/11-21. 

 

Som vi alle ser meget frem til. 

Centerleder 

           

            Velkommen til nye beboere 

 

 

 

 

            

 

Morten Kryger Bjergsø   -       Bolig 3 

Guldborg Jessing   -        Bolig 109 

Birgit Poulsen   -         Bolig 119 
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            Velkommen til nye beboere 

 

 

 

 

            

 

 

Jytte Byrholt   -          Bolig 208 

Kurt Ravn Madsen   -        Bolig 125 

Eli Thye Andersen  -        Bolig 229 

Rita Irene Knudsholt   -       Bolig 204 

Esther Frederikke Pedersen   -    Bolig 309 
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Repræsentant for Ældrerådet 

Tove Amsinck   toveam@outlook.dk 27 21 54 80 

Bruger– og Pårørenderådets medlemmer 

 

Thorkild Jensen 

(Pårørende 2.sal)  

thpj38@gmail.com   

Marie Ipsen 
(Pårørende 3.sal) 

Marie.c.ipsen@gmail.com 29 65 90 38 

Liv Cheri Theodorsen 

(Pårørende 1.sal) 

 

Liv-cheri@hotmail.com 

                 

 

26 24 00 49 

Steen Hansen 

(Pårørende 3.sal) 
  steenbh@roskilde.dk 29 65 13 99 

Povl Kjems 

(Pårørende 3.sal) 

Intressent  

povl.kjems@mail.tele.dk   

Jørgen Bagge  

(pårørende 3.sal) 

Intressent 

importoren278@gmail.com 40 79 62 50 

mailto:thpj38@gmail.com
mailto:povl.kjems@mail.tele.dk
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Interne kontaktoplysninger på Plejecenteret 

Hovednummeret til Plejecenteret::46 31 80 50 

                                       Kontaktinformation 

 

Administration 

Ulla Jensen, reception 
 

46 31 80 85 ullajen@roskilde.dk 

Teknisk Service 

Torben Nedergaard 
 

  trekronerteknisk@roskilde.dk 

Ledelse 

Afdelingsleder 

Michelle Zinckernagel  

 

30 84 14 94 Michellez@roskilde.dk 

Afdelingsleder 

Brigitte Anderson  

 

29 35 74 22   anetteba@roskilde.dk  

Vagttelefon Stuen               21 64 28 30 
 

Vagttelefon 1. sal 
  Vest bolig nr. 101 - 115 

          30 55 61 43 

 Øst bolig nr. 116 - 131 

          21 80 52 15 

Vagttelefon 2. sal 
  Vest bolig nr. 201 - 215 

          24 81 41 84 

 Øst bolig nr. 216 – 230 

       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:Michellez@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 Roskilde Domkirke 

 Torben Jeppesen 

(Træffes efter aftale. 

Mandag er fridag) 

29 36 91 34  
  

tje@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. Seddel lægges i  

     postbakken med teksten ”Ulla reception”.   
 

 

      Rickshawcykler 

      - Pårørende har mulighed for at benytte vores cykler i kælderen.            

    Det kræver en kort oplæring i brug af cyklerne. 

    For mere  information, kontakt Sonia på  Telefon 24906536 eller  

    mail soniakn@roskilde.dk 

 

    

 

   Indlæg til husavisen 

    - Indlæg til næste måneds husavis skal sendes til  

       soniakn@roskilde.dk senest den sidste mandag i måneden kl.12 

 

 

 

      Fotos 

    - Hver måned skifter vi fotos ud på tavlen ved indgangen i  

      stuen.  Alle er  velkommen til at kigge forbi receptionen og tage 

      gamle fotos med hjem.  De ligger i en plasticbakke på bordet. 

 
 

 

  Bestilling af mad til pårørende 

  - To dage inden deltagelse i måltiden (morgen, middag eller         

       aften) skal deltageren kontakte personalet. Personalet vil give      

      køkkenet besked. 

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 

 

 

Oktober:    Høstfest 

        Tirsdag den 5. oktober kl. 17 

 

 

December:  Julefrokost. 

        Tirsdag den 7.december kl. 12 
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 Det er med stor glæde, at vi hermed indbyder  

 Beboere og pårørende til vores store høstfest.  

Tirsdag, den 5. oktober 2021, kl. 17.00 

Menu: 

Helstegt pattegris med  

flødekartofler og hertil 2 salgs efterårssalat 

 

                   Dessert: æbletrifli 

                  Kaffe og chokolade 

I år er vi desværre begrænset af coronarestriktioner.  Derfor 

kan hver beboer kun have en pårørende med. Pårørende skal 

desuden fremvise coronapas på dagen. 

 

Det er gratis for beboere.  Pris for pårørende er 125 kr.  

pr. deltager. 

 

Tilmeldingsfrist for pårørende er tirsdag den 28/9-2021  kl.12.  

Tilmeldingsliste hænger på hver afdeling. 
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Kl. 19 er der optræden med 3 medlemmer fra  

Abba Tribute Show. 

Dancing Queen leverer forrygende dansk/engelsk 

dansemusik fra 70, 80 og 90'erne inklusiv de største 

diskohits fra dengang.  
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Månedens portræt:   

Skrevet af Sonia D. Kirkaldy Nielsen 

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

Ib Mogens Frandsen (2. sal) 

På cykelture rundt i Roskilde med Ib har han vist mig at par af de huse 

han har bygget og boet i. Udover at bygge huse har Ib også oplevet man-

ge andre ting i sit liv. En fredag formiddag i juli besøgte jeg Ib i hans bolig 

for at høre mere om hans livshistorie.  

 

Ib er født i København i 1934. I de første år af hans liv boede han på Hes-

seløgade på Østerbro i en 2 værelses lejlighed på 4.sal sammen med hans 

mor og far.  I en periode boede Ibs onkel og tante også i lejligheden, så de 

boede meget tæt. 

 

Lejligheden havde kakkelovn og ingen bad. De tog bad i håndvasken på 

toilettet. I kælderen hentede de brændsel til kakkelovnen. I kælderen var 

der også en gruekedel. Ibs mor tjente 8 kr. om dagen ved at vaske tøj i 

kælderen for andre. Det var hårdt arbejde med vask i gruekedel og på va-

skebræt. 

 

Da Ib var 5 år gammel flyttede familien til en helt ny lejlighed på Frede-

rikssundsvej.  Det var en lejlighed med brusebad.  
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Ibs mor boede de første år af sit liv i Løgum Kloster. Hun havde 12 sø-

skende. Da hun var 5 år gammel døde hendes mor af en blodforgiftning. 

Hendes far forsørgede familien ved at arbejde som fotograf. Han havde 

en cykel med plads til fotoudstyret. På den måde kunne han komme ud til 

folk og tage familieportrætter. Hans mors familie var en del af det danske 

mindretal og børnene måtte gå i tysk skole. Der var meget fattigdom ef-

ter 1.verdenskrig, så flere børn blev adopteret væk til familier i Danmark. 

Ibs mor kom til en familie på Sydstevns. De havde et gartneri med 12 ele-

ver. Ibs mor vendte aldrig tilbage til Sønderjylland. 

 

Ibs far voksede op i København på Tagensvej og hans forældre mødte hin-

anden på en badestrand. Ibs far arbejdede på en skotøjsfabrik. For at hol-

de maskinerne kørende brugte de en creme som de ansatte syntes dufte-

de godt. Flere ansatte brugte denne creme til håret med det resultat at 

de mistede håret. Ibs far var en af dem der mistede håret. Faderen var 

desværre alkoholiker og Ibs mor valgte at smide ham ud af hjemmet, da 

hans lillebror og lillesøster var helt små. Ibs mor fik alimentations bidrag 

(børnepenge) og Ib hjalp med at passe sine søskende.  I perioder var Ibs 

mor indlagt på Sct. Hans med dårlige nerver her fik hun blandt andet 

elektrochok. Mens hun var indlagt boede hans bror på et børnehjem i 

Køge og hans søster boede på et ”plejehjem”. Ib boede hos hans mor-

bror, der havde et bageri. Hver 14.dag cyklede Ib fra København til Ros-

kilde for at besøge sin mor. 

 

Da familien flyttede til Frederikssundsvej kom Ib på Frederiskssundsve-

jens skole. Under krigen måtte han dog skifte til en skole i Bellahøj, da ty-

skerne brugte Frederikssundsvejens skole. Mens de boede på Frederiks-

sundsvejen skulle Ib prøve sine nye cykel. Han cyklede over Frederiks-

sundsvej og blev ramt af en kulbil. Ib slog hovedet ned i kantstenen og fik 

kraniebrud. Han blev kørt på Bispebjerg Hospital og videre derfra til et 

militærhospital, hvor de havde en god kirurg. Senere kom han på en pleje-

anstalt for børn i et par måneder. Her fik de ofte æblegrød og æblesuppe, 

som skulle spises op inden man kunne forlade bordet.  
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Ib havde altid været dygtig i skolen, men efter ulykken gik det ikke så godt 

i skolen og han kom i den nederste del af klassen.  

 

Ib sluttede med en realeksamen og fik et sommerferiejob ved et frugtim-

port firma. Hver dag kom han ind til Handelsbanken med penge fra firma-

et. En dag gik han ind og spurgte om de havde brug for en bankelev – og 

det havde de. Et par uger efter startede han som elev. Mens han var bank-

elev skulle han aftjene sin værnepligt på Bornholm i 18 måneder. Som 

elev i banken fik han halvdelen af sin løn, mens han var på Bornholm. Un-

der sin værnepligt på Bornholm arbejde han i kostforplejningen. I den for-

bindelse hjalp Ib et bageri med deres regnskab. Bageren var medlem af 

Luthers missions forening. Dette vagte en interesse omkring religion og 

Ib begyndte at undersøge folks tro ved at besøgte forskellige menigheder 

på Bornholm.  

 

Da han kom tilbage til København efter værnepligten meldte han sig ind i 

Bethesda, Indre Mission. Her var han blandt andet med i koret og han 

mødte Helga. Han boede hjemme da han mødte Helga, men det gik ikke 

så godt med Helga og hans søster. Han fik tilbudt et værelse i Søborg til 

kr. 75. om måneden og valgte at flytte hjemmefra. For at hjælpe sin mor 

økonomisk valgte han fortsat at betale lidt penge til hende. Helga fik et 

værelse i nærheden af Ib.  

 

Efter noget tid blev Helga og Ib gift i Sønderjylland. Helgas familie boede i 

Sønderjylland. Efter brylluppet flyttede de til Roskilde. De købte en grund 

på Klosterengen til kr. 600. De fik et firma til at bygge deres hus. Det blev 

det første hus i rækken af flere huse de fik bygget. Ib havde en drøm om 

at blive arkitekt, så han fik levet sin drøm ud ved at bygge nye huse til fa-

milien i Roskilde området. 

 

Ud over at arbejde i banken og bygge huse fik Ib også købt 5 møntvaske-

rier sammen med en ven. Det var ikke en overskudsforretning og de end-

te med at sælge møntvaskerierne og mistede begge kr. 500.000.  
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Ib og Helga får tre børn og Helga får blandt andet job som plejehjems be-

styrer ved Mændenes pensionat i Roskilde. Ib er ansat i Roskilde Landbo-

bank.  

 

Ib har altid været interesseret i musik og var blandt andet med til at star-

te Roskilde koret. I sin fritid har han været til mange klassiske koncerter i 

Odd Fellow Palæet. Ib er også meget kunstinteresseret og har købt flere 

kunstværker til hans bolig. Hans kone valgte et maleri.  

 

Efter en hyggelig formiddag med snak om hans liv slutter Ib af med denne 

sætning 

 

”Skaden fra ulykken har fulgt mig hele livet, men jeg har haft et godt liv” 

Ibs børn 

Ibs  mor 

Maleri Ibs kone valgte 
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Artikel fra lokalavisen om et af de huse,  som Ib har 

bygget. 
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Sauna Gus 

Den 18.august havde vi besøg af to sauna-telte og 2 Gus  

mestre. Det regnede en smule, men det gjorder bare  

oplevelsen endnu bedre.  Vi fik nemlig varmen i  

Saunaerne, mens man kunne høre regnen ramme teltet.  
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Billeder fra juli og august 

Besøg af kaniner 

Tur til Stændertorvet 

Bustur til  

Birkegårdens haver 
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Billeder fra juli og august 

 

Mandeklub spiller petanque 

Tur på Harley Davidson 

Bustur til Arken 
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Hej :-) 

 

Jeg hedder Sif og er sygeplejerske i stuen. Jeg har 

været uddannet inden for sundheds faget siden 

1992. Har været sygeplejerske siden 2005. 

 

Jeg har siden jeg blev sygeplejerske arbejdet med 

neurologiske patienter på en eller anden måde. Har 

i godt 13 år primært haft med epilepsi patienter at 

gøre. 

 

Jeg er adopteret fra Indien, og kom til Danmark da 

jeg var 4 måneder gamle.  
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Fra jeg var omkring 5 år til jeg var 16 år har jeg  

boet med mine søskende og mor i ulandet. Jeg har 

boet i Kenya, USA, Thailand og Indien.  

 

Jeg kommer fra København men bor lige for tiden 

på Vestsjælland. 

 

Jeg kan godt lide at bage i min fritid og/eller lave 

mad med inspiration fra det Thailandske køkken. 
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DEN FRIVILLIGE AKTIVITETSGRUPPE 

      Moffe og magneten 
 
 
 
       De vil underholder med dansk musik og sang. 

Koncerter i cafeen 

Den 8.september kl. 15 
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          Dyvohray  
 

 

 Folkemusikensemblet fra  Kiev som spiller berømte   

 ukrainske, danske og verdens melodier. 

                   Venlig hilsen 

Den Frivillige Aktivitetsgruppe for Plejecenter Trekroner 

 

Den 29.september kl. 15 
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I september måned har vi fødselarer i huset: 

 10. september  -  Allan Vinjebo        bolig  -  012 

 

 

 10.september  -  Esther Elise Dam      bolig  -  227 

 

 

 13.september  -  Poul Berthelsen       bolig  -  226 

 

 

 15.september  -  Annette Kirsten Munch   bolig  -  304 

 

 

 22.september  -  Birgit Hjeresen       bolig  -  131 

 

 

 24.september  -  Henning Sørensen      bolig  -  014 
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I juli og august har vi taget afsked med: 

 

 

Poul Ingvar Olsen  

 

Preben Harald Elkjær  

 

Britta Højbjerg Jensen  

 

Neel Adrian Jensen  

 

Yeter Sarikurt  

 

Sonja Lillian Nielsen  

 

Jørgen Møllekilde 

 

Agnes Britta Christensen  
 

 

 

Æret være Deres minde 



26  

September 2021 

             Aftenmenu september 
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                Aftenmenu september 
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   Aktivitetskalender for september 
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   Aktivitetskalender for september 
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   Aktivitetskalender for september 
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   Aktivitetskalender for september 
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   Aktivitetskalender for september 
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Løsning inkl. navn og bolignummer lægges i  kassen i receptionen  

senest den 27. september kl. 12 

 

Vinderne af ”Den hemmelige præmie”  

offentliggøres i næste måneds husavis. 

Gæt 3 steder 

 

 

 

Navn: _____________________ Bolignummer: ————— 

På de næste 2 sider er der 3 fotos. Gæt hvor fotos er taget 

 

Skriv svarene her: 
 

 

 

Nummer 1:   

 

 

 

Nummer 2:  

 

 

 

Nummer 3:  
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Denne gang skal der kigges godt efter og se hvor fotoet er  

taget.  Der er tre svarmuligheder ved hvert foto, så der er lidt 

hjælp. 

 

Skriv svarene på forrige side. 

Hvor er disse fotos taget ? 

Nummer 1 

       Vælg  mellem : 

 

Hestetorvet 

 

Stændertorvet 

 

Torvet Trekroner 
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Hvor er disse fotos taget ? 

Nummer 2             Vælg  mellem : 

 

Vigen Camping 

 

Roskilde Festival 

 

Roskilde Dyrskue 

Nummer 3 

Vælg mellem:  

Vindinge Naturpark 

 

Jyllinge Havn 

 

Roskilde Havn 
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Svar på find 5 fejl 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

  

     Og vinderen er……   

Præmie:   En nøglering 

…..  Malene Olsen 

 

   

 


