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Nyt fra ledelsen

Kære beboere og familie

Katrine er stoppet i sin stilling som centerleder på Sct. 

Jørgenbjerg. 

Det medfører, at Lone er alene på posten, i tæt 

samarbejde med lederen for plejecentrene Ane Frische.

Ane er på Sct. Jørgensbjerg flere dage om ugen og låner 

Katrines gamle kontor. På tavlen på døren står der 

hvornår Ane er tilstede. 

Vi vil hurtigst muligt opstarte rekrutteringsprocessen til en 

ny centerleder, men har selvfølgelig brug for overblikket 

over hvilke kompetencer huset kalder på.

Lige nu og her arbejder vi hårdt på, at der skal komme 

kendte og flere medarbejdere til aftenteamet. 

Flere af jer har også klaget over maden. 

Vi er her ved at se på hvordan den bliver tilberedt lokalt i 

køkkenet og har inviteret køkkenlederen ud til et 

prøvemåltid. Vi vil her drøfte med jer om hvilke ønsker I 

har. 

Jeg håber I vil nyde december med alt det der følger med.

Venlig hilsen

Ane og Lone



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

Centerleder

Afd. Leder
Lone Kold

23820848 lonekold@roskilde.dk

Aktivitetsmedarbejder/Husavis
Susanne Ringstrøm

27661859 susannering@roskilde.dk

Husavisen
Iben Blum

ibenblum1@roskilde.dk

Service kontakt 20551100

Madservice 46316051 madservicesctj@roskilde

mailto:sctjorgensbjerg@roskilde.dk
mailto:sannehh@roskilde.dk
mailto:susannering@roskilde.dk
mailto:ibenblum1@roskilde.dk
mailto:madservicesctj@rosk


Bruger pårørende rådet 
Plejecenteret Sct. Jørgensbjerg
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Plejecenteret Sct. Jørgensbjerg har afholdt valg til Bruger- og Pårørenderådet (BPR) 

torsdag d. 24. november 2022, som annonceret i husavisen for november. 

Et Bruger- og Pårørenderåd består af maksimalt 7 medlemmer, men eftersom kun 3 

valgte at stille op, alle pårørende, så endte valget som et fredsvalg, hvor alle opstillede 

blev valgt ind. De tre valgte er alle gengangere:

Merete Munk Steen, pårørende

Jan Nielsen, pårørende

Birgit Olsen, pårørende

Hanne Trebbien fortsætter i BPR som repræsentant fra Ældrerådet, og en repræsentant 

fra den daglige ledelse på Plejecenteret deltager også altid i møderne.

Stor tak til Henning Jacquet, Kirsten Jacobsson, Margit Jacobsen og Charlotte Aaholst

for deres bidrag i året der er gået, og som ikke genopstillede. 

Rådet er valgt for 2 år med start 1. januar 2023. Rådet mødes første gang d. 17. januar 

2023.

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, hvor mange af jer deltog. Vi har også 

netop afholdt 1. søndag i advent arrangementet d. 27. november, og hvor Søsterlogen 

Dronning Margrethe sang julen ind. Tak for jeres deltagelse.

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

Med ønsket om en rigtig glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår til alle brugere, 

pårørende, frivillige, personale og andre, der læser denne Husavis.

Birgit Olsen

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

Jesus blev født under ringe kår – eller for at
sige det lige ud: i fattigdom. Det var ikke
muntert. Hvis vi ser ud i verden i dag, går det
heller ikke for muntert til. Fattigdommen
vokser i verden. Også den materielle. Putins
kyniske og foragtelige krig i Ukraine
fortsætter. Han går æreløst, fejt og målrettet
efter at ødelægge civilbefolkningens lykke.
Verdens velhavende lande hygger sig i smug
og undlader at dele deres relative velfærd med de fattige i syd, som rammes 
ubarmhjertigt af de klimaforandringer, som de selv har bidraget så lidt til. 
Priserne stiger på alt på grund af krig og årtiers
modvilje mod at tage afsked med den fossile energi. Og det er altid de svageste, der 
må bære de tungeste byrder. Både herhjemme og ude i verden. Som på Jesu tid.

Og så det provokerende budskab. Den provokerende påstand: ”Glæden hun er født 
i dag, Himmerigets glæde”! Et jublende springvand af glæde midt i alt det 
uudholdelige!  Det er ikke så underligt, at der altid har været mennesker, 
mennesker som mente og mener at befinde sig på den rigtige side, det godes side, 
som er blevet forarget over kristendommen og dens glædelige budskab. Måske 
bliver vi det alle sammen en gang imellem. Ligesom dengang en kvinde hældte en 
hel krukke kostbar nardusolie ud over  Jesu hoved for at fejre ham, og blev 
bebrejdet, at olien var enormt dyr, og at pengene kunne have været brugt på 
socialhjælp. I Bibelen er det blevet kaldt ”korsets forargelse”. Det kors Jesus endte 
på, er jo foregrebet i den foragt og fattigdom, som  han blev født under. Han som er 
glædens og lykkes Gud, og som er hele verdens Herre.
Det findes forargeligt, at glæden bliver fejret på trods af den mest ubarmhjertige
uretfærdighed, fattigdom og kynisme.

Men præcis det er miraklet. Miraklet er at himlen åbner sig de mest usandsynlige
steder, og får mennesker til at feste og glæde sig langt ud over evne, langt ud over 
hvad de egentlig kan stå inde for. Julen er, at Guds ånd, glædens og overskuddets 
ånd, som var ubegrænset i Jesus, bryder frem i triste mennesker, mennesker som er 
omringet af problemer, og som ikke har noget at betale med. Det er det, som 
beretningen om Jesus fødsel og begivenhederne omkring den handler om. 
Beretningen om himlen, der åbnede sig og det kæmpestore englekor, der sang og 
lovpriste Gud. Det svarer til latteren, der bobler i ham, der ellers er trist, og 
julelysene i øjnene på hende, der plejer at skule. Julen er den lille klokke, der 
klinger med fred og velsignelse tværs gennem dage med bomber og missiler. Sådan 
som englesangen gennembrød romersværd og skjold



Præstens ord december
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Det er, hvad mennesker indstiller sig på i advent. Julen begrunder advent. Men
advent er denne verdens måde at præsentere sig selv på, når den ved, at julen
kommer. Advent er ikke en tid for vanvittigt overforbrug og kunstige
tilsætningsstoffer. Advent er en tid for faste. Det er en tid, hvor verden ser sig selv i 
øjnene og spørger sig selv, hvordan den kan se ud, når den venter på julen. Derfor er
advents farve den dybe purpur, ulmende mørkt af en indre glød,
der venter på at bryde ud i lysende jubel.

Det er, hvad mennesker indstiller sig på i advent. Julen begrunder advent. Men
advent er denne verdens måde at præsentere sig selv på, når den ved, at julen
kommer. Advent er ikke en tid for vanvittigt overforbrug og kunstige
tilsætningsstoffer. Advent er en tid for faste. Det er en tid, hvor verden ser sig selv i 
øjnene og spørger sig selv, hvordan den kan se ud, når den venter på julen. Derfor er 
advents farve den dybe purpur, ulmende mørkt af en indre glød, der venter på at 
bryde ud i lysende jubel.  En del af os ved faktisk godt, at adventstiden er en fastetid, 
men mange har fået faste galt i halsen som noget tomt og trist. Som en tid med forbud 
mod en masse, som man i virkeligheden gerne vil. Men det er en forvrængning af, 
hvad faste er. Hvad man fastende undlader, undlader man, fordi der er en rigdom i 
undladelsen. Som når en elskende sparer sig for sin elskedes skyld. Kun en slavesjæl 
oplever det som trist. Den frie sjæl oplever det som rigdom. Den ægte faste er frås 
med åndelighed, som fødes af en materiel tilbageholdenhed. Deraf adventstidens 
stilhed, hvor mennesker lytter efter den lille klokke i det fjerne, der klinger af
og glæde som lod sig føde julenat.

Så nej, adventstiden er ikke en sprudlende tid. Det er ikke en tid til at fyre den af,
men en tid til at skrue ned for indtag og udfoldelse, en tid hvor man ikke udnytter sin
fysiske potentialer, men ser bort fra dem i kærlig erindring og også fremtidserindring
om den lykke, som Gud venter dem med, som mennesker lod og lader leve i
fattigdom og elendighed. Uanset at fasten dybest set er rig, synes den fattig.

I Jesus blev Gud født som et fattigt menneske. Det er ikke sådan – som nogle har
tænkt –, at Gud lod sig føde som sin egen modsætning. Den påstand har mennesker
ikke indsigt i Gud til at kunne fremsætte. Men Gud blev menneske med en 
hemmelighed, et mysterium, hvor Gud kun lod os se sin søn i fattigdom og elendighed. 
Jesus bar fattigdommens foragtede kappe. Men for den, der tørse sig selv
som kappens retmæssige ejer, glimter guldet ud gennem  kappens folder. 
Himlens guld. ”er kruset af ler og kagen tør,
deri sig engle finde” ”og forlad os vor skyld, som også vi
forlader vore skyldnere”.

Af præsten, Martin Ishøy



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.”

Ulla Elvine Margerethe Larsen lej 21
&

Ragnhild Olga Kristensen lej 4

Vores tanker går til familien



Ragnhild og døtre siger tak

11

Vi siger tak for tiden på sct. Jørgensbjerg plejecenter

Så blev det din tur, mor Ragnhild i lej. 4

- Du er pigen fra Haderslev, som var ung under 2. verdenskrig.                                                                                      
- Sygeplejersken, som arbejdede for WHO i Ægypten, kun 20 år gammel.
- Kvinden, som blev forelsket i lægen under polioepidemien.     
- Hustruen, som styrede hjemmet og fik familien til at blomstre.   
- Moderen, som var den bedste man kunne ønske sig.       
- Pensionisten, som levede for sine værdier og sine nærmeste.                                                                              
- Den gamle kone, som kæmpede for sin værdighed.

Et lille år, blev det til, her på plejecenteret Sct. Jørgensbjerg    

Altid smilende, men bestemt, og altid i gang.                                                                                
Tidligt op, du ville være klar, og sengen skulle være redt, - Når DE kom.                                                      
Hver dag skulle du gangtræne
Inden skulle der ryddes op, så der så ordentligt ud. - Når DE kom.                        
Til natten sad du parat i natkjole og velfriseret. - Når De kom.

Og hvem er så DE:
Det er de skønne, hjælpsomme, opmærksomme, hjertevarme og 
kompetente mennesker, arbejder her på sct. Jørgensbjerg plejecenter 
og som har,  skabt et dejligt og trygt sidste hjem for vores mor.    

Ragnhild i lej. 4
TUSIND TAK
Fra Ragnhild, Bente og Hanne
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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 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


Vågetjenesten
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INGEN SKAL DØ ALENE

Frivillige våger fra Røde Kors Vågetjeneste tilbyder at give nærvær 
og omsorg til døende. 

De kan sidde ved sengen i den allersidste tid, når de pårørende 
trænger til aflastning - eller hos døende, der ikke har nære 
pårørende.

Vågerne indgår ikke i plejen, men kan være med til at berolige og 
skabe tryghed. Vågning kan finde sted såvel i dagtimerne som om 
natten. Den enkelte våger er typisk til rådighed i 3-4 timer ad 
gangen, hvorefter kommer der en ny våger. Der kan dog 
forekomme tidspunkter, hvor behovet for våger ikke kan tilgodeses 
fuldt ud.

Det er plejecentrets medarbejdere, der står for kontakten til 
Vågetjenesten. Som pårørende til en døende er det derfor 
personalet, du skal kontakte, hvis du har behov for Vågetjenestens 
indsats.



CORONA INFOMATION
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Gældende fra 06. september 2022

Fast personale i ældreplejen (på plejehjem og i hjemmeplejen) 
opfordres til tage en 1 PCR-test for covid-19 hver 14. dag.
Samt opfordres sideløbende med PCR-test til at tage 2 ugentlige 
antigenselvtest for covid-19. Læs mere på den mail i har fået tilsendt

Løst tilknyttet personale i ældreplejen (på plejehjem og i hjemmeplejen) 
har udover muligheden for at tage en PCR-test for covid-19 hver 14. dag 
mulighed for at tage en antigenselvtest for covid19 ved påbegyndelse af 
en vagt. 

Pårørende til +85-årige på plejehjem, eller som modtager hjemmepleje, 
opfordres til at tage en antigenselvtest for covid-19 inden besøg hos den 
+85-årige og kan, hvis de ikke er blevet testet inden besøget, få 
udleveret en antigenselvtest hos kommunen.

Beboere med COVID-19 symptomer anbefalses at  blive testet. 
Konstateres en borger positiv med COVID-19, bør borgeren selvisolere 
med støtte af  personalet.

De enkelte gange hvor der har været et positiv Covid 19 smitte personale
Er alle beboerne blevet testet
Indtil videre har vi ikke haft udbrud på sct. Jørgensbjerg i september.

Alle beboer har fået tilbud den 4. omgang vaccine den 23. september

Følges 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)

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

Det holder mange sygdomme fra døren.

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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Koncert med Victor & Co den 19. dec. Kl. 14.30

Kom til koncert med de 2 dygtige 

unge musikere Victor og Co. De 

spiller gode ballader og i dagens 

anledning også lidt julemusik.

Der er kaffe på kanden fra kl. 14 og fri bar under 

koncerten. 
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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. 

Er nu kommet op Vi 
håber det givet jer et 
overblik over hvem 
der er ansat og kan 
give hjælpen.  

Fotografen kæmper  
stadig for få 
alle i kassen.   

Vi har måtte sige farvel til 

.  

De har valgt at ville prøve noget andet.

Vi håber I alle vil befinde jer godt her 

på Sct.Jørgensbjerg plejecenter

Ufaglært Kim og sygehjælper Birgit er rejst



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.  
Mangler der foder sig det til personalet

God andefodrings lyst!

Vi beklager der ikke har været fodre et stykke tid. Nu er der fodder

igen. Vi tager gerne mod donationer 
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Tak for jeres deltagelse.

Søndag d. 27. november havde 

Bruger- og Pårørenderådet 

inviteret brugere, pårørende og 

de frivillige til en eftermiddag 

med hygge, musik, gløgg og 

æbleskiver i forbindelse med 1. 

søndag i advent. 

Det var dejligt at se den store 

tilslutning hertil. 

Søsterlogen Dronning Margrethe 

sang julen ind med et stort 

repertoire af julesange, og der 

blev sunget godt med fra mange. 

Vi glæder os til at se jer igen i det 

nye år til nye aktiviteter .

Mange hilsener

Birgit Olsen

Billeder november
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Billeder fra november

Få besøg af frivillige

BENTE

Er her som udgangspunkt 

hver anden tirsdag (ulige uger) 

fra kl. Ca. 10.00-12.

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.  



Julefrokost for beboerne den 7. december
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Tag dit fineste juletøj på, vi holder nemlig en dejlig 

julefrokost den 7. december kl. 12, med masser af god 

julemad, musik og noget flydende til ganen.



Måltider

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
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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 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

23

Dato Tillykke til Lej. Nr.

Den 5. december Harald John Jensen Lej. 33

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.

Beklager Frank lej.11 . I sidste måned 

stor der i husavisen, at du havde 

fødselsdag den 11/11. 

Du har fødselsdag den 10/11.  

Vi sagde heldigvis tillykke og flaget blev 

hejst på den rigtige dag.  



December mad
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December mad
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Aktiviteter December

26

1
torsdag

Musik med Einar kl. 14 

2
fredag

Banko kl. 13.30 i Hyggekrogen

3
lørdag

4
søndag

5
mandag

Stolegymnastik kl. 10.30 hyggekrogen
Jule-krea kl. 13.30 i Hyggekrogen

6
tirsdag

Gudstjeneste kl. 15 i spisestuen

7
onsdag

JULE-FROKOST KL. 12

8
Torsdag

Musik med Einar kl. 14

9
fredag

10
lørdag

11
søndag

12
mandag

Stolegymnastik kl. 10.30 hyggekrogen

13
tirsdag

Luciaoptag kl. 10 med Smedegades børnehave

14
onsdag

JULE-krea i hyggekrogen kl. 13.30

15
Torsdag



Aktiviteter december

27

16
fredag

Musik med Mette og hende søn Elias kl. 14:15 – 15:45

17
lørdag

18
søndag

19
mandag

Koncert med Victor & Co kl. 14.30 i Spisestuen

20
tirsdag

21
onsdag

Julegudstjeneste kl. 14.30 i spisestuen

22
torsdag

23
fredag

Musik med Mette og hende søn Elias kl. 14:15 – 15:45

24
lørdag

Juleaften og hygge kl. 18

25
søndag

1. juledag

26
mandag

2. juledag

27
tirsdag

28
onsdag

29
torsdag

30
fredag

Musik med Mette og hende søn Elias kl. 14:15 – 15:45

31
lørdag

NYTÅRSAFTEN



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.
28

Det er menneskelig 

at fejle. Vi er ret 

meget menneske


