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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 (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
Vi lyn-tester stadig efter behov

Kontakt Telefon Mail

Centerleder
Katrine Juul Kofod

23386711 katrinejk@roskilde.dk

Afd. Leder
Lone Kold

23820848 lonekold@roskilde.dk

Aktivitetsmedarbejder/Husavis
en
Susanne Ringstrøm

27661859 susannering@roskilde.dk

Husavisen
Iben Blum

ibenblum1@roskilde.dk

Service kontakt

Madservice 46316051 madservicesctj@roskilde

mailto:sctjorgensbjerg@roskilde.dk
mailto:katrinejk@roskilde.dk
mailto:susannering@roskilde.dk
mailto:madservicesctj@roskilde.dk


Bruger pårørenderåd 
Plejecenteret Sct. Jørgensbjerg

Rådets arbejdsområder
Styrke dialogen mellem ledelse og brugere/pårørende   
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Bruger:  Margit Jacobsen (næstformand),  H.C. Hansen, Henning Jaquet 

Pårørende: 
Birgit Olsen (formand)  birgit.hennecke.olsen@gmail.com ,
Jan Nielsen (kasserer) jan.m.nielsen1@gmail.com,
Merete Munk Steen merete.steen@gmail.com, 
Kirsten Jacobsson kirsten.jacobsson@webspeed.dk

Centerledelse: Katrine Juul Kofod katrinejk@roskilde.dk
Ældrerådet Hanne Trebbien  hatr@danskmetal.dk
Interessent: Charlotte Aaholst c.aaholst@mail.dk

. 

Vi håber på et godt og konstruktivt samarbejde 
fremadrettet med mange hyggelige stunder

mailto:birgit.hennecke.olsen@gmail.com
mailto:jan.m.nielsen1@gmail.com
mailto:merete.steen@gmail.com
mailto:kirsten.jacobsson@webspeed.dk
mailto:katrinejk@roskilde.dk
mailto:hatr@danskmetal.dk
mailto:c.aaholst@mail.dk


CORONA INFOMATION
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Fast personale
1. juli til 15. august 2022  
Opfordres i perioden fra til at tage 2 ugentlige antigenselvtest. 
15. august 2022
Opfordres til at tage 1 PCR-test hver 14. dag.

Løst personale der ikke har mulighed for PCR test
15. Juli  at tage en antigenselvtest ved påbegyndelse af hver vagt.

Pårørende til +85-årige
1. juli 2022 opfordres til at tage en antigenselvtest forud for besøg. 
Der er mulighed for at få udleveret en gratis antigenselvtest hos 
kommunen.

Beboere med COVID-19 symptomer anbefales at  blive testet. 

Konstateres en borger positiv med COVID-19, bør borgeren selvisoleres 
med støtte af  personalet.
Samt
Følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger om forebyggelse af smitte, som 
beskrevet i pjecen her:
Vejledning om forebyggelse af smitte med ny coronavirus på plejehjem, 
botilbud mv. og i hjemmeplejen (sst.dk)

Vi havde 2 vikarer, der blev testet 

positive.

Derfor blev alle beboerne testet onsdag 

den 27/7   

Kan sige at alle var negative på den 

gode måde.

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2022/Vejledning-om-forebyggelse-af-smitte-med-ny-coronavirus-paa-plejehjem-mv-og-i-hjemmeplejen
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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 er både mulighed for at låne 
bøger og lyd bøger
Kan du ikke komme til biblioteket 
så kan biblioteket komme 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  august

Nadveren i gudstjenesten

Når vi holder gudstjeneste på Sankt Jørgensbjerg plejecenter fejrer vi 

altid nadver. En gang var det kun sjældent nadver var en del af 

søndagsgudstjenesten. Der havde nadveren mere karakter af bod. I 

dag er der mere fokus på nadveren som noget der skaber 

fællesskab. Fællesskab mellem mennesker, og fællesskab mellem 

mennesker og Gud. I en smuk nadversalme af salmedigteren Iben 

Krogsdal lyder det:

Du har åbnet din lysende bue, 

du har sænket din himmelske bro,

du har indviet brødet og vinen, 

så vi får hvad vi ikke kan tro.

Her hvor nogen har afgrund at skylde, 

har du ophævet tidernes nat.

Når vi ikke kan tilgive mere, 

har du sagt det for længst: ALT forladt!

Salmen er tænkt til at skulle synges i forbindelse med nadveren. 

I to korte vers fortæller Iben hvad nadver er: ”indviet brød og vin, 

så vi får, hvad vi ikke kan tro”.

Hun siger selv om salmen, at hun forestiller sig helt konkret hvordan 

menigheden under nadveren knæler oppe ved alteret. 

Den ”lysende bue” er dagslyset der falder ind 

igennem kirkeruderne. 

Og lysstrålen bliver til en strålende bro af lys, 

der åbner sig for os. 



Præstens ord August
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En bro hvor Gud selv kommer ned til os, og en bro hvor vi kan gå. I 

nadveren får vi netop ”det vi ikke kan tro” – i modsætning til de ting vi godt 

kan tro af os selv, men må have hjælp til, blive bekræftet i. Vi får tilgivelse, 

kærlighed, fællesskab med hinanden og med Gud. 

Når man hører ordet ”buen” er det nærliggende at tænke på regnbuen og 

historien om Noahs Ark, hvor Jahve efter den forfærdelige syndflod lover 

aldrig mere at udslette alt liv på jorden. Så regnbuen er et håbstegn og et 

fredstegn, men jo altså på en ganske forfærdelig baggrund.

Men hos Iben Krogsdal er buen lys – og tolkes også mere lys, og konkret 

brugbar for os mennesker.

Vi kan bruge den bue til noget. Det er ikke regnbuen som ildevarslende 

minder os om, at kaos kan opstå. Nej, den lyse bue er med til at skabe bro 

mellem himmel og jord. Gud møder os og vi møder Gud i Kristus. I brødet 

og vinen, vi får. Vi får Jesus selv, og troens tegn foræret. 

Vi kommer til nadverbordet, måske tunge om hjertet og tynget af skyld og 

skam. Det kan være som at leve i et mørke i en evig nat. Men her mødes vi 

med ordene om, at Gud i Kristus har ophævet tidernes nat. Inden vi får 

ordene på tungen eller selv forstår, hvad der er der er galt, så har Gud 

allerede tilgivet, så har ordene lydt: ALT forladt!

Nadver er bøn. Vi ber Gud om at give os hvad vi behøver. Ber om det 

basale, om det der skal til for at vi er og kan og vil vores liv. Ber om ”det 

daglige brød”, som det lyder i den 4. bøn i fadervor: ”Giv os i dag vort 

daglige brød”. Brødet er et symbol på den næring, der er nødvendig for 

livets opretholdelse, et grundsymbol på at vi er i live. ”Brødet” er lig med 

”det basale”, ”det fundamentale”. Altså mere end maden, i egentlig forstand, 

det er det der er vores fundament for livet. Brødet er Guds gave til 

mennesker, som vi skylder Gud tak for. Derfor er nadveren central i den 

kristne tro og forbundet med taknemmelighed og glæde. Gud gir sig selv, 

sin kærlighed. 

God sommer og på glædeligt gensyn! 

Sogne- og sygehuspræst Ulla Britt Sørensen
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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.”

Tove Lykkebo Bentsen Lej 34

Kirsten Annette Jørgensen Lej 16

Ære være deres minde
Vores tanker går til de pårørende og 

specielt til Johannes Kirstens 
kæreste. 
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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 på 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 

Keld Pilgaard lej 28

Poul Erik Ravbjerg lej 23
( får lige et velkommen mere og nu i den rigtige lej.  Fik 
skrevet 32 i sidste nr. )
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Farvel til personale

Velkommen  til  nyt personale

Vi håber du vil befinde dig
godt her hos os

Balle  fast timelønnet

Præsentations skab. Forudsigelighed

Vi vil gerne oplyse, hvem der er i 
huset. Derfor er vi ved, 
at tage billeder af personalet. 

Der vil komme et skab, 
sikkert ved hoved døren, 
hvor vi så kan præsentere os.

Skabet er desværre i rest ordre, 
derfor  er det ikke kommet op endnu

Ja - Fotografen kæmper for at få 
alle i kassen.

Vi må sige farvel til Lise vores trofaste 
husassistent Samt Heba 

Det bliver et savn for os
Vi ønsker dem begge held og lykke på 
deres videre vej. 

Håber de vender tilbage



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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En af huset nye sygeplejesker Torben

Mit navn er Torben Rosenbæk-Svane, jeg er 43 år 
gammel og har været sygeplejerske de sidste 12 år. 
Jeg er startet på Sct. Jørgensbjerg pr. 1/6. 
Jeg har arbejdet en del år i ortopædkirurgien på Hvidovre
Hospital og på Køge Sygehus. Herefter skiftede jeg til et
kommunalt rehabiliteringscenter, hvor jeg var 3-4 år. 
Jeg er glad for at arbejde sammen med et kompetent og 

passioneret team af social- og sundheds assistenter/hjælpere, ufaglærte 
og sygeplejersker her på Sct. Jørgensbjerg. Der er en stor faglig tilfredshed 
i at arbejde sammen for at opnå endnu bedre tilfredshed og sikkerhed for 
vores beboere. 

Privat er jeg gift og har en dreng (11 år) og en pige (7 år). 

I min fritid har jeg to store passioner - march og at være frivillig i 
redningsberedskabet. Jeg er lige kommet hjem fra verdens største march-
begivenhed, nemlig Nijmegenmarchen (på Nederlandsk: ”de 4daagse” -
Nijmegen er den by i Holland, hvor marchen forgår). Marchen er på 40 km 
om dagen med 10 kg i rygsækken 4 dage i træk. Den march har i mange år 
været årets højdepunkt for mig. 

Min anden passion er som sagt at være frivillig i redningsberedskabet hvor 
jeg er uddannet inden for brand, redning og først og fremmest 
førstehjælp. Jeg har snart været frivillig i 25 år..

På billederne kan 

du se mig 

umiddelbart efter 

den lange march 

og den medalje, 

som jeg modtog.



Aktivitetsdag den 19/8 kl.10.30 – 16 

med cubanske rytmer.  
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AKTIVITETSDAG DEN 19. AUGUST

Kom og vær med! Dagen byder på både aktiviteter, 
smagsprøvequiz, dejlig frokost, musik og dans.

Kl. 10.30 – petanque i haven, 
cykelture, 
”ballondans” 

gymnastik….

Kl. 12 – frokost

Kl. 15 – dans, med cubanske rytmer og fri bar

Pårørende er meget velkomne
Send en mail til susannering@roskilde.dk hvis du deltager i 

frokosten eller/og musikarrangementet.

De  2 fyre her vil elske hvis der bliver danse til deres musik, der 

kommer måske nogen dansere og byder op, 

så det bare om at sige ja

mailto:susannering@roskilde.dk
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Sommerfest 26. august kl. 17

Kære alle

Som allerede nævnt i Husavisen i juli, afholder Plejecenteret i 

samarbejde med Bruger- og Pårørenderådet sensommerfest 

Fredag den 26. august.

Vi håber meget, I alle har tid og lyst til at deltage, og vi er sikre på, 

at vi får nogle dejlige timer sammen. 

Aftenen starter med ankomst kl. 17.00, og ca. kl. 18.00 serveres 

buffet og dernæst underholdning og hygge.

Der vil være en egenbetaling for pårørende på 180 kr. incl. moms, 

som opkræves over klientbetaling (bruger betaler for sine 

pårørende).

Invitation med tilmelding er lige på trapperne og udsendes separat 

til alle brugere, pårørende samt frivillige. 

Indtil da, husk at sætte kryds i kalenderen allerede nu.

Vi glæder os rigtig meget til at se jer alle.

Plejecenteret & Bruger- og Pårørenderådet

Nu er det op det jer hvor festlig det bliver



Pårørende er velkomne til at være med til at 
skabe gode oplevelser
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Det er altid dejligt når pårørende støtter op om de 

tiltag og aktiviteter der sættes i gang her på 

plejecenteret. Tiltag som er med til at skabe glæde, 

oplevelser og gode stunder for beboerne. Vi er så 

heldige, at vi har mange søde frivillige, som deltager 

i arrangementer her i huset og på turene ud af huset 

– Stort tak for det.

Hvis man som pårørende har tid og lyst til at være 

med til at skabe endnu flere gode stunder, så er I 

mere end velkomne. 

Det kan fx være at tage en ekstra beboer med ud på 

en lille gåtur, læse en historie i hyggekrogen, spille 

banko, deltage i torsdagscafeen, ordne haven eller 

bringe jeres egne interesser med ind i huset. Jeres 

bidrag er med til at skabe hygge i huset;)

Kontakt susannering@roskilde.dk for flere 

oplysninger

mailto:susannering@roskilde.dk
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Billeder

Birgit på tur.  Ville vise Iben hende flotte familie gravsted. Birgit 

har en klage, der er for lidt bænke sat op.  Vejret var godt. 

Vi kom begge godt hjem igen. 

Almindelig  

eftermiddagshygge
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Billeder

Billederne er tyv stjålet fra 

Moffe & Magnetens facebook

side. ( De holder ferie i august 

vender tilbage til september) 

Fotografen:  Lis

Kirsten og Moffe

vi sender tanker 

Iben & Johannes får 

en svingom.  
Magneten (Johannes søn) Johannes og Moffe



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

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 stik ord 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. 

22



Månedens fødselarer
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Dato Tillykke til Lej. Nr.

Den 2. august Ingelise Kanstrup Lej. 37

Den 10. august Birthe Ruth Jensen Lej 24

Den 10 august Helle Fjalland Lej 17

Den 20. august Ulla Elvine Margrethe Larsen Lej 21

Den 25 august Allan P Steen Lej. 3

Den 26. august Gunnar Winther Hansen Lej. 6

Den 27. august Bertha Thye Petersen Lej. 22

Husk det er dig eller dine 
pårørendes opgave.
Hvis du vil have vi eller dine 
pårørende skal tager 
mikrofonen og fortæller lidt 
om dig selv. 

Vi elsker at få historie på.



August mad
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August mad
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Aktiviteter august

26

1
mandag

Stolegymnastik i spisestuen kl. 11-11.30
Hygge i haven kl. 14 -16

2
tirsdag

Gudstjeneste kl. 15 i spisestuen med præst Mette Munk Bie

3
onsdag

Stolegymnastik i spisestuen kl. 11-11.30

4
torsdag

Musik med Einar kl. 14.30 - 16

5
fredag

Musik i hyggekrogen med Moffe og Magneten kl. 10.30

6
lørdag

7
søndag

8
mandag

Stolegymnastik i spisestuen kl. 11-11.30
Gåtur kl. 13.30

9
tirsdag

Gåtur kl. 13.30

10
onsdag

Stolegymnastik i spisestuen kl. 11-11.30
Tur ud i det blå kl. 13.30

11
torsdag

Musik med Einar kl. 14.30 - 16

12
fredag Hygge og fredagsbar i haven kl. 14

13
lørdag

14
søndag

15
mandag



Aktiviteter august
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16
tirsdag

17
onsdag

Tur ud i det blå kl. 13.30

18
torsdag

Musik med Einar kl. 14:30 – 16:00

19
fredag

Aktivitetsdag 10.30 – 16 med cubanske rytmer.  

20
lørdag

21
søndag

22
mandag

Stolegymnastik i spisestuen kl. 11-11.30

23
tirsdag

24
onsdag

Stolegymnastik i spisestuen kl. 11-11.30

25
torsdag

Musik med Einar kl. 14.30 – 16 med fødselsdag 

26
fredag

Sommerfest kl. 17    

27
lørdag

28
søndag

29
mandag

Stolegymnastik i spisestuen kl. 11-11.30

30
tirsdag

31
onsdag

Stolegymnastik i spisestuen kl. 11-11.30
Tur ud i det blå kl 13.30



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.
28

Det er menneskelig 

at fejle. Vi er ret 

meget menneske

!


