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Julen handler ikke så meget om at åbne vores gaver, som 

at åbne vores hjerter. 

 

 

 

 

 

December nærmer sig med hastige skridt og tiden med traditioner, fællesskab og 

hygge træder inden for dørene. 

 

På Trekroner fik vi skabt en ny tradition ved vores julebazar den 20. november. Sikke 

en dejlig dag med plads til alle. Tak for alle pårørende der var med til, sammen med 

personalet at skabe et par magiske timer for vores beboere. En ny tradition har fun-

det indpas. En stor tak til vores brugerpårørende råd der var med til at sikre vi fik 

noget live julemusik til dette arrangement. 

 

Der har ligeledes været fredsvalg til brugerpårørenderådet den 24. november. Vi by-

der velkommen til Charlotte, pårørende på 1. sal og ligeledes til Marianne, pårøren-

de også på 1. sal. Et genvalg til Steen, pårørende på 3. sal og Liv, pårørende på 1. sal. 

En stor tak til jer der fortsætter og tak til jer nye der har mod på at være med til at 

fastholde bruger og pårørende inddragelsen. 

 

December måneds kalender er godt fyldt op med mange traditionsrige aktiviteter 

og ligeså mange nye, musikalske indslag og spontane hyggelige nærværende stunder. 

Jeg glæder mig til vi i fællesskab kan skabe flere minder for vores beboere. 

 

En lille bøn, til alle pårørende, der endnu ikke er aktive på Kintella, er at få det taget 

i brug. Vi informere bredt ud på denne måde. 

 

Vi afholder en traditionel juleaften den 24. december, samt nytårsaften den 31. de-

cember. Der er sidste til-framelding til dette den 14. december. 

 

Julen er en nødvendighed. Der skal være mindst en dag om året til at minde os 

om, at vi er her for noget andet en os selv. 

 

Med ønsket om den dejlig og fredfyld december med dem i holder af.  

Bedste hilsner Sisse Skjødt, centerleder. 
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            Velkommen til nye beboere 

 

 

 

 

        

 

Søren Henrik Ravn   -    Bolig 129 
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Repræsentant for Ældrerådet 

Erik Thomsen   erik.thomsen1@gmail.com  27 85 57 31  

Bruger– og Pårørenderådets medlemmer 

Steen Hansen  -  Formand 

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

Liv Cheri Theodorsen  -  

Næstformand 
(Pårørende 1.sal) 

 

Liv-cheri@hotmail.com 
                 

 

26 24 00 49 

   

Marie Ipsen  -  Medlem 

(Pårørende 3.sal) 
Marie.c.ipsen@gmail.com 29 65 90 38 

Povl Kjems  -  Interessent 

(Pårørende 3.sal) 

 

povl.kjems@mail.tele.dk   

Jørgen Bagge -  Interessent 

(pårørende 3.sal) 

 

importoren278@gmail.com 40 79 62 50 

Thorkild Jensen  -  Kasser 

(Pårørende 2.sal)  
thpj38@gmail.com  

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

Hovednummeret til Plejecenteret::46 31 80 50 

                                       Kontaktinformation 

Ledelse 

Sisse Maria Skjødt 

  
sisses@roskilde.dk 

Administration 

Ulla Jensen, reception 46 31 80 85 ullajen@roskilde.dk 

Teknisk Service 

Torben Nedergaard og  Jan Rolsted 

Afdelingerne 

Stueetagen Afdelingsleder 

Michelle Zinckernagel  

  

michellez@roskilde.dk 

1. sal Afdelingsleder Camilla Hedelain 

  camillash@roskilde.dk 

2.sal Afdelingsleder 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 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

December:  Julefrokost 

        Tirsdag den 6. december kl. 12.30  

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

        3. sal  

 

        Onsdag den 7. 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. 

Harry Tschernja 

Kort tid efter at Harry var flyttet ind var han med på en Rickshaw cykeltur rundt i 

Trekroner og Roskilde. Vi fik en god snak om det vi så turen og det viste sig at Har-

ry har familie der flygtede fra Krim. Med verdensbegivenheder nu, blev jeg meget 

nysgerrig for at høre mere om hans baggrund. Her kommer hans fortælling. 

 

Harry er født i 1939 og vokset op på Bispebjerg i København. Her boede han i en 

2. værelses lejlighed sammen med hans forældre og hans søster der var 7 år ældre 

end ham. Hans søster betød meget for ham og på trods af aldersforskellen, havde 

de mange oplevelser sammen. Harrys far var kontorpakmester i Post Danmark og 

kongelig tjenestemand. Hans mor var syerske på en systue. Begge forældre arbejde-

de gennem hele hans barndom, hvilket betød at de havde to indtægter og en god 

økonomi.  

 

Både Harrys mor og far var flygtninge, der kom til Danmark med deres forældre. 

Harrys bedstefar boede i Sevastopol på Krimhalvøen. Da hans far skulle 5 år i mili-

tær tjeneste og der var begyndt at komme mere jødeforfølgelse i mellemkrigsåre-

ne, valgte han at flygte til USA. For at komme til USA skulle han have et mellemstop 

i Danmark. Hans far blev taget godt imod i Danmark og valgte at blive i Danmark. 

Han kom derfor aldrig til USA. Bedsteforældrene ville flygte til New Zealand, men 

de skulle også have et mellemstop i København. De blev også meget glade for Dan-

mark og kom heller ikke videre til New Zealand.  

 

En anden del af familien flygtede til Sydafrika og blev meget rige. De var gode til 

handel og fik opbygget et godt liv i Sydafrika. Harry besøgte dem et par gange i Syd-

afrika og de kom også på besøg i Danmark. 

 

Harry husker tydeligt gaven fra familien i Sydafrika til hans konfirmation. De fleste i 

familien gav ham mellem 20 og 50 kr. i gave, men familien i Sydafrika gav ham 2000 

kr. Han købte den flottes cykel han nogensinde har haft. Den var blå og han passede 

meget godt på den.  
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Harrys mors familie flygtede også til Danmark fra Estland omkring 1909. Det blev 

fortalt at hans mor blev født mellem Estland og Danmark. Danskerne tog også godt 

imod dem, så de bosatte sig også i Danmark.  

 

Mange af de jødiske flygtninge boede i en ”ghetto” på Nørrebro. Harrys forældre 

bosatte sig dog i udkanten af Nørrebro på Bispebjerg.  

 

I 1943, da Harry var 4 år måtte familien flygte igen. Denne gang var det til Sverige på 

grund af jødeforfølgelsen under 2. verdenskrig. Harry husker Sverige som et skønt 

sted, hvor de blev taget godt imod af svenskerne. Der var flere flygtninge der boede 

sammen i Malmø på Riberborgsvägen. I 1946 vendte de tilbage til lejligheden i Bispe-

bjerg og Harry startede på en Jødisk Privatskole i København. Under deres ophold i 

Sverige boede der tyskere i deres lejlighed på Bispebjerg. Harry husker at lejlighe-

den var i bedre stand da de kom tilbage, så tyskerne må have passet godt på lejlighe-

den.  

 

Harry havde en god barndom og ungdom på Bispebjerg. Lejligheden lå i en meget 

stor gård, så der var altid masser af børn at lege med. Harry havde også mange kusi-

ner og fætre i nærheden, som han så meget. Harry var også meget glad for at gå i 

skole. Han elskede at lære nye ting, men det hele kom ikke let til ham, han skulle ar-

bejde for at få gode karakter.  

 

I sin fritid spillede han meget fodbold. Flere weekender var fyldt op med fodbold-

kampe.  

 

Efter 7 års skolegang kom han ind på Sortedam Gymnasium. Harry og hans kusine 

var de første i familien som fik en studentereksamen. Harry var ikke så god til mate-

matik, så han valgte den nysproglige linje. Fra en tidlig alder vidste han at han gerne 

ville være advokat og tjene penge.  

 

Efter studentereksamen gik han i gang med at læse Jura på Københavns Universitet. 

På studiet mødte Harry Ulla, der også læste jura og efter cirka et år på studiet flyt-

tede de sammen i en lejlighed i København. De var meget heldige og få en lejlighed 

på Borgergade gennem boligselskabet. Det var en helt ny ejendom og de havde ud-

sigt til Marmorkirken.  
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Gennem en ven fra studiet fik Harry efterfølgende et job som advokat i firmaet 

Max Ebert i Roskilde.  Efter et par år overtog Harry firmaet og blev selvstændig. 

Han havde altid haft en drøm om at være selvstændig og tjene penge. Firmaet hed 

nu Harry Tschernja og der var 2-4 ansatte. De arbejde med offentlig forsvar idenfor 

kriminalitet. Harry beskriver arbejdet som advokat som ”en forklare” og ikke ”en 

forsvare”. Hans funktion var et forklare hvad der var sket i den pågældende sag. 

Harry var meget glad for jobbet og han savner det stadig lidt. Nu er det hans datter 

Louise der ejer advokatfirmaet.  

Med opstart som selvstændig i Roskilde valgte Ulla og Harry at købe et hus i    

Himmelev. Her har Harry boet indtil han flyttede ind på Plejecenter Trekroner.  

Ved siden af sit arbejde har Harry og Ulla været til mange opera oplevelser       

sammen både i Danmark og i udlandet. Harry har også været en meget ivrig Bridge 

spiller. Han spiller stadig bridge 2 gange om ugen. Hele familien har spillet meget 

bridge på et højt niveau. På trods af at han har spillet i mange år, siger hans datter, 

Louise med et glimt i øjet, at han er Danmarks dummeste bridgespiller. Louise er 

meget dygtig til at spille Bridge.  

Harry slutter snakken af med denne sætning: 

”Jeg har haft et pragtfuldt liv og jeg har elsket mit job” 

I 1961 blev de gift på Københavns Rådhus. De fik 2 døtre (Johanne og Louise) og en 

dreng (Andreas) og Ulla valgte at gå hjemme med børnene. Harry fik afsluttet studi-

et og blev hurtigt ansat som fuldmægtig i et firma, hvor han fik sin bestalling.  

Harrys familie 
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Julebagning 

I år bliver der julebagning på etagerne med         

personale og beboere følgende datoer: 

 

 2.sal 

Mandag  d. 5/12 kl. 10.30 

 

1.sal  

Mandag d. 12/12 kl. 13.15 

 

Stuen 

Onsdag d. 14/12 kl. 13.15 

 

3.sal 

Torsdag d. 15/12 kl. 13.15 
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Mandag den 13. december kl. 10.30,  får vi besøg af     

3. klasserne fra Trekronerskolen, der vil synge  

Sankta Lucia.  

Luciasang med børnene fra Trekronerskolen 

Den 22.december kl. 13, er der julegudstjeneste i Cafeen  

 

 

 

Pårørende er velkommen til at 

deltage. 

 

 

 

           

Julegudstjeneste 
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27. november kl. 14.30:  

1. søndag i advent vil køkkenet servere chessecake og der  

bliver vist julefilm på etagen kl. 14       

 

 

4. december kl.14.30:  

2. søndag i advent vil køkkenet servere Berliner og der bliver 

sunget julesange på etagen kl. 14 

 

 

11. december kl.14.30:  

3. søndag i advent vil køkkenet servere honningkage og der vil 

være juleklip på etagen kl. 14 

 

 

18. december kl.14.30:  

4. søndag i advent vil køkkenet servere julemuffins og der vil væ-

re julebagning på etagerne kl.14 

 

       Eftermiddagshygge til advent 
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Advent er den stille glædes tid 

Af Vanja Thaulow, sognepræst 

 

Vi har netop fejret første søndag i advent, og de næste fire uger er det kirkens adventstid. Der er 

mange, der udtrykker det sådan, at ’juletiden’ begynder nu. Man kan således se annoncer i lokal-

aviserne, der proklamerer, at ’nu er det endelig jul’, men i kirken holder vi fast i at kalde det 

’adventstiden’. Det er ikke jul endnu. Vi må ikke skynde os alt for meget med at nå frem til den 

24. december. Vi skal ikke tage julen på forskud, men bruge adventstidens fire uger på at forbere-

de os på julen. Fra gammel tid er den lilla farve knyttet til adventstiden i kirken. Lilla er bl.a. for-

ventningens og eftertænksomhedens farve, og farven signalerer, at vi til advent skal bruge tiden på 

at berede hjertet på det, som kommer. Men hvad handler advent egentlig om? Det vil jeg prøve 

at forklare ud fra de seks bogstaver i ordet A-D-V-E-N-T: 

 

A står for Adventus Domini. Ordet advent kommer af det latinske ’adventus domini’, som bety-

der ’Herrens komme’. I adventstiden venter vi på, at Gud kommer til os, først og fremmest som 

det lille barn i krybben julenat. Men adventstiden er også fyldt af andre fortællinger om Herren, 

der kommer. Første søndag i advent hører vi om Jesus, der kommer ridende ind i Jerusalem på et 

æsel, som en sagtmodig konge, der ikke kommer med magt, men med kærlighed. Og i adventsti-

den klinger Herrens genkomst også med, altså at Kristus en dag skal vende tilbage til jorden for at 

’dømme levende og døde’ og etablere Guds rige. 

 

D står for Døberen. Johannes Døberen fylder meget i kirkens adventssøndage. Det kan måske 

overraske lidt. Der er nok ikke mange, som forbinder denne vildmand med julen (han klædte sig 

som bekendt i kameluld og levede af vilde biers honning). Så hvad laver han i adventstiden? Jo, 

Døberen har en meget vigtig funktion i forhold til Kristus. Han er forløberen. Han fødtes seks 

måneder før Kristus og fik til opgave at bane hans vej. Johannes levede ud fra devisen, at Kristus 

’skal blive større, jeg skal blive mindre’, og fordi han peger væk fra sig selv og hen på Jesus, er han 

en skikkelse, der hører adventstiden til. 

V står for ventetid. Som enhver, der har været barn, ved, er adventstiden en ventetid. Vi venter 

på den 24., hvor vi fejrer det store, der skete den julenat for længe siden, at vor Herre lod sig 

føde. Der findes mange former for venten. Man kan vente med stress og utålmodighed som de 
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meget svært ved at vente på at skulle åbne gaverne den 24., eller man kan vente med stor ro og 

glæde i sindet. Og sådan skulle adventstiden gerne blive: En ’venteglæde’, hvor man giver sig hen 

til forventningen og dvæler ved den uden utålmodighed.  

 

E står for Esajas. Profeten Esajas fylder også i kirkens adventstekster. Tredje søndag i advent 

hører vi fx Esajas’ profeti om en lykkelig tilstand, hvor ørkenen skal blomstre som rosen, hvor 

lamme går, blinde ser og døve hører. Profetien kan læses som en forudsigelse af, hvad der sker, 

da Jesus kommer til verden. Han helbreder syge og giver stumme mennesker stemmen igen. Han 

åbner for livet og vender dom til frelse. Grundtvigs salme ”Blomstre som en rosengård”, som vi 

altid synger til advent, er digtet over Esajas’ profeti. 

 

N står for nytår. Kirkeåret går lidt i utakt i forhold til kalenderåret. Første søndag i advent er 

kirkens nytår, og vi synger derfor adventsudgaven af ”Vær velkommen, Herrens år”. Til kirkens 

nytår hører ikke fyrværkeri og champagne som til det verdslige. Nytåret fejres i stedet ved at 

tænde det første lys i adventskransen. Og når lysene tændes ét ad gangen frem mod jul, så er det 

et stilfærdigt og højtideligt tegn på, at lyset tager til og vil vinde over mørket. 

 

T står for tak. Det er altid på sin plads at takke, og det gør vi også til advent. Én af de salmer, vi 

som regel også synger i løbet af adventstiden, begynder netop med takken for, at Gud sendte sin 

søn til verden:  

 

Tak og ære være Gud, 

som har ført sit løfte ud 

og til syndres salighed 

sendt sin kære Søn herned. 

 

 

Rigtig glædelig advent! 
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Billeder fra november 

Gospelkoncert med  

Kirke på vej 

 

Snapsebrygning i herreklubben 

VM i fodbold 
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Billeder fra november 

 

Bustur til havecenter 

Bagning til julebazar 

Musikcafe i Folkestuen 

med Seniorhøjskolen 
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Gitte, Sygeplejerske på  3.sal 

Jeg hedder Gitte og har været så heldig at få en stilling her på Trekroner plejecen-

ter, som jeg tiltrådte 1.9.22. 

 

Jeg er uddannet sygeplejerske og har været ansat i Lyngby – Taarbæk kommune 

som hjemmesygeplejerske i 25 år. 

 

Jeg har i de seneste 5 år været ansat på Lystoftebakken, hvor jeg har været  

sygeplejerske for beboere i beskyttede boliger. 

 

Den primære grund til, at jeg nu befinder mig her i Roskilde er, at jeg er flyttet til 

Holbæk sammen med min forlovede. 

 

Jeg bor nu på et dejligt landsted lidt uden for Holbæk og nyder den smukke natur i 

den store park, der hører til stedet. 

 

Jeg har to voksne børn en søn og en datter på henholdsvis 32 0g 36 år. De har 

nogle dejlige børn som jeg er bedsteforælder til. 

 

Mit nye liv her i Holbæk er en stor omvæltning for mig, idet jeg de sidste 10 år har 

boet på Frederiksberg. 

 

Men jeg nyder livet her sammen med min forlovede Kurt og hans dejlige hund  

. 

Flux. Kurt har to voksne døtre, som også er blevet en stor del af mit ” nye ” liv. 
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Min fritid er fyldt af familie, natur, korsang, og motion. 

 

Jeg er opflasket med musik helt fra jeg var barn. Begge mine forældre sang og  

spillede, og min søster sang i operakoret.  Jeg startede med at synge i Radioens  

Pigekor da jeg var 9 år. 

 

Derfor har jeg min store interesse for musik og sang. 

 

Jeg har i mange år sunget i Holte kammerkor, hvor vi synger klassiske værker af 

mange forskellige komponister. 

 

Vi holder koncerter 2-4 gange om året primært i forskellige kirker. 

 

Vi har 25 års jubilæum i koret, som vi afholder nu i november måned med tre  

koncerter. 

 

Jeg har nu været ansat her på Trekroner i tre måneder, og jeg har følt mig godt  

tilpas lige fra starten. 

 

Jeg er blevet taget rigtig godt imod, og jeg har nogle super søde kolleger. 

 

Jeg synes der bliver gjort rigtig meget godt for beboerne. Der er hele tiden gang i 

nye tiltag, hvilket er med til at gøre arbejdsglæden stor. 

 

Jeg glæder mig til godt samarbejde på kryds og tværs af hele huset i fremtiden. 

Hunden  Flux 
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Hvor mange kravlenisser er der i Stuen. Fra gangen ved  

elevator til cafeen.  (Inkl. Cafeen) 

(Denne nisse tæller IKKE med) 

 

Antal:   _______ 
 

Navn:   _____________________ 
 

Bolignummer:  ____________ 

Løsning inkl. navn og  evt. bolignummer lægges i  

juledåsen i receptionen senest den 20. december 

kl. 12 

Vinderne af ”Den hemmelige præmie” offentlig-

gøres samme dag.  

Beboere, pårørende og personale er velkommen til at gå på nis-

sejagt.  Kig godt efter, nisser kan jo godt drille :-) 

Gå på nissejagt og vind en præmie 
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Igen i år vil vi afholde en traditionsfyldt juleaften og nytårsaften 

her i huset.  (Se menuer på side 24 og 25) Begge dage starter kl. 

17. Pårørende er meget velkommen til at deltage, og bidrage til 

julestemningen.  Personale og  gæster vil sammen hjælpes ad med 

at få maden på bordet, og rydde af bagefter.     

 

Prisen pr. pårørende er kr. 135,  for deltagelse 

Beløbet bliver trukket over servicepakken. 

 

Tilmelding til Ulla på mail ullajen@roskilde.dk eller på  

Tilmeldingssedler på etagerne.  

 

Tilmelding til juleaften og nytårsaften senest  

Onsdag den 14.  december kl. 12 

 

 

Vær opmærksom på at bestille flextrafik i god tid, hvis beboerne 

skal fejre jul hos pårørende.  Movia flextrafik telefon: 70 26 27 27 

Tilmelding til jul og nytår for pårørende 
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DEN FRIVILLIGE AKTIVITETSGRUPPE 

                          

Vokalion har sunget flere gange på plejecenteret,  

 og nu får vi glæden af dem igen. 

 

Herrekoret Vokalion har været en del af Roskildes musikliv  

igennem mere end 100 år. 

 

 

Onsdag den 14. december kl. 10.30  kan de opleves i cafeen  

 

                           

                          Kom og hør sange inden frokost 

Koncert med Herrekoret Vokalion 
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     Kom og vær med til Julebanko 

 

      Onsdag den 21.  december kl. 13.30   
 
Denne gang holder vi et stort julebanko i  

cafeen med gode gevinster.  

 

Pårørende er meget velkommen til at deltage. 

 

 

 

 

   
 

 

Venlig hilsen 
 

Den Frivillige Aktivitetsgruppe for Plejecenter Trekroner 

Julebanko 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjt7evHrcLeAhUMMewKHcFkC00QjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fbryndumforsamlingshus.dk%2Findex.php%2Farrangementer%2F23-julebanko&psig=AOvVaw30Ht5_gLmvz1mde_fdL11J&ust=15
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I december måned har vi fødselarer i huset: 

 6.  december  -  Ruth Olsson        bolig  -  130 

 

15. december  -  T. Solveig Theodorsen    bolig  -  115 

 

17. december  -  John Krag Pedersen     bolig  -  010 

 

17. december  -  Mari-Ann Andersen     bolig  -  103 

 

18. december  -  Torben Lilleøre Poulsen   bolig  -  004 

 

20. december  -  Kirsten Jensen       bolig  -  305 

 

24. december  -  Bjarne Vittrup Jensen    bolig  -  102 

 

25. december  -  Agnete Bast        bolig  -  213 

 

31. december  -  Ove Ludvig Jørgensen    bolig  -  319 
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I november har vi taget afsked med: 

 
         
 
 
 
 

  

         Sørine Christensen 

 

           Ebba Grete Jørgensen 

 

         Christine Kjelstrup 

 

 

           

 

          
         
 

Æret være Deres minde 
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             Aftenmenu december 
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                Aftenmenu december 
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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 
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   Aktivitetskalender  
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   Aktivitetskalender  
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   Aktivitetskalender  
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Tidsbillede fra Roskilde 

Jul på Stændertorvet og  Algade 

 

1984 


