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Nyt fra ledelsen 
                          

Jeg hedder Sanne og er den nye afdelingsleder her på Sct. Jørgensbjerg 

Plejecenter. 

Oprindelig er jeg uddannet Social – og sundhedsassistent. 

Tidligere jeg været ansat i lejre Kommune som gruppeleder og siden 

som administrativ koordinator inde jeg søgte til Roskilde kommune, hvor 

har jeg været ansat i 15 år, på et samværs og aktivitets tilbud for voksne 

med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse.  

Efter 15 år det samme sted søgte jeg nye udfordringer og har i en kort 

periode på 2½ måned haft min gang på Akut Pleje og Rehabilitering på 

Hyrdehøj. 

Jeg er ansat på Sct. Jørgensbjerg det næste halve år og ser frem til at 

lære jer at kende. 

Sidste uge var min første uge her på Sct. Jørgensbjerg plejecenter, det 

var en god uge og jeg føler mig taget godt imod.  

 

Tak for det.  

Center lederstillingen er slået op.  

Der er blevet ansat en ny afdelings leder  Sanne Poulsen 

 

  



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 

Afd leder Sanne  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 46316051 madservicesctj@roskilde 

En Borger gjorde mig (Iben) opmærksom på 

dette dejlige syn i vores lille gårdhave. 

Selvom der er sne og frost er der små blomster 

der finder op. Er det ikke pragtfuldt.   

 

                 

 

mailto:sctjorgensbjerg@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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 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 
 Ældrerådet Hanne Trebbien  hatr@danskmetal.dk   
  

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

 
 

Hvad er et bruger- og pårørenderåd? 
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 bliver valgt for 2 år ad gangen. 

Formålet er at repræsentere beboerne således, at den daglige drift bedst muligt 

tilgodeser beboernes ønsker og behov. 
 

•Rådets arbejdsområder 
Styrke dialogen mellem ledelse og brugere/pårørende 
•Medvirke ved fastlæggelse af retningslinjerne for det daglige liv 
•Kan udtale sig om rapporter i forbindelse med tilsynsbesøg 

 

Rådenes sammensætning 
Rådet er et samarbejdsorgan. 

Et bruger- og pårørenderåd består af maksimalt 7 medlemmer, hvor 4 vælges blandt 

brugere og pårørende, og 3 blandt interesserede borgere. 

Til hvert råd er tilknyttet en repræsentant fra den daglige ledelse på det enkelte 

plejecenter. 

 

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


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

Det holder mange sygdomme fra døren. 

 

 

Kære alle 

 Vi hører om flere smittetilfælde med covid-19 både blandt borgere og 
 medarbejdere på plejecentre. 
  
Hold fast i den gode hygiejne og hav ekstra opmærksomhed på de smitteforebyggende 
tiltag  
  
 Forebyg ved dem der er blive smittet med covid-19 og influenza - Sundhedsstyrelsen 
  
Borger skal isolation på plejecenteret minimum 4 dage fra testtidspunkt, men må 
selvfølgelig gerne tage hjem og besøge famile, hvor familien er indforstået med 
smitterisikoen 
 
Ved besøg ud af huset 
·   Borger hjælpes med personlig hygiejne og iføres rent tøj 
·   Kørestol, rollator osv. rengøres og kontaktflader desinficeres efterfølgende med sprit 
·   Borger anvender mundbind, når stuen forlades (såfremt borger er i stand til dette) 
·   Borger desinficerer sine hænder, når stuen forlades 

·   Borger går/transporteres ud af plejecenteret uden ophold undervejs  
·   Når borger kommer tilbage, iføres borger rent mundbind og desinficerer sine hænder 
·   Hjælpes direkte til stuen af personale, som herefter ifører sig værnemider,  
     før borger hjælpes tilrette på sin stue. 
 
Ved besøg i lejlighedden 
 Skal borger have besøg i lejlighedden, hvor besøgende er indforstået mitterisikoen: 
·    Luft godt ud før besøget 
·    Anbefal at holde afstand 

·    Mundbind kan anbefales til alle – både borger og besøgende (anbefales ikke til børn) 
·    Grundig håndhygiejne 

·    Besøgende kasserer mundbind og desinficerer hænder, når stuen forlades 

·    Besøgende forlader plejecenteret uden ophold undervejs. 
  
Ellers anbefales brug af værnemidler kun til pårørende, som deltager i plejeopgaver. 
  
 Venlig hilsen Tine Brink 
Hygiejneansvarlig sundhedskonsulent; hygiejnesygeplejersk 
  
 

https://sundhedsstyrelsen.dk/da/smitte
https://sundhedsstyrelsen.dk/da/smitte
https://sundhedsstyrelsen.dk/da/smitte
https://sundhedsstyrelsen.dk/da/smitte
https://sundhedsstyrelsen.dk/da/smitte
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 december 

Fader Vor klæder os på til det nye år. 
 

Nytårsaften. Der står den vist i mange danske hjem på fisk, 

bobler og fyrværkeri. Nytårstorsken er en tradition hos mange, 

men jeg har ladet mig fortælle, at hummer vinder mere og mere 

indpas hos os nytårsaften.  

Det særlige ved hummeren, altså udover at den smager dejligt, er 

at den skifter sit panser én gang om året. Én gang om året 

krænger den sit gamle panser af, simpelthen fordi det er blevet 

for småt – det er tid til at få et større, hvis ikke panseret skal blive 

en spændetrøje. Når det gamle panser er krænget af, så er 

hummeret meget sårbar, for nok er der vokset et nyt panser frem 

allerede, men det er blødt og hvidt og kan altså ikke beskytte 

hummeren. Der går en måned før panseret er hårdt igen og i den 

tid er hummeren meget sårbar. Men det er nødvendigt – den må 

være modig og krænge det gamle panser af, for at få et nyt og 

bedre panser. 

 

Jeg tænker, at vi mennesker er lidt som hummeren – især i 

nytåret. Nytårsaften er den aften, hvor vi skal til krænge det 

gamle år af os og være modige til at gå ind i det nye år. Vi skal 

aflægge os det gamle år og det kræver mod, for det virker så 

trygt og velkendt, men det strammer efterhånden og et nyt år skal 

til. Men det kræver mod at gå ind i det nye og ukendte år og 

derfor ifører vi os sjove hatte, kaster om os med serpentiner og 

trutter i horn. Sørger for at drikke rigelig med champagne, så det 

bobler lidt i hovedet og giver os mod til at krænge det gamle år af 

os og derefter stå bløde og sårbare i det nye år. 

Det kræver mod at krænge det gamle panser af. Vi bryder os ikke 

om at klæde os af, at stå nøgne og sårbare over for andre. Vi 

skjuler helst vores sårbarhed, vores ar og vores smerte for andre. 

 
 

 



Præstens ord december 
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Nu står vi her i et helt nyt år og vores gamle panser er blevet 

krænget af – det kræver mod, men det er nødvendigt, for at give 

plads til det nye, der skal komme. Så nu står vi her – afklædte, 

bløde og sårbare, som hummeren på havets bund. Men nok er vi 

afklædte, men vi bliver klædt på igen. Vi bliver klædt på til endnu 

et år, vi bliver klædt på til at leve og det gør vi af Guds ord.  

 

At blive iklædt Guds ord og Guds kærlighed giver os mod og 

styrke til, at gå ind i det nye år med alt, hvad det vil bringe os. 

Lad os modigt iføre os Guds ord og bruge hans bøn Fader Vor, 

til at leve vores liv i tro og frimodighed. Fader vor er en bøn, som 

på fineste vis udtrykker alt, hvad vi har brug for, at bede om, 

nemlig at Guds er os nær, og at det må blive ved med, at være 

sådan. At Gud skænker os livet og alt det der hører til – både 

hos dig og hos mig, ja hos ethvert menneske og at det må blive 

ved med at være sådan.  At Gud tilgiver os og dermed lærer os, 

at tilgive andre og os selv og at det må blive ved med at være 

sådan. At Gud kæmper på vores side, når vi fristes og at han er 

hos os – også når det onde og ulykkelige rammer os. Og lad det 

blive ved med, at være sådan. For dig og for mig og for ethvert 

menneske. For Hans er riget og magten og æren i evighed. 
 

Nytår 2023 – her står vi med det gamle år krænget af os og 

iklædt Guds kærlighed til at gå ind i det nye år med mulighed for 

at leve med tro, håb og kærlighed og dele det med andre. 

 

Rigtig godt nytår – må det bringe glæde  

og velsignelse til alle mennesker over hele jorden. 

 

Skrevet af  sognepræst  

 Mette Munk Bie 

 



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.” 

 
Alle dem vi har mistet 
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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://post.borger.dk/send/064d9166-3cc2-4e56-9891-4bfd1e793cd2/4c9448f2-d705-4d18-a414-a2a751c78f3e/
https://post.borger.dk/send/064d9166-3cc2-4e56-9891-4bfd1e793cd2/4c9448f2-d705-4d18-a414-a2a751c78f3e/
https://roskilde.dk/borger/sundhed-og-omsorg/forebyggende-hjemmebesoeg


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.   

                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  



Præsentation af en person 
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Redaktionen  håber der i hver avis  komme en lille beskrivelse  
af inten et personale eller en beboer.  Så skriv til os eller fortæl lidt om dig, 
så skriver vi.  Det kan være både stort eller småt.   
Bare lidt, der viser, hvem du er. 
Vi har haft Sara, Torben og Lone i avisen, så nu ved vi lidt om dem. 
Vores nye afd. Leder Sanne præsenterer sig side 3 
 
Her er lidt om mig 
Jeg hedder Iben. Jeg kom til sct. Jørgensbjerg samme tid som coronaen.  
1. marts for 3 år siden. Jeg er født i Brønshøj, er vokset op i Ejby ved Køge  
og flyttede til Roskilde i 1987.   
Jeg er af den gamle skole. Jeg startede som sygehjælper, så på Skt.Hans som plejer og 
senere assistent. Jeg har mest arbejdet med mennesker med autisme, samt mennesker 
med et misbrug.  Derfor har jeg taget en del pædagogiske kurser og har blandt andet 
en uddannelse indenfor kognitiv terapi. 
 
Jeg holder rigtig meget af mennesker omkring mig. I min fritid laver jeg en masse 
frivilligt arbejde. Jeg er medlem af Folkeoplysningsudvalget og så er forkvinde i tre 
foreninger.  I foreningslivet  er jeg med til  at arrangerer  undervisning, workshops , 
happening,  sejlture, fester m.m.  Derudover går jeg til dans fire gange om ugen.   
Privat bor jeg sammen med min mand, vi har fire voksne børn, et barnebarn. 
 
Nu har jeg været tre år her på Sct. Jørgensbjerg. Blandt andet corona, nedskæringer og 
skiftende personale har været en udfordring for os alle. 
Vi og I oplever at vi løber rigelig stærkt nogle dage for at nå alt det praktiske. 
 
For mig er det, de gode snakke i løbet af dagen,  når man finder tid til en gåtur , en 
dans til torsdagscafeen,  lige kunne hjælpe med at hænge et billede op . Ja i det hele 
taget,  der hvor jeg kan få lov til at gøre en lille ekstra forskel  i hverdagen og bidrage til  
lidt glæde og livskvalitet.  Det ikke noget man lige ser, men det giver glæde for den 
enkelte, i den lille stund det varer. Der gør det  det hele bliver meningsfuldt .  
 
Som tiderne er, bliver vi alle nødt til at hjælpes ad.  Det gælder pårørende, beboer, 
ledelse, fast personale og de vikarer, der kommer ind.  Det negative kommer ofte til at 
fylder meget, det derfor ekstra vigtig at sætte pris på de gode stunder.   

Her som nisse 

på havnen 

Sådan kan I også se mig, når jeg slipper ud af det blå dress.   
Foruden foreningsarbejde og dans, sejler jeg også med min 
mand.   Vi har flere både.  Her er det på vores lille sejlbåd 
uden motor.  
Den ligge ved den lille sejlklub på Sct. Hans.  Som er en af 
de foreninger jeg er formand for. 
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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.    
Susanne vil hjælpe 
med at sætte det 
pænt op.   
 
Vi tager gerne i mod 
ideer 

Vi har måtte sige farvel til  

.   

De har valgt at ville prøve noget andet. 

Sanne Poulsen  

Ansat som afdelings leder 

se side 3 

 

  

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 December 

 
 
 

 

 

 

  

Hyggelig koncert med Victor og co. den 19. december. De to unge 
gutter spillede julemusik med et tvist af jazz. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frank på juletur med øl 

smagning på Røde port  

Så hyggeligt  
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Billeder fra Julefrokosten 

Hyggelig dag og 

ingen gik sulte 

der fra 

Tak til jer som ydede 

en ekstra indsats for at 

få det hele til at 

fungere. Tak til Conny, 

Birthe og Heidi der blev 

længere på jobbet og 

sørgede for 

borddækning og fik 

maden rundt. Susanne 

som koordinator og 

Einar som sang og 

spillede for - og med os 

med anderledes sjove 

tekster. Ja og tak til alle 

jer beboer, personaler, 

frivillige og de og som 

jeg ikke lige har fået 

nævnt med navn.  

Ved at være med, 

være nærværende og i 

godt humør -  så gjorde 

du en stor forskel.   

Der blev spist godt, men vi kunne ikke spise op.  

Læg lige mærke til den smukke udsigt.  

Sne på træ og buske med sne. Så smukt. 



Billeder fra december 
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Så kom der sne og frost . Flot er det.  
Vores andeunger er blevet store og fede. De 
ved også hvor maden kommer fra. Kommer 
der ikke nogen til dem, kommer de til os.   
Spændene hvor mange der vælger, at få 
rede i gårdhavne til foråret. 

De sødeste små Luciapiger 
og drenge kikke forbi den 
13. og sang for og med 
beboerne. Tak til 
Smedegades børnehave. 

 
Der er nogen der går op i julen. Det ser man 
tydelig hos Olga som dagligt sidder og laver 
nisser til alle familiens børn. 
Kun 2 til hver for der skal være nogle til alle. 
Olgas søn Claus har hjulpet Olga med  
pyntningen.    



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 
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Dato  Tillykke til 
 

Lej. nr. Bliver 

Den 9.1 Rita Anna 
Appel 

Nr. 35 93 år 

Den 11.1 Keld Pilgaard 
 

Nr. 28 87 år 

Den 14.1 Harry Viggo 
Kristian Vergo 

Nr. 38 84 år 

Den 17.1 Kirsten Hansen Nr. 42 94 år 

Den 23.1 Karen Ulla 
Pedersen 

Nr. 26 76 år 

Den 30.1 Kjeld Christensen 
 

Nr. 27 71 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. 



Januar mad 
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Januar mad 
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Aktiviteter Januar 
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1 
søndag 

Nytårsgudstjeneste ved Mette Munk Bie 
kl. 16:00 - 17:00 Sankt Jørgensbjerg Kirke, Kirkegade 26  

2 
mandag 

3 
tirsdag 

Plejehjemsgudstjeneste ved Ulla Britt Sørensen  kl. 15 – 16  i spisestuen 

4 
onsdag 

Stolegymnastik kl. 10.30 
Gåtur kl. 13.30 

5 
Torsdag 

Bustur til Roskilde kunstforening ved det Gule Palæ kl. 13.30 
(hvis bussen er tilbage fra reparation) 

 

6 
fredag 

Musik med Einar  kl. 14:15 – 15:45 

7 
lørdag 

8 
søndag 

9 
mandag 

Banko kl. 13.30 

10 
tirsdag 

Stolegymnastik kl. 10.30 
Gåtur kl. 13.30 

11 
onsdag 

12 
Torsdag 

13 
fredag 

Musik med Einar   kl. 14:15 – 15:45 

14 
lørdag 

15 
Søndag 



Aktiviteter Januar 
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16 
mandag 

Stolegymnastik 10.30 
Gåtur kl. 13.30Stolegymnastik kl. 10.30 

17 
tirsdag 

18 
onsdag 

19 
torsdag 

20 
fredag 

Musik med Einar  kl. 14:15 – 15:45 

21 
lørdag 

22 
søndag 

23 
mandag 

Stolegymnastik 10.30 og  
gåtur kl. 13.30 

24 
tirsdag 

Krea i Hyggekrogen kl. 13.30 

25 
onsdag 

26 
torsdag 

27 
fredag 

Musik med Einar  kl. 14:15 – 15:44 med fødselsdage 

28 
lørdag 

29 
Søndag 

30 
mandag 

31 
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  

opdager vi har 

været i depotet. 

 

 

 

 


