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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 
Katrine Juul Kofod 

23386711 katrinejk@roskilde.dk 

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 

Der har været valg, her den 1,  november   

De 4 punkter der har stået højest på debat listen har været: 
Hospitaler og sundhed, Miljø og klima, Økonomi, Psykiatri 

 

Rekruttering af personale i sundhedssektoren er noget, de kom meget ind på.   

Vi kan jo håber på, uanset hvem der kommer i regeringen, at der bliver lagt fokus 

på det og at de husker de valgløfter, der er blevet sagt.   

 

Her på Sct. Jørgensbjerg blev der brev stemt den 20/10 

Mange var nede og sætte deres kryds. Det foregik i god ro og hyggelig stemning 

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


Bruger pårørende rådet  
Plejecenteret Sct. Jørgensbjerg 

Rådets arbejdsområder  
Styrke dialogen mellem ledelse og brugere/pårørende    
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Bruger:   
Margit Jacobsen (næstformand), 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  
med mange hyggelige stunder. 

 
Se indbydelsen side 15 

Valg til bruger- og pårørenderåd 2022 

Der er valg til plejecentrenes bruger- og pårørenderåd  

den 24. november 2022 kl. 16.  

Er du interesseret i at stille op, eller har du lyst til at have 

indflydelse på, hvem der bliver valgt ind? 

Så duk op til valgmødet og vær med til at gøre en forskel! 

 

 

Læs mere om beboer pårørende rådet på vores hjemmeside 

https://sct-joergensbjerg.roskilde.dk/da-dk/forside/ 

 

 

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
https://www.roskilde.dk/da-dk/service-og-selvbetjening/borger/aeldre/er-du-parorende/bruger-og-parorenderad/


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
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2022/Vejledning-om-forebyggelse-af-smitte-med-ny-coronavirus-paa-plejehjem-mv-og-i-hjemmeplejen
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2022/Vejledning-om-forebyggelse-af-smitte-med-ny-coronavirus-paa-plejehjem-mv-og-i-hjemmeplejen
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2022/Vejledning-om-forebyggelse-af-smitte-med-ny-coronavirus-paa-plejehjem-mv-og-i-hjemmeplejen
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2022/Vejledning-om-forebyggelse-af-smitte-med-ny-coronavirus-paa-plejehjem-mv-og-i-hjemmeplejen
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2022/Vejledning-om-forebyggelse-af-smitte-med-ny-coronavirus-paa-plejehjem-mv-og-i-hjemmeplejen
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2022/Vejledning-om-forebyggelse-af-smitte-med-ny-coronavirus-paa-plejehjem-mv-og-i-hjemmeplejen
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2022/Vejledning-om-forebyggelse-af-smitte-med-ny-coronavirus-paa-plejehjem-mv-og-i-hjemmeplejen
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 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  november 

EFTERÅR 
Det er blevet efterår.  
Med løvfald og rim på græsset om 
morgenen.  En vemodig årstid på 
nogen måder, men samtidigt også 
en meget smuk årstid.  
Hvem kender ikke til glæden ved at 
gå tur i skoven, indsnuse duften fra 
skovbunden og nyde farverne fra 
træernes falmende blade.  
Samle svampe måske, hvis man tør 
og har forstand på det.  Eller kogler 
og mos til dekorationer.  
 
I byens haver og parker har 
efteråret også haft sit indtog. 
Overalt lægger vi mærke til hvordan 
træernes blade har skiftet farve. 

Et væld af farver fra lys gul over orange og rød til brun, grå, sort.  
Det er det smukkeste ved efteråret. Farverigdommen. 
 
Min efterårsferie i år bød på rige oplevelser i naturen.  Noget, jeg lagde 
mærke til, er hvordan kendte landskaber pludselig kan åbne sig på ny.  
Hist og her begynder det at tynde ud i bladkronerne. Så hvor der før var 
tæt underskov, skinner solen pludselig igennem kronerne og lyser steder 
op, der før lå i skygge. En række træer, man er gået forbi om sommeren, 
viser sig nu at stå langs en lille å, som sommerens tætte løv har skjult.  
De gamle træstammer toner frem, efterhånden som buske og krat bliver 
nøgne. Men hov, er der ikke kommet en revne i barken der? Den var der 
da vist ikke sidste år. Sådan giver efteråret perspektiv. Åbner blikket for 
detaljer, der ikke var synlige mens sommeren var på sit højeste. Viser en 
mangfoldighed, som nu bliver tydelig, fordi blæsten rusker i træernes og 
buskenes trætte blade.  
 



Præstens ord november 
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”Hvis modenhedens milde magt af livet 
selv du  lærte, da står bag falmet 
rosendragt dit røde hybenhjerte” sådan 
lyder det i efterårssangen  
”Septembers himmel er så blå”. Jeg 
tænker, at det er samme efterårs mildhed 
og kærlighed Gud ser på verden og på os 
med. Så mangfoldig og så forskellige og 
alligevel samtidigt så forbundet og så ens. 
 
God tur ud i Guds smukke efterårs natur! 
 

På samme måde med os mennesker. Vi er lige så forskellige som 
efterårsløvet. Igennem et liv får vi alle mange slags erfaringer, 
både dem vi værner om, fordi de hører til det bedste ved vores liv, 
og dem vi helst ville have været foruden.  Dage og situationer vi 
fortryder.  Sorger og bekymringer vi bærer med os.   
 
Det kan ske, at vi ser os selv som sådan en furet træstamme, der 
står lidt for bar i solskinnet med revner i barken. Men at bliver 
ældre åbner også for nye perspektiver. Og naturen netop nu kan 
minde os om  skønheden i de forandringer.  
Alderdom er også modenhed.  Vi bliver bedre til at påskønne de 
små ting i livet. Ikke fordi de er små.  
Nej,   fordi vi forstår at de er vigtige grundsten til det større billede.  
Og det kan de milde efterårsdage med skønhed og farverigdom  
fortælle med om.  
 

Ulla Britt Sørensen 
Sogne- sygehus- og beredskabspræst 
Sankt Jørgensbjerg, Roskilde 
Psykiatrien Øst, Region Sjælland 
 



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.” 

Ære være Poul Ravbjerg minde 
Vores tanker går til de pårørende. 
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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. 
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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 kommet hjem. Nu 
det bare om at få 
personalet 
fotograferet så de kan 
komme op og hænge  
 
 
Fotografen kæmper  
stadig for få  
alle i kassen.    

Vi har måtte sige farvel til  

 Kim & Birgit.   

De har valgt at ville prøve noget andet. 

Sigrid  

Immaculate  

Tanja   

 

Natasha  

 Ilona 

 

SSA Ayse går fra dagvagt til 

aftenvagt 

 

Så vi fået en del nye dygtige 

timelønnede. Her møder vi også Kim 

så helt farvel har vi ikke sagt. 

 

Vi håber I alle vil befinde jer godt her 

på Sct.Jørgensbjerg plejecenter 

 

Ufaglært Kim og sygehjælper Birgit er rejst 
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Julehygge 1. søndag i advent 

 
 
 

 

 

 

  



 
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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Nyt fra ledelsen 
                            

I denne udgave af husavisen, vil vi som ledelse komme med 

nogle af vores tanker og visioner for Sct. Jørgensbjerg 

plejecenter. 

  

Vi er begge meget glade for at være en del af dette fantastiske 

plejecenter. Hver eneste dag gør vi vores ypperste for at skabe 

de bedste rammer for vores skønne beboere, deres pårørende og 

vores fantastiske personale.   

  

Vi har været igennem en sommer med mange vikarer og flere 

ledige stillinger. Det giver selvfølgelig noget uro i en sådan 

periode hvor mange faste medarbejdere samtidig skal afholde 

deres sommerferie.  

  

Vores ledelsesmæssige fokus har været: 

 

• At skabe mere struktur.  

• At være en nærværende og synlig ledelse.  

• At turde sætte lys på de fortællinger der har været om fortiden 

på Sct. Jørgensbjerg plejecenter. 

• At sætte ord på vores vision om at ville det gode for jer 

beboere og jeres pårørende. 

• At understøtte samarbejdet kollegaerne imellem, med jer 

beboere i centrum. 

• Som metafor kunne vi bruge ordet ”at løfte i flok” for vi tror på 

at det er sammen vi kan gøre en forskel! 

 

Hvordan er det så gået: 

Rom blev som bekendt ikke bygget på én dag og som det kendte 

ordsprog også siger: Ja, så findes der mange veje til Rom. 

  

Den filosofi er vi helt enige om.  I det perspektiv er vi nemlig ikke 

alle sammen ens. Vi kan med vores forskellighed tilføre noget 

forskelligt til jer beboere, som jo heller ikke er ens.  
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Måske kan ifølge vores pointe – forskelligheder mødes og med 

forskelligheder kan vi vokse og gro. Det gælder både beboere, 

pårørende og personale. Det handler om samarbejde, om 

relationer og om at finde ud af hvilke frø og hvor meget vand og 

gødning der skal til for at det enkelte menneske kan trives og 

dermed vokse. Det gælder også for vores beboere, at have blik for 

hvilke ressourcer den enkelte beboer har og hvordan vi som 

personale kan understøtte dette.  

  

Efteråret er nu godt i gang og kan konstatere at det er lykkes for os 

at ansætte mere fast personale, samt timelønnede som gerne vil 

vores alle sammens plejecenter.  

  

Det er en glæde at vi som ledelse kan mærke, høre og se at der er 

kommet mere struktur og dermed mere ro i vores arbejdsgange. 

Det er faktisk noget der ofte bliver sat ord på i hverdagen og vi 

oplever et plejecenter hvor vi dagligt ser glade beboere der er gode 

til at dele ud af deres smil til os som personale og Tak for det.  For 

smil smitter.  

  

Man kan sige at det ikke er en proces der starter eller slutter – vi 

ser det som en ongoing proces, at vi hele tiden skal have øje for 

det gode, for omsorgen, for medbestemmelsen, for værdigheden 

og for at man som beboer føler sig set og hørt. Det hele med 

fagligheden som fundament.  

  

Det er det pejlemærke vi som ledelse arbejder videre med! 

  

De bedste efterårshilsener fra  

Centerleder Katrine Kofod og Afdelingsleder Lone kold  

 

Nyt fra ledelsen 



Billeder fra oktober 
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Halloween eller 

den mere danske 

udgave – 

Allehelgen - har 

også ramt 

plejecenteret med 

spøgelser i 

vinduerne. 
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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.   

 



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. 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 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. 

Nynne Rasmussen Den 5. november Lej. 13 

Frank Steen 
Andersen 
 

Den 11. november 
 

Lej. 11 
 

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. 



november mad 
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november mad 
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Aktiviteter november 
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1 
tirsdag 

Gudstjeneste kl. 15 i spisestuen 
 

2 
onsdag 

3 
torsdag 

Musik med Einar kl. 14:30 – 16:00 
 

4 
fredag 

Stolegymnastik kl. 10.30 
Banko kl. 13.30 

5 
lørdag 

6 
søndag 

7 
mandag 

8 
tirsdag 

Stolegymnastik kl. 10.30 
Gåtur kl. 13.30 

9 
onsdag 

Musikquiz i Hyggekrogen kl. 13.30 

10 
torsdag 

Musik med Einar kl. 14:30 – 16:00 
 

11 
fredag 

Krea i Hyggekrogen kl. 10.30 

12 
lørdag 

13 
søndag 

14 
mandag 

15 
tirsdag 

Krea-aktiviteter i Hyggekrogen kl. 13.30 



Aktiviteter november 
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16 
onsdag 

Stolegymnastik kl. 10.30 i hyggekrogen 
Gåtur kl. 13.30 

17 
torsdag 

Musik med Einar kl. 13.30 

18 
fredag 

Musikquiz i hyggekrogen kl. 13.30 

19 
lørdag 

20 
søndag 

21 
mandag 

Banko kl. 10.30 i hyggekrogen 
Gåtur kl. 13.30 

22 
tirsdag 

Stolegymnastik kl. 10.30 
Krea i Hyggekrogen kl. 13.30 

23 
onsdag 

TØJSALG  og salg af Aloe Vera produkter KL. 10-12 ved 
hyggekrogen 

24 
torsdag 

Musik med Einar kl. 14.30 – 16 med fælles fødselsdag 
 

25 
fredag 

26 
lørdag 

27 
søndag 

1. Søndag i advent. Se indslag i Husavisen 

28 
mandag 

29 
tirsdag 

Vi bager småkager i det lille køkken kl. 10.30 
 

30 
onsdag 

Stolegymnastik kl 10.30  



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 


