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Et mere aktivt Plejecenter
Vi skyder foråret i gang med et mere aktivt hus, hvor vi bl.a. fortsætter med, at være ude i det fri i det omfang, det kan lade sig gøre. Hver uge vil beboerne nemlig
blive tilbudt minimum to fælles gåture samt cykelture som vanligt.

Som noget nyt forsøger vi, at lave et 12 ugers målrettet træningsforløb, med to
ugentlige træninger, hvor fokus er bevægelse, fællesskabsfølelse samt styrkelse af
den mentale sundhed. Dette er noget som både vi ergoterapeuter vil stå for, men
vi får god hjælp og støtte fra vores kollegaer som vil byde ind med den relationelle
fordel og derved kan vi skabe et større tværfagligt samarbejde, som vil komme vores beboere til gode.
Vores træning foregår i hold, og vi vil så vidt muligt prøve, at fastholde de samme
beboere på holdet gennem alle 12 uger, hvor der selvfølgelig vil være mulighed for
tilgang af beboere på holdet.Vi ser gerne, at det er de samme beboere der deltager på holdet gennem alle 12 uger er, da vi har lavet starttest på deltagerne og vil
også lave en midtvejstest samt en sluttest – hvor vi forhåbentligt vil se en fremgang af funktionsniveau. De beboere som der er lavet starttest på, har selvfølgelig
sagt ’ja’ til at være en del af træningsholdet.
En af de andre fordele ved at være på et holde, er det social aspekt i det at være
en del af noget. At kunne byde ind i en gruppe med de ressourcer man nu har og
at kunne få styrket den mentale sundhed efter nogle år på halvt blus pga. corona
er en stor gevinst ved forløbet.
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Sundhedsstyrelsen har lavet nogle anbefalinger om fysisk aktivitet for ældre på 65
år og derover. Dette har vi forsøgt, at inddrage i vores nye aktive linje på Trekroner. Når man bliver ældre, stiger risikoen for, at man mister sin funktionsevne.
Derfor er det særligt vigtigt for vores ældre, at vedligeholde kroppens bevægelighed, kondition og balanceevne, samt så vidt muligt bevare kroppens muskel- og
knoglestyrke. Lige præcis dette vil vi forsøge, at vedligeholde gennem vores træ-

ning og gåture. Udover disse kropslige funktioner som fysisk aktivitet gør godt for,
så bidrager fysisk aktivitet også til et godt mentalt helbred, herunder styrket selvtillid, livsglæde, bedre social trivsel og mere energi. Altså en win-win J
Efter en hård periode med corona, er beboernes trivsel og livskvalitet måske vigtigere end nogensinde før, og vi vil gøre vores bedste for, at beboerne oplever en
meningsfuld hverdag.
Vi ser frem til et mere aktivt Plejecenter og vi oplever allerede, at flere beboere

synes det er spændende med noget mere motion i hverdagen.
Det er aldrig for sent, at komme i gang med, at være fysisk aktiv – heller ikke hvis
du bor på et Plejecenter.

Med venlig hilsen
Ergoterapeuterne Marie og Maria
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Velkommen til nye beboere

Ole Christian Larsen -

Bolig 8

Vita Birthe Kühl -

Bolig 104

Hanne Juel Larsen -

Bolig 313

Egon Lønne Halskov -

Bolig 206

Per Skræm Nergaard Rasmussen -

Bolig 212
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Bruger– og Pårørenderådets medlemmer
Steen Hansen - Formand
(Pårørende 3.sal)

Liv Cheri Theodorsen Næstformand
(Pårørende 1.sal)

steenbh@roskilde.dk

Liv-cheri@hotmail.com

Thorkild Jensen - Kasser
(Pårørende 2.sal)

thpj38@gmail.com

Marie Ipsen - Medlem
(Pårørende 3.sal)

Marie.c.ipsen@gmail.com

Povl Kjems - Interessent
(Pårørende 3.sal)

povl.kjems@mail.tele.dk

Jørgen Bagge - Interessent
(pårørende 3.sal)

importoren278@gmail.com

29 65 13 99

26 24 00 49

29 65 90 38

40 79 62 50

Repræsentant for Ældrerådet

Tove Amsinck

toveam@outlook.dk
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Interne kontaktoplysninger på Plejecenteret
Hovednummeret til Plejecenteret::46 31 80 50
Kontaktinformation
Ledelse
sisses@roskilde.dk

Sisse Skjødt
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
Pia Mogensen

piamogensen@roskilde.dk

3.sal Afdelingsleder
Camilla Bay

camillaba@roskilde.dk

Vagttelefon Stuen

21 64 28 30
Øst bolig nr. 116 - 131

Vagttelefon 1. sal

Vest bolig nr. 101 - 115

Vagttelefon 2. sal

Vest bolig nr. 201 - 215
24 81 41 84

Øst bolig nr. 216 – 230

Vagttelefon 3. sal

Vest bolig nr. 301 – 315

Øst bolig nr. 316 – 330

21 80 52 15

30 55 61 43

21 80 52 40
21 80 52 74

24 90 70 10

Aktivitetskoordinator og redaktør på husavisen
Sonia Kirkaldy Nielsen

24 90 65 36
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Eksterne kontaktoplysninger

Fodterapeut - tirsdage 9.00-15.00
Anette Lindberg

Omsorgstandplejen

22 96 92 14

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

Få Husavisen tilsendt:
Hvis du ønsker Husavisen tilsendt på mail:
Send din mailadresse til soniakn@roskilde.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 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
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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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Påskefrokost
Den 5. april kl.12 er der påskefrokost for hele huset.
Tilmeldingsblanket for beboere og pårørende bliver lagt i
postbakkerne i midten af marts.

Påskemenu
Marineret sild med karrysalat og æg
Fiskefilet med remoulade og citron
Røget laks med røræg og purløg
Tarteletter med høns i asparges
Lun leverpostej med bacon og champignon
Brød, smør og fedt
Påskekage 
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Et lille digt om foråret der er på vej
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Månedens livshistorie er gengivet ud fra beboerens eget tilbageblik på deres liv.

Månedens portræt:

Ole Erik Andersen (2.sal)
Skrevet af Sonia D. Kirkaldy Nielsen

Jeg har ofte oplevet Ole sidde ved spisebordet og smile og grine, når jeg
kom hen og snakkede med ham. Gad vide hvordan hans liv har været, og
hvad har han oplevet? En formiddag i januar besøgte jeg ham i hans bolig
sammen med hans bror og svigerinde. Det blev til hyggelig snak om Oles
liv i Roskilde-området.
Ole er født i 1944 og sammen med sine to yngre søskende (Søren og
Birgit) er de vokset på Dyssegården i Gadstrup. Hans mor overtog gården efter hendes onkel. Oles far (Hans) var landmand og hans mor
(Karen) var hjemmegående. Hun passede børnene og hjalp til på gården.
De havde høns, grise, køer og landbrug samt en stor urtehave. De producerede blandt andet korn til salg og foder til dyrene. Der var meget at lave, så I perioder havde de også en karl på gården.
Ole og hans søskende hjalp til på gården. Ole var blandt andet med til at
malke køer tidligt om morgenen. Ole stod også for at få køerne ud på
marken om morgenen og hjem igen om eftermiddagen. Køerne skulle
passere jernbanen, så det var vigtigt at kende togtiderne. Det tog omkring
5-10 min. for at få alle køerne over banen. Dengang var der dog ikke så
mange togafgange, så der var god tid til at få alle køer med over.
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En dag kunne familien ikke finde Ole, efter at han havde været ude med
køerne. Han var 6-7 år gammel, så de blev lidt bekymret for ham. Det viste sig dog, at han var faldet i søvn ved jernbanen.
Ole husker også engang, hvor han var ude og luge roer med sin bror. De
drillede hinanden, og Ole endte med at kaste lugejernet efter Søren. Det
ramte ham i nakken, og i dag har Søren stadig et ar.
Da Ole var 7 år kom han på en kostskole i Valby for ordblinde. Det var
en stor omvæltning, da han var tryg ved at være hjemme på gården. Det
var en streng skole hvor de blandt andet brugte spanskrør. Ole husker
ikke så meget fra den tid. Ole fik ikke lært at læse og skrive, og efter skoletiden i Valby kom han tilbage til gården. Han var medhjælper på gården
og i huset. Ole var glad for tiden på gården.
I 1993 flyttede Ole ind i Perlen. En ældrebolig i Gadstrup. Her var Ole
selvhjulpen og købte selv ind og lavede mad. Det hele var lagt i et fast
mønster, så han vidste, hvad han skulle på hvilket tidspunkt. Folk i byen
kendte ham, og de ansatte i Dagli’Brugsen var altid søde til at hjælpe.
Da han flyttede ind i Perlen begyndte han at gå på ROF, hvor han lærte at
lave mad, havde formning og malede på porcelæn. For at komme til ROF
tog han bussen fra samme sted, stod af sammen sted og kendte ruten. En
dag havde busselskabet ændret på holdepladsen ved Roskilde station. Ole
blev forvirret og endte på Københavns Hovedbanegård. Han fandt tilbage
til Roskilde og sad på en bænk hele natten og ventede på den første bus.
Heldigvis fandt han hjem igen, inden familien blev alt for bekymret.

Fad malet af
Ole

Ole sammen
med sine
søskende
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På ROF fik Ole åbnet op for sin kreative side og begyndte at male meget
på porcelæn og papir. Senere gik han i gang med at lave tæpper. I dag holder Ole også meget af at farvelægge tegninger og male. I 2019 faldt Ole
på et betongulv udenfor sin lejlighed og brækkede begge arme. Han kom
på sygehuset og efterfølgende kom han på aflastning på Trekroner Plejecenter. Efter noget tid fik han en bolig på 2. sal.
Ole har altid været glad for at holde sin fødselsdag på en restaurant. Han
har fødselsdag i januar, men holder den gerne om sommeren (det er lidt
sjovere om sommeren). Da han fyldte 60 år, havde han set en udsendelse
om Hotel d’Angleterre. Ole ville holde sin fødselsdag der og sådan blev
det. Ole og familien fik en rundvisning og en god middag. Efter middagen
fik han en bog om Hotel d’Angleterre, hvor de ansatte havde skrevet en
hilsen til ham. Det var en god dag, som hele familien husker.
Ole er også god til at komme med små sjove kommentarer. Da Sørens
søn Peter fortalte Ole, at de ventede barn, sagde Ole meget tørt: ”Det er
de selv ude om. Det er meget dyrt at have børn!”
Hvis der bliver nævnt, at han skal holde den slankelinje, så svarer han:
”Jeg gør det i morgen”:-)
Ole har haft en god opbakning fra Søren og hans familie, så han langt hen
ad vejen har været i stand til at klare sig selv.
Ole som ung

Tæppe lavet af Ole
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Jævndøgn den 20.marts

Jævndøgn er de to tidspunkter på året, hvor Solen står præcis
over Ækvator.Der er altså trods navnet ikke tale om døgn,
men om præcise tidspunkter. Omkring disse tidspunkter
er nat og dag astronomisk set omtrent lige lange overalt
på Jorden.. Tidspunkterne falder i det 21. århundrede omkring
19-20. marts dansk tid. (kaldet forårsjævndøgn på den nordlige
halvkugle og efterårsjævndøgn på den sydlige halvkugle, eller martsjævndøgn som global betegnelse) og 22.-23. september. (kaldet efterårsjævndøgn på den nordlige halvkugle
og forårsjævndøgn på den sydlige halvkugle, eller septemberjævndøgn som global betegnelse).
De to tidspunkter hvor solens position er længst fra jævndøgnene, kaldes solhverv.

Kilde: Wikipedia
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Hej!
Jeg hedder Asma Ferraz og jeg arbejder som afløser på Trekroner plejecenter. Jeg
er en forholdsvis ny medarbejder, og har været ansat siden december måned. Jeg
er 20 år gammel og bor i Trekroner.
Jeg er fastansat i stueetagen, dog er jeg ofte op i 3.etage og giver en ekstra hjælpende hånd når der er brug for det.
I min fritid arbejder jeg som sagt her på Trekroner plejecenter, og derudover øver
jeg mig på sang og sangskrivning. Sang og musik er noget jeg stærkt brænder for
og jeg forsøger fortsat at skabe bekendtskab til musiknetværket og musikbranchen.
Min historie starter en varm sommerdag i juli 2001. Jeg
er oprindeligt fra Odense men jeg flyttede til Roskilde i
august 2021 for at påbegynde min uddannelse på RUC.
Jeg har tilbragt størstedelen af min barndom i Odense
sammen med mine søskende og forældre.
Jeg kommer fra en ret stor familie af fem piger og 1
dreng. Jeg har to ældre søskende og tre yngre søskende,
så jeg er midterbarnet.
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Jeg kommer fra en meget musikalsk familie hvor der løber et musikgen i vores
blod. I min familie har vi alle en talent for at synge og dans. Jeg har fra barnsben af
altid været stærkt engageret i kreative fritidsaktiviteter såsom billedkunst og sport.
Jeg har gået på Ejerslykkeskolen, tidligere kendt som Kragsbjergskolen, og efter
9.klasse tog jeg en videregående uddannelse på Tornbjerg gymnasium.
Her studerede jeg på den naturvidenskabelig studielinje, hvor jeg læste biotekno-

logi, matematik og fysik. Det var en ret hård studielinje men det var det jeg brændte for dengang. Efter de tre år på gymnasiet bestod jeg med en STX og besluttede
mig dernæst for at holde et sabbatår.
I starten af mit første sabbatår blev hele verden ramt Corona-pandemien og Danmark blev nedlukket. Jeg forsøgte dog alligevel at få
noget ud af mit sabbatår.

I mit sabbatår tog jeg et stort skridt fremad i min musikkarriere da jeg valgte at deltage i Xfactor. Jeg kom
videre efter første audition – med tre ja ‘er!
Men jeg måtte desværre trække mig fra showet, grundet personlige årsager. I billedet til højre kan I se mig
efter en succesfuldt Xfactor audition.
Jeg har dog stadig mod på at fortsætte med musikken, og det er noget jeg helt
klart ikke stopper med at dyrke!
Efter mit sabbatår udviklede jeg en ny interesse for humaniora. Dette gav mig motivation til at starte på RUC og jeg læser nu til en Humanistisk Bachelor.
Her beskæftiger vi os med alt det der har at gøre med mennesket, kultur og dannelse. Jeg er nu startet på mit 2.semester og jeg er enormt glad for min linje!
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Billeder fra februar

Dans på 1.sal

Malerikursus

Besøg af hund
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Billeder fra februar

Lille frokost spisegruppe
på 2.sal

Terningespil på 3.sal

Der laves fastelavnsmasker
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DEN FRIVILLIGE AKTIVITETSGRUPPE

Forårs Banko
Efter en lang periode med corona er det nu blevet muligt at
åbne mere op for flere aktiviteter.
Til jul sidste år skulle der have været et julebanko, det blev
desværre aflyst på grund af corona. Beboerne skal dog ikke
snydes for banko. Derfor starter frivilliggruppen op med banko
igen om onsdagen på de forskellige etager.

Onsdag den 9.marts kl. 14. på 1.sal Vest
Onsdag den 23.marts kl. 14 på 2.sal Vest
Onsdag den 30.marts kl. 14 på 3.sal Vest

Venlig hilsen
Den Frivillige Aktivitetsgruppe for Plejecenter Trekroner
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Frivillige

Nu begynder vi så småt at gå mod forår og færre corona
restriktioner. Vi glæder os til at komme i gang med flere
aktiviteter både indenfor og udenfor.
For at få gang i flere aktiviteter vil vi meget gerne have hjælp
fra frivillige. Frivillige kan være med til at skabe glæde og
oplevelser for vores beboere gennem socialt samvær.
Vi kan bruge frivillige til mange forskellige aktiviteter. Det kan
f.eks. være frivillige til cykelture på rickshaw, gåture, højtlæsning, spil med beboerne, gymnastik, dans eller fællessang.
Det kan også være mange andre former for aktiviteter.
Hvis du har gode ideer til aktiviteter eller gerne vil bidrage
med en frivilligindsats, er du meget velkommen til at kontakte
aktivitetskoordinator Sonia på soniakn@roskilde.dk eller på
telefon 24 90 65 36
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I marts måned har vi fødselarer i huset:

2. marts - Inga Marie Hansen

bolig - 207

3. marts - Per Hansen

bolig - 318

10. marts - Inger Kvisgaard

bolig - 310

12. marts - Malene Olsen

bolig - 002

13. marts - Edith Rasmussen

bolig - 110

19. marts - Dorte Højbjerg

bolig - 329

27. marts - Kim Mørch Jacobsen

bolig - 009

27. marts - Grethe Gregersen

bolig - 325

28. marts - Vagn Pedersen

bolig - 228

29. marts - Erling H. Nielsen

bolig - 315

30. marts - Anny Margrethe Bach

bolig - 320

31. marts - Carsten Togsverd

bolig - 116
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I februar har vi taget afsked med:

Esther Elise Dam
Vibeke Holm
Eva Rønne Dahl Nielsen

Æret være Deres minde
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Aftenmenu marts
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Aftenmenu marts
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Aktivitetskalender
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Aktivitetskalender

27

Marts 2022

Aktivitetskalender
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Aktivitetskalender
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Aktivitetskalender
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Aktivitetskalender for hele huset
Aktiviteterne i kalenderener 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.
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Tidsbillede fra Roskilde
Stændertorvet

Før
1908

60érne
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