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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 (kun akut)   : 46316099

Mail: sctjorgensbjerg@roskilde.dk

Husk det er stadig vigtigt at vaske hænder/spritte,  
lufte ud i lejlighederne, host i ærmet

Det holder mange sygdomme
fra døren

Corona regler
Nu er vi blevet fri for masker og coronapas. 
Vi lyn-tester stadig efter behov

Der er også forkølelser i samfundet, så stadig 
rigtig god at passe på jer selv og andre

mailto:sctjorgensbjerg@roskilde.dk


Kontakt informationer

Ledelse

Katrine Juul Kofod

Centerleder

23386711 katrinejk@roskilde.dk

afd. Leder Lone Kold

Aktivitet 

Susanne Ringström,

Aktivitetsmedarbejder
Husavis redaktør

27661859 susannering@roskilde.dk

Iben Blum
Husavis redaktør

ibenblum1@roskilde.dk

 Service medarbejder   

Bruno M. Adjadj  brunoma@roskilde.dk

 Køkken   

Madservice,

Sct. Jørgensbjerg

46316051 madservicesctj@rosk
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Bruger pårørenderåd 
Plejecenteret Sct. Jørgensbjerg

Formand:     Vi ønsker en formand

Næstformand:

Margit Jacobsen 

 lej. 25

Kasserer

Jan Nielsen

 

Beboer

H. C. Hansen 

Henning Jaquet

 

lej. 10

Lej. 39

Pårørende

Kirsten Jacobsson

Hanne Kjær 

Merete Munk Sten

Birgit Olsen

Interessent

Charlotte Aaholst 22 84 12 87 c.aaholst@mail.dk 

Øvrige 

Repræsentant fra 

ældrerådet:

Hanne Trebbien

  

Centerleder:

Kathrine J. Kofod 

23386711 Kathrinejk@roskilde.dk 

Rådets arbejdsområder 
Styrke dialogen mellem ledelse og brugere/pårørende
Medvirke ved fastlæggelse af retningslinjerne for det daglige liv
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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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Præstens ord  juni

Om et telegram
Af sognepræst Martin Ishøy
   
Så blev de unge konfirmeret. På vej fra barndom til voksen alder. Vi 
præster har gjort, hvad vi kunne for at hjælpe de unge mennesker til at 
tage den kristendom ind, som de er døbt til. Opgaven er nok vigtigere end 
nogensinde. De fleste konfirmanders forældre gik selv i skole i nogle år, 
hvor kristendomsundervisningen var historisk ringe. Tilmed møder 
nutidens unge et mediebillede, hvor dansk kristendom spiller næsten lige 
så stor en rolle som en (ukendt) by i Rusland. Men vi gør hvad vi kan, og 
konfirmanderne er åbne og selvstændigt tænkende mennesker. Så der er 
håb endnu. 
Vi er glade for Folkekirkens Nødhjælp og mener, at de gør et godt stykke 
arbejde mange steder i verden, og at de gør det på et folkekirkeligt 
grundlag. De bringer næstekærligheden helt derud, hvor mange af os har 
svært ved at udtale folks navne. Derfor greb jeg chancen og købte nogle 
særlige telegrammer til konfirmanderne, som Folkekirkens Nødhjælp har 
lavet. 
For, hvordan lever kristendommen og vores gudsforhold i os? I troen! 
Men hvordan lever den i troen. Det gør den i anelser og fornemmelser, 
det gør den i omtanke, og det gør den i vores handlinger og adfærd. 
Næstekærlighed er centralt alle tre steder, og med de her telegrammer fik 
konfirmanderne en gave, som samtidig er en gave til mennesker, der har 
brug for næstekærlighed i handling. Hvert konfirmandtelegram er en 
donation, en gave, hvor en fattig familie, som er hårdt ramt af 
klimaforandringerne, får et lille træ til glæde, skygge og med tiden en lille 
indtægt. Tilmed er træplantning en vigtig måde overhovedet at bekæmpe 
klimaforandringerne på. Der er mange grunde til, at træer betyder håb!



Præstens ord Juni
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Det talte vi meget om i 2017 i forbindelse med reformationsjubilæet, hvor 
vi plantede træet på Stændertorvet og også bag ved Sankt Jørgensbjerg 
Sognegård – og mange andre steder i landet. Træer lever længe, og år efter 
år bærer de frugt. Dermed fortæller de os, at der er noget godt i vente. Vi 
er ikke sikre på hvad, men vi fornemmer, at det bliver godt. Også uden for 
Sankt Jørgensbjerg Plejecenter kan man se et æbletræ. Dets blomster er så 
smukke, så længe det varer. Men træet bliver ved med at stå der med sin 
skønhed og sin milde tålmodighed, der siger; ”giv tid, giv tid”. Gud kommer 
med det evige forår til os alle i rette tid. Som det hedder i den gamle salme, 
”Gak ud min sjæl, betragt med flid”: ”Ak, tænker jeg, er der så stor/ en 
skønhed på den faldne jord/ for syndere at finde,/ hvor skal vi da vel frydes 
ved/ al glansen af Guds herlighed,/ som er i himlen inde”

Måske er det også tanken hos modtagerne af konfirmandernes 
telegram-træ. For den dobbelthed ligger neden under Folkekirkens 
Nødhjælps næstekærlighedsarbejde. Hjælpen skal ud, konkret, nyttigt og 
effektivt. Mennesker skal hjælpes til værdige liv, liv som kan lade sig gøre 
med stolthed, og hvor ingen skal gå sultne i seng. Men når mennesket er 
gået mæt i seng, kan det folde sine hænder og takke deres Gud i himlen for 
et bedre liv og for det håb, der fornemmes. Ingen ved hvad det ender med, 
men vi mærker, at enden bliver god.   
Nu gør Folkekirkens Nødhjælp meget andet end at hjælpe folk med at 
plante træer. De siger, at det er godt at give sultne mennesker en fisk, men 
at det altså er bedre at give dem en fiskestang. Og ”fiskestangen” kan være 
alt fra køkkenhaver, husdyr, brønde og vandrensning over uddannelse og 
rettigheder til minerydning efter krige og konflikter. Det kan også være små 
kontantbeløb, når mennesker selv bedst ved, hvad der er nødvendigt. 



Præstens ord
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Folkekirkens Nødhjælp er og arbejder mange steder, hvor de færreste af 
os danskere, har lyst til at befinde os. Eksempelvis i Ukraine. De var der 
meget hurtigt efter Ruslands overfald på landet. Sammen med lokale 
samarbejdspartnere var de meget hurtigt tilstede med mad, sovegrej og 
toiletsager, og Folkekirkens Nødhjælp har stor og årelang ekspertise i 
minerydning. Det bliver helt sikkert nødvendigt, for russerne har efterladt 
sig kolossale mængder af miner, som gør livet umuligt for almindelige 
mennesker. 

I Sankt Jørgensbjerg Sogn har længe støttet Folkekirkens Nødhjælps årlige 
sogneindsamling, men der er også andre måder at hjælpe på. Man og du 
kan købe et træplantningstelegram, med derudover er der en bred vifte 
på hylderne. I mange år har man kunnet ”give en ged”. Man kan også give 
en skolebænk og meget andet. Bare gå ind på Folkekirkens Nødhjælps 
hjemmeside. 
Og så kan man ikke mindst gå i en af Folkekirkens Nødhjælps 
genbrugsbutikker. Overskuddet går til hjælpen ude i verden – og tilmed 
bliver man fri for et nedslide klodens ressourcer med hele tiden at købe 
nyt. Køb brugt! Det gælder også fødevarer. Nu har Folkekirkens Nødhjælp 
6 såkaldte ”WeFood supermarkeder”, hvor man for en billig penge kan 
købe overskudsmad. Det skåner både planeten og husholdningsbudgettet, 
og som der står på butiksvinduet på Amagerbrogade: ”Mindre madspild – 
mere overskud til verdens fattigste”. 
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Ære være hans minde
Kristian Johnson



12

Ønsker, gode forslag ris, ros, mad ønsker og sjove 
bemærkninger kan lægges i kassen der står i spisestuen.

Viste du at Roskilde kommune tilbyder

Ensomhedsbesøg
Et ensomhedsbesøg er en individuel samtale og forløbet tilpasses 
den enkelte.

Alle +65årige borgere i Roskilde Kommune, som oplever ensomhed.
Oftest aflægges ensomhedsbesøget i eget hjem eller på et af Roskilde 
Kommunes tre Sundheds- og Omsorgscentre.
Tid og sted aftales individuelt med en af Roskilde Kommunes 
sundhedskonsulenter.
Hvem skal jeg kontakte?
Du eller en pårørende kan selv henvende sig.
Sundhedscentret, Træning og Sundhed
Telefon: 46 31 77 02
Mail: sundhedforalle@roskilde.dk
Hvis du vil sende personlige, fortrolige eller følsomme oplysninger, 
anbefaler vi, at du sender en sikker e-mail til Sundhedscentret.
- eller ringe til den sundhedskonsulent som er til knyttet lokalområdet.
 Du søger oplysningerne her.
Egen læge kan også henvise til et ensomhedsbesøg.
Livsglæde og mening i hverdagen
Ældre mennesker, som oplever ensomhed, kan risikere forringet livskvalitet 
og livsglæde og give et dårligere helbred sammenlignet med ældre, som 
ikke oplever ensomhed.
Undersøgelser viser, at ensomhed har lige så stærk indflydelse på 
dødelighed som rygning, alkoholindtag og fysisk inaktivitet. Forebyggelsen 
af ensomhed er kompleks og fordrer et styrket fokus den ældres sociale liv 
og nære sociale relationer.
Et aktivt liv er medvirkende til at skabe livsglæde og mening i hverdagen. 
Selvom du måske ikke længere er på arbejdsmarkedet, eller dit helbred 
ikke er, som det var engang, er der stadig mange muligheder for at møde 
nye mennesker gennem forskellige aktiviteter.
Gode venner, naboer eller andre nære bekendtskaber kan give dig mod på 
og lyst til at deltage i aktiviteter i dit lokalområde, hvor du kan få nye 
spændende, kulturelle oplevelser og tale om de ting, som betyder noget 
for dig. 

mailto:sundhedforalle@roskilde.dk
https://post.borger.dk/send/064d9166-3cc2-4e56-9891-4bfd1e793cd2/4c9448f2-d705-4d18-a414-a2a751c78f3e/
https://roskilde.dk/borger/sundhed-og-omsorg/forebyggende-hjemmebesoeg


Velkommen til nye beboere
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Vi håber I vil komme til, 
at befinde jer godt her

Velkommen til
Harald John Jensen

Lej. 33

Velkommen til
Birthe Ruth & Leif Bjarne

Jensen 
Lej. 24
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Farvel til personale

Velkommen  til  nyt personale

Vi håber I vil befinde sig godt her hos os

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

Afdelingsleder Lone Kold
Sygeplejerske Torben Svarre
Sygeplejerske Sara Starter den  1/7
SHH Vincent

Sanne
Heidi
Helle
Sophia
Christine



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

.Brød er ligeså usundt for ænder, 
som meget slik er for os

.Det brød, som ænderne ikke spiser, 
kan blive til forurening

.Ænder, måger og andre fugle, der lever i vandhuller, 
spiser som regel vandplanter, regnorme og snegle

.Bruger du det foder, som Roskilde Oplevelses Havn (ROH) 
har anbefalet, støtter du ænder og fugle med det rigtige 

foder, og mindsker samtidig belastningen af miljøet.

Fodring af mosens ænder

Jeg kan faktisk 
ikke tåle brød

Ingen har fundet mere til mose 
historien
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Vi har i samarbejde med Roskilde Oplevelses Havn fået en spand med god og 
sund andemad.

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.  
                Mangler der foder sig det til personalet

      God andefodrings lyst!
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Ballroom på Hyrdehøj Plejecenter 

Vild med dans

En hyggelig danse 
arrangement på 
Hyrdehøj plejecenter

 Dansere fra 
Solrød 
Ballroom og 
Salsa latina 
viste en 
chachacha  
        og 
      en vals



Billeder
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Hygge kompi 
med 
havearbejde 
og musik
Det ikke så 
ringe enda

Vejret var med os



18

Billeder

Hyggestue 
på 1. sal blev 
individet

Her er der 
nu mulighed  
for at hører 
musik og 
slappe af

Så er alle vores ællinger blevet så 
store, så de er flytte hjemmefra.   
Nattevagterne Betina og Del var igen 
vejviserne ud til søen.

Tak til de trofaste andepar for at 
komme igen igen og for den dejlige          
underholdning.
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Tilbud om ture ud af huset

 
Den 14. juni kl. 10.30 – 16  - Bakken   
 
Den 21. juni kl. 10.30 – 16  - Stevnstur 

 

På hver tur er der plads til 7 beboer 

Kontakt personalet   
hvis du gerne vil med på en af turene.

 
 
 

Husk at tilmeld dig
til Susanne

Der vil blive trukket lod hvis mange vil med
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Erindringsfabrikken trillede forbi og underholdt med sang, fortællinger og 
forskellige remedier fra 50érne. Husets deltagere supplerede med mange gode 
historier fra dengang.

Vi havde en dejlig tur på 
Stændertorvet, hvor vi 
både kikkede på de 
smukke blomsterbede, 
udstillingen i det Gule 
palæ og Tour de France 
køerne.



Måltider

Vi elsker gode måltider, og derfor kan vi hver dag nyde 
hjemmelavet mad fra vores eget køkken, som nu er 60-90% 
økologisk.

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. 17.45-18.30
Aftenkaffe:         ca. kl. 19-20

Priserne er dagpriser, der kan ske en lille stigning
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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 fødselarens 
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

Hip Hip 

HURRAAA

Vi siger tillykke til:
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 Den 12. juni 
Henning
lej.  39

29.Juni
Johannes Halkjær

lej . 16
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Juni mad
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Juni mad
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Aktiviteter juni
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1
onsdag

Stolegymnastik kl. 11- 11-30 i spisestuen

2
torsdag

Musik med Einar kl. 14.30 - 16

3
fredag

Vi går i haven kl. 11- 14 hvis vejret tillader det. Spil, kaffe og hygge.

4
lørdag

5
søndag

Grundlovsdag, pinse og fars dag

6
mandag

1. pinsedag

7
Tirsdag

Gudstjeneste kl. 15 med  Ulla Britt Sørensen i spisestuen

8
onsdag

Stolegymnastik kl. 11- 11-30 i spisestuen
Tur ud i det blå kl. 13.30

9
torsdag

Musik med Einar kl. 14.30 - 16

10
fredag

Fællessang med Moffe og Magneten kl. 10.30 i hyggekrogen

11
lørdag

12
søndag

13
mandag

Stolegymnastik kl. 11- 11-30 i spisestuen
Gåtur med Birgit kl. 13.30

14
Tirsdag

 Tur til Bakken 10.30 - 16

15
onsdag

Stolegymnastik kl. 11- 11-30 i spisestuen



Aktiviteter juni
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16
torsdag

Musik med Einar kl. 14:30 – 16:00

17
fredag

18
lørdag

19
søndag

20
mandag

Stolegymnastik kl. 11- 11-30 i spisestuen
Gåtur med Birgit kl. 13.30

21
tirsdag Stevnstur kl. 10.30 -16

22
onsdag

Stolegymnastik kl. 11- 11-30 i spisestuen

23
torsdag

Musik med Einar kl. 14.30 – 16 med fødselsdag 

24
fredag

Salg af tøj og Aloe Vera produkter  kl. 10- 12  i gangen 
ved hyggekrogen

25
lørdag

26
søndag

27
mandag

Stolegymnastik kl. 11- 11-30 i spisestuen
Gåtur med Birgit kl. 13.30

28
tirsdag

  Gåtur ved Sct. Hans kl. 13.30

29
onsdag

Stolegymnastik kl. 11- 11-30 i spisestuen
Tur ud i det blå kl. 13.30

30
torsdag

Torsdagscafe med Einar og fælles fødselsdag kl. 14.30

1. Vi går i haven kl. 11- 14 hvis vejret tillader det. Spil, kaffe og hygge.



Til slut

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

Vi er glade for hjælpen.
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