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De gode gamle dage……

Sct. Jørgensbjergs 

gamle plejecenter 

blev opført i 1919-

20 og revet ned 

midt 80érne. Nu 

har vi så en gul 

bygning i stedet 

for! 



Husets kontakter/Praktiske informationer
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Vi henstiller til at telefonisk kontakt sker efter kl. 10 
med mindre det er akut. 

Ring til huset omstilling  : 46316060 
Kontakt stuen                   : 46316088
Kontakt 1. sal                    : 46316087
Ansvarshavende (akut)   : 46316099

Mail: sctjorgensbjerg@roskilde.dk

Kontakt Telefon Mail

Midlertidig centerleder
Gitte Wallin

Gittewl@roskilde.dk

Afd. leder Sanne Poulsen 28657994 Sannemp@roskilde.dk

Afd. leder Lone Kold 23820848 lonekold@roskilde.dk

Aktivitetsmedarbejder/Husavis
Susanne Ringstrøm

27661859 susannering@roskilde.dk

Husavisen Iben Blum 24405645 ibenblum1@roskilde.dk

Service kontakt 20551100

Madservice 46318053 madservicesctj@roskilde

mailto:sctjorgensbjerg@roskilde.dk
mailto:Gittewl@roskilde.dk
mailto:Sannemp@roskilde.dk
mailto:sannehh@roskilde.dk
mailto:susannering@roskilde.dk
mailto:ibenblum1@roskilde.dk
about:blank


Bruger pårørende rådet 
Plejecenteret Sct. Jørgensbjerg
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Birgit Olsen, pårørende, formand, birgit.hennecke.olsen@gmail.com
Jan Nielsen, pårørende, næstformand & kasserer, jan.m.nielsen1@gmail.com
Merete Munk Steen, pårørende, merete.steen@gmail.com
Hanne Trebbien, repeæsentant fra Ældrerådet, hatr@danskmetal.dk
Gitte Wallin, daglige leder på Plejecenteret (indtil ny centerleder ansættes)

Roskilde Kommune har valgt at have bruger- og pårørenderåd (BPR) på 
alle kommunale plejecentre så længe, at der er kandidater, der ønsker 
at indgå i rådene. Rådet er valgt for 2 år ad gangen, og nuværende råd 
sidder fra 1.1.2023 og to år frem og består af følgende:

BPR skal sammen med ledelse og personale være med til at Plejecenter Sct. 
Jørgensbjerg fortsat er et godt sted at bo. Derfor mødes Rådet ca. 4 gange om 
året, hvor vi bl.a. taler trivsel, aktiviteter, personale, m.v. Af aktiviteter i 2022 
valgte vi bl.a. sammen med Plejecenteret at samle brugere, pårørende, de 
mange frivillige og personale til en sensommerfest d. 26. august samt 1. 
søndag i advent d. 27. november, hvor Søsterlogen Dronning Margrethe sang 
julen ind og med servering af gløgg og æbleskiver. I december forkælede vi 
brugerne med en pose fyldt med julegodter.

Vi håber at få penge tildelt fra kommunen i 2023, så vi kan fortsætte med at 
lave forskellige typer arrangementer til glæde for brugere og pårørende.

Rådet mødtes første gang d. 17. januar 2023 sammen med Gitte Wallin, der er 
ny midlertidig leder på Plejecentret.

Vi håber på mange flere gode og hyggelige stunder og aktiviteter i det nye år.

Mange hilsener
Birgit

mailto:birgit.hennecke.olsen@gmail.com
mailto:jan.m.nielsen1@gmail.com
mailto:merete.steen@gmail.com
mailto:hatr@danskmetal.dk


CORONA INFOMATION

Reglerne holder mange sygdomme fra 
døren.

Vi hører om flere smittetilfælde med covid-19 både blandt borgere og
medarbejdere på plejecentre. 

Så hold stadig fast i den gode hygiejne og hav ekstra opmærksomhed på de 
smitteforebyggende tiltag 

Forebyg ved dem der er blevet smittet med covid-19 og influenza -
Sundhedsstyrelsen

Borger der testes positiv skal isolation på plejecenteret minimum 4 dage fra 
testtidspunkt. 

Sundhedsstyrelsens generelle råd til at forebygge smitte er stadig

1. Bliv hjemme, hvis du er syg
2. Luft ud og skab gennemtræk
Udluftning forebygger dråbesmitte indendørs.
Når en smittet person fx hoster eller nyser, vil de større dråber med virus falde til 
jorden, men nogle af de mindste dråber vil blive hængende i luften i længere tid. 
Derfor er der generelt større risiko for smitte indendørs, og når mange mennesker 
er sammen i lang tid i små lokaler og med dårlig ventilation. Ved at lufte ud gennem 
vinduer og døre, eller ved brug af et ventilationssystem, bliver der færre dråber i 
luften med virus, og det forebygger smittespredning.
Du lufter effektivt ud i dit hjem ved at:
Lukke vinduer og døre op på tværs af boligen, så der er gennemtræk.
Skabe gennemtræk i 5min. mindst 2 gange om dagen.
Hvis I er flere personer indendørs, så luft ud oftere, fx før og efter besøg.
Er I flere samlet i et rum i længere tid, så skab gennemtræk 1 gang hver time.
Kort tids gennemtræk påvirker kun temperaturen i rummet kortvarigt og øger ikke 
energiforbruget.
3. Vask dine hænder og eller brug håndsprit
4. Gør rent, særligt overflader som mange rører ved – Håndtag m.m.
5. Host eller nys i ærmet eller allerhelst i en serviet du derefter smider ud.

Der er særlige regler for hvis du er smittet og det nødvendig du skal ud af huset og 
for besøgende  - Læs  husavisen fra januar.

https://sundhedsstyrelsen.dk/da/smitte
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Roskilde Kommune tilbyder omsorgstandpleje. 

Formålet med omsorgstandplejen er, at forebygge 

tandsygdomme og lidelser i munden, samt at give 

vejledning og hjælp til den daglige hjemmetandpleje.

Omsorgstandplejen kommer ud i hjemmet på 

plejecenteret og udfører regelmæssige eftersyn og 

behandlinger – som træffes ud fra et individuelt skøn og 

vil være baseret på et realistisk behandlingsbehov.

Det koster 550kr om året at være tilmeldt 

omsorgstandplejens ordning. 

Er du medlem af Sygeforsikring Danmark, er der 

mulighed for tilskud. 

For at blive tilmeldt omsorgstandplejen skal du 

visiteres hertil af en visitator fra 

omsorgsvisitationen i Roskilde kommune. 

Visse betingelser skal opfyldes.

Ansøgningsskema skal ud fyldes og sendes til Visitator i 
Rådhus
Skemaet kan findes 
Vores kontakt er;   Carin Halben. Telefon: 46 31 66 45

Personalet vil være dig behjælpelig med ansøgningen, 

hvis det skulle ønskes. 

Omsorgstandpleje
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Biblioteket er mere end bøger

Ældre Sagen Allehelgensgade 23A, 4000 Roskilde. 
KONTORTID: Mandag - fredag kl. 10 - 12 Tlf. 46 35 30 90. 
Mail: aeldresagen.roskilde@mail.dk,

FAKTA:
Roskilde Bibliotekerne består af 
hovedbiblioteket i hjertet af Roskilde
og fem lokalbiblioteker placeret i hhv. 
Gadstrup, Ågerup, Viby, Jyllinge og 
Gundsømagle. Der kan også lånes 
bøger i bogbussen, der holder 15 
forskellige steder i hele kommunen. Udover at fungere som dit lokale 
folkebibliotek, er Roskilde Bibliotekerne også et af Danmarks seks 
centralbiblioteker. Borgerservice, Roskilde Arkiverne og Kreativt hus for 
børn er også en del af Roskilde Bibliotekerne.

Der både mulighed for at låne 
bøger og lyd bøger
Kan du ikke komme til biblioteket 
så kan biblioteket kommet til dig.

Ønsker du lydbøger så skaf dig en 
MP3 eller Cd afspiller. Biblioteket 
anbefaler MP3 p.g.a.udvalget er 
større.

Du kan komme med i en biblioteksordning, så vil biblioteket komme på 
plejecenteret og bytte bøger/lydbøger.    Der bliver byttet bøger ca 1. x 
om måneden.   Det kræver du selv har noget at afspille dem på.
Cd afspiller eller en MP3 afspiller.

Dine pårørende eller  kontaktperson kan hjælpe dig.
Du  eller dem der hjælper kan henvende sig til Iben – så kan hun 
formidle det.
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Frivillig på Sct. Jørgensbjerg

BENTE

Er her som udgangspunkt 

hver anden tirsdag (ulige uger) 

fra kl. Ca. 10.00-12.00

OLE

Er her som udgangspunkt

hver onsdag

fra kl. Ca. 14.00-16.00

Man kan få besøg af Bente eller Ole i ens egen lejlighed for 

at hyggesnakke.

Man kan gå en tur, lave noget socialt i hyggekrogen eller 

måske noget helt andet. 

Kontakt personalet som formidler kontakten til de to 

frivillige.  
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Præstens ord februar

Herre, gør mig til redskab for din fred.

Hjælp mig at sprede kærlighed, hvor hadet hersker,

tro, hvor tvivlen råder, håb, hvor der er angst og nød.

Hjælp mig at bringe forsoning, hvor der er begået uret,

at skabe enighed, hvor der er strid, at sprede lys,

hvor der er mørke, at bringe glæde, hvor sorgen tynger.

Mester, hjælp mig at søge ikke så meget at blive trøstet som 
at trøste,

ikke så meget at blive forstået som at forstå,

ikke så meget at blive elsket som at elske.

For det er ved at give, at vi får, ved at tilgive, at vi selv får 
tilgivelse,

ved at miste vort liv, at vi finder det. Det er ved at dø, at vi 
opstår til evigt liv.



Præstens ord februar
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Bønnen her blev læst højt for nylig ved Lise Nørgaards bisættelse, der jo 

blev transmitteret live på TV. Bønnen kaldes Frans af Assisis’ bøn, selvom 

den ikke er skrevet af Frans af Assisis selv, men er af langt nyere dato. 

Når vi beder, sættes der en retning for hvordan vi griber vores liv an.

I Frans af Assisis bønnen f.eks. ved at bede om hjælp til at gøre det gode, 

og søge væk fra opmærksomhed på en selv og hen mod opmærksomhed 

på andre.

Frans af Assisis bønnen er både smuk og stærk. Så det er kun godt, hvis 

den kan blive bedre kendt og brugt nu takket være at mange har hørt den, 

fordi de overværede Lise Nørgaards bisættelse.

Den mest kendte bøn i hele verden er Fadervor.

I Matthæusevangeliet kapitel 6 og Lukasevangeliet kapitel 11 finder vi 

fortællingen om, at disciplene gerne vil have Jesus til at lære dem at bede. 

Jesus svarer: lad være med at gøre det mere kompliceret end nødvendigt. 

Bed om det I har brug for. Læg alt over til Gud. Hav tillid. Vent og se. Og 

så siger han de ord, vi i dag kender som Fadervor. 

Når vi beder, får vi ord for, at der er ansvar, der er bedre lagt over til Gud.

Det har vi brug for. Fordi der er ting der er ude af vore hænder. Langt flere 

end vi måske aner. I bønnen ligger der både et ønske og et håb om at Gud 

tager det ansvar, som vi ved vi ikke kan bære alene. 

Derfor er der f.eks. trøst i at bede ”ske din vilje, som i Himlen således også 

på jorden”. Fordi Guds vilje kender vi. Vi kender den fra Jesus Kristus. 

Derfra ved vi, at Guds vilje er entydig god. Og derfor er der trøst i at bede 

”ske din vilje” – at bede om, at Guds gode vilje må sætte sig igennem i 

verden og i os. Som værn mod alt ondt.
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Når politikere vil afskaffe en helligdag – og af alle helligdage 

netop vælger Store Bededag – så er det et sørgeligt tegn i tiden. 

Ikke fordi vi ikke kan bede på andre tidspunkter. Men fordi det 

gør os fattigere som samfund, hvis vi ikke længere har en fælles 

dag, som minder os om bønnen nødvendighed og styrke. 

Store Bededag blev indført af Roskilde-biskoppen Hans Bagger 

helt tilbage i 1686, som en faste- og bededag. Hvor folket skulle 

faste og de lutherske præster skulle bede for fred. 

Lad os alle – uanset hvad der sker – holde fast i bønnen, for dig 

og for mig og for fred i verden. 

Mange hilsner, Ulla Britt Sørensen



Vi mindes
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Hvis der nogensinde kommer en dag, 
hvor vi ikke kan være sammen, 

så gem mig i dit hjerte. 
Jeg bliver der for evigt.”

Vi mindes

Ole Ernst Øst-Jacobsen

Agnethe Rebekka Nielsen

Vores tanker går til de pårørende



Godt Naboskab
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Godt naboskab
Hvordan opnår man det?

Vi er alle forskellige med forskellige normer, opvækst 
og samfundslag.
Det kan være svært når grænser overskrides eller nogen 
har en anden mening.

Vi opnår godt naboskab ved at tage hensyn til hinanden og vores 
forskelligheder.

Derfor er det af fælles interesse, at vi sammen sætter fokus på, at skabe 
et godt klima samt tryghed og tilfredshed 

For at kunne fungere godt sammen med vores omkringboende naboer, 
er det vigtigt, at vi hver i sær bestræber os på at undgå konflikter.

Det kan til tider være svært for nogen.  
Hvilket er fuldt forståeligt.



Fodrer du fugle og ænder?   Vidste du så, at:

Brød er ligeså usundt for ænder, 

som slik er for os

Det brød, som ænderne ikke spiser, 

forurening vandet.

.

Ænder, måger og andre fugle, der lever i vandhuller, spiser 

som regel vandplanter, regnorme og snegle

Bruger du foder der bliver anbefalet, støtter du ænder og 

fugle med det rigtige foder, og mindsker samtidig 

belastningen af miljøet.

Fodring af ænder

Jeg kan faktisk 

ikke tåle brød
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Kornet i spanden er perfekt andemad. 
Brug kun lidt, og du skal strø det ud på græsset 

- endelig ikke i vandet!

Spanden står i entreen under postkasserne.  

God andefodrings lyst!

Mangler der foder så sig det til personalet. 
Det er låst inde, så vi kan kun få noget ud i hverdagene. 

Vi tager gerne mod donationer af det rigtige foder.



Præsentation af en person
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Hej, jeg hedder Susanne Ringström og arbejder her på plejecenteret 

som aktivitetsmedarbejder 12 timer om ugen. Det har jeg gjort i ca. 7 

år. Ud over det har jeg mit eget firma Genskab, som primært laver 

workshop for nydanske kvinder og børn med udgangspunkt i 

bæredygtighed og kreative processer.

Her på plejecenteret har jeg lavet mange forskellige ting med 

beboerne. Ture ud af huset, stolegymnastik, foredrag, kreative 

aktiviteter, større arrangementer med musik, dans og bevægelse, 

havefester og koordinering af frivillige. Og så har jeg gennem årene 

on/off. lavet husavis. Senest sammen med skønne Iben.

Det har jo, som de fleste nok ved, været en omskiftelig tid, med 

forskellige ledere og mange forskellige medarbejdere. Jeg har haft en 

dejlig tid her, men nu er tiden også kommet til at jeg skal videre…….

Jeg stopper i slutningen af marts og skal sammen med min mand 

Thomas et år til Bergen hvor han skal lave nye It-strategier for TRYG 

og jeg skal finde et vikariat, hvor jeg forhåbentlig kommer til at arbejde 

med kultur og mennesker. Derudover skal jeg selvfølgelig ud at vandre 

i den skønne norske natur og have masser af besøg fra Danmark, bl.a. 

af vores 2 voksne sønner Johan og Malte.

Tak til jer alle, skønne beboere. Der var engang en som skrev ”man 

fødes som kopier og dør som originaler”. Det er helt rigtigt. Et langt liv 

med op- og nedture, forskellige muligheder, sociale baggrunde og 

temperament – gør hvert menneske til noget helt unikt. Det har været 

en glæde at høre de mange historier fra beboerne. Og tak til de 

mange, mange pårørende som har været en del af plejecentret. Tak 

for jeres søde ord og opbakning til aktiviteterne. 

Som jeg skrev tidligere, så har der været mange forskellige 

medarbejdere gennem huset i de sidste 7 år. Tak til alle dem som har 

knoklet og løbet rigtig stærkt. Det har været vildt!

Da jeg startede for 7 år siden, fik jeg som opgave, at få flere frivillige 

ind i huset. Det lykkedes, bl.a. gennem midler fra Satspuljen som jeg 

havde søgt. Sct. Jørgensbjergs Venner så dagens lys og sammen med 

de frivillige har vi lavet mange fine arrangementer – indtil Covid-19 

dukkede op. Som hos mange andre foreninger er de frivillige ikke helt 

dukket op i samme antal som før 2020. Men tusind tak til alle de 

frivillige som har været med. I er det kit som gør hverdagen lidt mere 

hyggelig for beboerne. I er dagens gnist.
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Farvel til personale

Velkommen  til  nyt personale

Vi ønsker dem alle held og lykke på deres 
videre vej. Vend gerne tilbage.

Præsentationsskab. 

Vi arbejder stadig på 
sagen.  Nu den efter 
vores mening sat 
pænere op.  

Vi tager gerne imod 
ideer

Vi har måtte sige farvel til 

Cathrine og Emilie som var fast timelønnet.

Cathrine er begyndt på uddannelse og 

Emilie har valgt at prøve noget andet.

Vi håber I alle du vil befinde dig godt her på 

Sct.Jørgensbjerg plejecenter.

Ufaglært Kim og sygehjælper Birgit er rejst
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Billeder Januar

Einars musikcafe 

er vendt tilbage til 

om fredagen. Den 

sidste fredag i 

måneden med 

bobler og 

lagkage.
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Billeder Januar



Nytårskur
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Tilmelding til 

susannering@roskilde.dk

Senest den 6. februar.

NYTÅRSKUR……….

Kære beboer, pårørende og frivillige. Kom og deltag i husets 

selvrensende nytårskur den 10. februar. Vi åbner dørene kl. 14.30

Undervejs serverer vi noget sundt til ganen og byder på revitaliserende 

bobler, mens musikken spiller.

mailto:susannering@roskilde.dk


Måltider

Madservice Hyrdehøj Leverer mad plejecentret Sct. Jørgensbjerg. • 

Telefon: 46 31 57 40 • Mail: Madservicehyrdehoej@roskilde.dk 

Gæster 

Hvis du får en gæst, kan du bestille mad til dem. Find en seddel 

ved tøjkurvene på begge etager, udfyld og giv personalet den 

senest kl. 12 to dage før. 

Så kan I spise måltidet sammen, hvor du plejer at spise eller i 

egen bolig. Betalingen trækkes fra klientkontoen.

Priser for gæster

Morgenmad: 46 kr.

Frokost (kold mad): 61 kr.

Aftensmad (varm mad, 2 retter): 89 kr. 

Smørrebrød (1 stk.): 14 kr.

Lagkage (10 personer): 146 kr.

Kringle (5 personer): 25 kr. 

Æblekage (8 personer): 80 kr. 

Øl / vand (flaske): 9 kr. 

En kande kaffe eller te                             22 kr.

Måltiderne serveres

Morgenmad: kl. 8-10

Frokost: kl. 12.15-12.45

Eftermiddagskaffe: ca. kl. 15-16 

Aftensmad: kl. 18-18.45

Aftenkaffe: ca. kl. 19-20

Priserne er dagpriser, der kan ske en lille stigning

21



Fødselsdag

Når du har fødselsdag vil vi fejre dig med 

fødselsdagssang 

og flag og ønske dig en dejlig dag.

Her kan der fortælles lidt 

om fødselarernes 

livshistorie.  

Her vil det være en stor 

hjælp, hvis du og dine 

pårørende kommer 

med stikord eller en god 

historie, som du ønsker 

bliver fortalt.

Den sidste torsdag i 

måneden 

fejrer vi alle månedens 

fødselarer 

til torsdagscaféen. 

Her serverer vi lagkage 

og bobler og synger 

fødselsdagssange 

for fødselarerne. 
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Månedens fødselarer
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Dato Tillykke til Lej. nr. Bliver

Den 9. februar Rita Vishart Lej 9 85 år

Den 11. februar Bente Lili Larsen Lej. 40 82 år

Den 17. februar Birgit Lissi Jensen Lej 4 81 år

Husk det er dig eller dine 
pårørendes opgave hvis du 
vil have at vi eller dine 
pårørende skal tage 
mikrofonen og fortæller lidt 
om dig. 
Vi elsker at få en historie om 
dig.



Februar mad

24



Februar mad
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Aktiviteter Februar
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1
onsdag

Stolegymnastik 11

2
torsdag

Krea i hyggekrogen 13.30

3
fredag

Musik med Einar  kl. 14:15 – 15:45

4
lørdag

5
søndag

6
Mandag

7
Tirsdag

Gudstjeneste kl. 15 i spisestuen

8
onsdag

Stolegymnastik kl. 11

9
torsdag

10
fredag Nytårskur. Vi starter kl. 14.30 med et glas 

bobler. Derefter er der buffet og musik.

11
lørdag

12
søndag

13
mandag

14
tirsdag

Valentinsdag - Krea i Hyggekrogen kl. 13.30

15
onsdag

Musik og fællessang i Hyggekrogen kl. 14.30



Aktiviteter Februar
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16
torsdag

kl. 10.30

17
fredag

Musik med Einar kl. 14:15 – 15:45

18
lørdag

19
søndag

20
mandag

Stolegymnastik kl. 11 i Hyggekrogen

21
tirsdag

22
onsdag

Krea i Hyggekrogen kl. 13.30

23
torsdag

24
fredag

Musik med Einar kl. 14:15 – 15:45 med fødselsdage

25
lørdag

26
søndag

27
mandag

28
tirsdag



Til slut

Redaktørerne takker for bidrag, 
små bemærkninger, prisændringer, 
samt at der bliver læst korrektur.
Fejl og mangler er helt vores egne 

Vi er glade for hjælpen.
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Det er menneskelig 

at fejle. Vi er ret 

meget menneske

Tror ikke 

Lone og Sanne  

opdagervi har 

været i depotet.

Vi kan alle mærke stigningerne på el - og gas 

priserne.

Skriv endelig en historie, en vittighed 
noget om dig selv eller noget helt andet til 
os.
Det kan være stor eller småt - Samt send 
billeder  - Det vil glæde os


