HUSAVISEN
Sct. JØRGENSBJERG PLEJECENTER
Juli 2022

Smukke roser og blomster i græsset i den lille gårdhavne
Taget på opfordring fra en beboer - Tak for det

https://sct-joergensbjerg.roskilde.dk
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Praktiske informationer
Mail: sctjorgensbjerg@roskilde.dk
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
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

Corona regler
Vi lyn-tester stadig efter behov

46316051

madservicesctj@roskilde

Husk det er stadig vigtigt at
vaske hænder/spritte, lufte ud
i lejlighederne, host i ærmet
Det holder mange sygdomme
fra døren
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Nyt fra bruger pårørenderåd
Plejecenteret Sct. Jørgensbjerg

Rådets arbejdsområder
Styrke dialogen mellem ledelse og brugere/pårørende

Kære brugere, pårørende og læsere af denne Husavis.
Jeg hedder Birgit Olsen, er pårørende til Marie Olsen, der har boet på
Plejecenteret Sct. Jørgensbjerg siden december 2017.
Mine forældre, min bror og jeg selv er vokset op på Svarevej i Roskilde, og
mine forældre nåede at bo i huset i over 50 år. Min mor kom på Plejehjem
sammen med min far, og efter han gik bort, klarer min mor sig selv. Min
mor har et godt liv på Plejecenteret, er glad, fuld mobil, ikke afhængig af
nogen form for medicin, men hukommelsen har det ikke godt. Trods det at
hun har svært ved at huske, så er hun verdensmester i at løse Kryds og
Tværs.
Grunden til mit indlæg her i bladet er for at fortælle jer, at jeg i foråret blev
valgt til formand for Bruger- og Pårørenderådet. Det var egentligt ikke min
hensigt at stille op som formandskandidat, da jeg også er formand i den
ejerforening, jeg bor i på Østerbro i København samt at jeg til daglig har
fuldtidsarbejde og arbejder som direktionssekretær i en amerikansk IT
virksomhed, men der var ikke andre, der ønskede denne rolle.
Jeg skal gøre det så godt jeg kan ud fra den tid jeg har til rådighed.
Jeg er heldigvis ikke alene i dette Råd, som består af 3 brugere og 4
pårørende. Derudover deltager 1 fra Ældrerådet, 1 interessent samt
centerlederen og en referent fra Roskilde Kommune.
Se venligst kontaktinfo på næste side.
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Nyt fra bruger pårørenderåd
Plejecenteret Sct. Jørgensbjerg
Patientsikkerhed der medførte flere påbud.
Katrine Juul Kofod har taget over som Centerleder, og er i gang med
forandringer. Forandringer tager tid, og på de to møder, vi pt har afholdt i Rådet,
mærker vi fremskridt og vilje.

Budgetmæssigt havde Rådet på mødet i april opfattelsen af at have ca. 25.000 kr.
til rådighed, men som et selvstændigt Råd med eget CVR nummer, har vi også en
digital postkasse tilknyttet.
Denne postkasse er desværre ikke blevet læst de seneste 6 år, hvilket betyder, at
vores nye kasserer, Jan M. Nielsen, fik sig lidt af en overraskelse over at finde
regninger fra Roskilde Kommune for delbetaling af 2 arrangementer i
henholdsvis 2017 og 2019. Tillige var der en del post fra Gældsstyrelsen. Samlet
en gæld på ca. 9.000 kr. Jan forsøgte på bedste vis at få kommunen til at slette
renter og gebyrer, men uden held, så regningen er nu betalt, og vi har nu et
indestående på ca. 16.000 kr.
Vi arbejder på en sensommerfest sammen med Plejecenteret, som vi planlægger
til afholdelse fredag d. 26. august med ankomst kl. 17 og spisning ca. kl. 18.00.
Her håber vi, at I alle, både brugere, pårørende og frivillige har lyst til at deltage.
I får mere information herom, men sæt gerne kryds i kalenderen allerede nu. I
kan finde Rådets medlemmer nedenfor.
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
Jeg håber på et godt og konstruktivt samarbejde fremadrettet med mange
hyggelige stunder. Mange hilsener Birgit
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Omsorgstandpleje
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.
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Biblioteket er mere end bøger
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.
Ældre Sagen Allehelgensgade 23A, 4000 Roskilde.
KONTORTID: Mandag - fredag kl. 10 - 12 Tlf. 46 35 30 90.
Mail: aeldresagen.roskilde@mail.dk,
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Præstens ord juli
”Det dufter lysegrønt af græs… ”
I skrivende stund sidder jeg med sommersolen
skinnende ind af vinduet og en svag brise kommer
ind af den åbne terrassedør.
Fuglene synger og pipper i haverne rundt om mig,
sommerblomsterne står i fuldt flor og bierne summer rundt om dem.
Det er skønt at sommeren er over os.
Den dejlige danske sommer.
Sommeren der gør vores lille land ekstra smukt,
når det står med sine grønne skove, bølgende korn på
markerne, hav og fjord står blåt under den blå sommerhimmel.
Koen rusker i sit græs med saften om sin mule,
hestene søger skygge under træerne og vifter fluer væk med halen.
Den danske sommer er skøn med de lange lyse nætter.
Og sommeren er dejlig, selvom den nogen gange er lunefuld og
sender alt for meget regn ned over vores hoveder.
Og blæst og lave temperaturer gør teltturen til en kølig omgang.
Men alt i alt, så er den danske sommer vidunderlig.
Derfor kom jeg til at tænke på en vores dejlige sommersalmer:
”Det dufter lysegrønt af græs. ”
Den har nr. 725 i Den Danske Salmebog
og er skrevet i 1889 af Carl Gustav af Wirén
og første vers lyder således:

”Det dufter lysegrønt af græs
i grøft og mark og enge.
Og vinden kysser klit og næs
og reder urtesenge.
Guds sol går ind
i krop og sind,
forkynder, at nu kommer
en varm og lys skærsommer.”
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Præstens ord Juli

Ja, Guds sol går ind i krop og sind. Alt bliver ligesom lidt lettere om
sommeren. Humøret stiger i takt med de lange lyse dage. Alt besværet
med tunge støvler og frakker bliver afløst af, hurtigt at kunne hoppe i en
let sommerkjole eller et par shorts. Og man mærker roen og stilheden,
når solens varme stråler rammer huden. Guds sol varmer os og gør os
godt, såvel i det ydre, som i det indre.
Det der også gør, at jeg holder så meget af denne sommersalme er, at
den udover at lovprise Guds skaberværk, også minder os om Guds evige
ord. Der står i vers 4 således:
”Ja, du gør alting nyt på jord,
en sommer rig på nåde.
Men klarest lyser dog dit Ord
af kærlighedens gåde.
Alt kød må dø,
Hver blomst bliver hø.
Når vissentørt står floret,
Da blomstrer evigt Ordet. ”
Salmen minder os om, at sommeren skal gå på hæld, at sommeren
bliver til efterår og siden vinter, hvor alt liv endnu engang må visne og
dø. Ligeledes er det med vores liv. Vi har vort livs sommer, men livets
efterår kommer også til os. Vores liv leves til ende og vi skal herfra. Men
selv når vi i vores livs efterår, selv når vores liv er levet til ende, selv når
”vissentørt står floret, da blomstrer evigt Ordet. ” Selv ved livets
slutning virker Guds ord i blandt os. Guds trøstende ord om nåde og
frelse. Guds ord om evigt liv. Guds ord om, at når livet her på jorden er
levet til ende, så har vi vores kristne håb om, at vi skal opstå til evigt liv.
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Præstens ord juli

Vers 5 beskriver det således:
” Ja, Jesus Kristus er det Ord,
der skaber liv af døde,
så ny bliver himmel, ny bliver jord,
en verden grøn af grøde.
Kom, Jesus, snart,
og gør det klart: den morgenstund, du kommer,
Da gryr en evig sommer. ”

Gud skaber liv af døde via Jesus. Jesus blev korsfæstet og døde
Langfredag. Men Påskemorgen brød Gud dødens magt og
gjorde død til liv, idet Han rev sin søn ud af dødens garn og lod
ham opstå. Jesus opstod fra de døde for at fare til himmels.
Således får vi håbet om, at det også må ske for os. At vi skal dø,
men igen opstå i Guds Himmelske rige. Vi har et liv på jorden og
et liv i himlen. Det er en stor glæde og trøst at leve på det håb.
At døden har mistet sin brod, for vi skal gå fra dette liv og
videre til det evige liv. Vi har vores somre her på jorden, men
den morgenstund, hvor Jesus kommer, da gryr en evig sommer.
Med ønsket om en dejlig sommer til alle.
Sognepræst Mette Munk Bie
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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,gode
naboer
eller andre
næremad
bekendtskaber
kansjove
give dig mod på
Ønsker,
forslag
ris, ros,
ønsker og
og lyst til at deltage i aktiviteter i dit lokalområde, hvor du kan få nye
bemærkninger
kan
læggesogi tale
kassen
der
står
spisestuen.
spændende,
kulturelle
oplevelser
om de
ting,
somi betyder
noget
for dig.
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Velkommen til nye beboere
Velkommen til

Poul Erik Ravbjerg 32

Bente Lili Larsen lej. 40

Vi håber I vil komme til at befinde
jer godt her
12

Farvel til personale
Vi ønsker dem alle held og lykke på
deres videre vej.

Christine
Connie

Velkommen til nyt personale

Sygeplejerske Sara
SSH Cindie

Vi håber I vil befinde jer godt her hos os
13

Lone

Kære Alle sammen
Som ny Afdelingsleder på Sct. Jørgensbjerg Plejecenter,
vil jeg gerne komme med et lille indlæg til jeres fine husavis.
Jeg håber at jeg med dette, kan give jer et
lidt større indblik i hvem jeg er.
Mit navn er Lone Kold og jeg er 52 år gammel.
Jeg blev uddannet som sygeplejerske i 1993 og har siden
2017 fungeret som afdelingssygeplejerske på Holbæk sygehus.
Jeg har længe ønsket at arbejde på et plejecenter og er meget
glad for at være kommet til Sct. Jørgensbjerg.

Jeg er gift og har to voksne piger, to skønne børnebørn
samt to hunde som jeg bruger næsten al min fritid på.
Jeg glæder mig til at blive en del af dette fantastiske hus,
samtidig med at jeg ser frem til at lære alle jer og jeres
pårørende bedre at kende.
Lone Kold
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Fodring af mosens ænder
Ingen har fundet mere til mose
historien
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.

Jeg kan faktisk
ikke tåle brød

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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Billeder

Vi troede de var
flyttet hjemmefra,
men man ved vel
hvor maden bliver
serveret 

Nynne og Sara hygger

Når det er varm er det
dejligt både at vi kan
spise ud ja og få et
fodbad. Jeg ved ikke om
Mare vente på et. Det ser
i hvert fald ud til det et
godt sted hun har fundet
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Billeder

I juni gik en af vores ture til
Bakken, vejret var
desværre ikke helt med os,
men vi hygge os nu godt
alligevel
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Billeder
Endnu en tur ud af huset. Denne gang gik
turen til Arken, hvor vi spiste dejlig frokost
og så på kunst. Bagefter kørte vi en tur
rundt på Ishøj havn og kikkede på
sejlbåde.
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Billeder

Flere billeder fra Turen
til Arken
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8/7 Musik i hyggekrogen med Moffe og Magneten

Moffe & Magneten spiller igen i hyggekrogen
fredag den 8. juli 10:30 – 11:30
Kom og få nogen hyggelige timer med dem
M&M har spillet siden 2008 og er i stadig udvikling
M&M består af
Moffe (Jonas Poss Pedersen, sang)
Magneten ( Claus Halkjærd, guitar og sang)

Moffe er helt klart duoens charmør og den mest flotte. Moffe er
utrolig vellidt af alle! Med Moffe´s glimt i øjet og skønsang
er der ikke et øje tørt.
Magneten er duoens kapelmester, chauffør, roadie, booker,
lydmand og Moffes’s personlige hjælper!
Vi så glade for de vil spille for os på Sct. Jørgensbjerg
plejecenter.
De sætte pris på I synger med og hvis tager en lille sving om. 20

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:
Frokost (kold mad):
Aftensmad (varm mad, 2 retter):
Smørrebrød (1 stk.):
Lagkage (10 personer):
Kringle (5 personer):
Æblekage (8 personer):
Øl / vand (flaske):
En kande kaffe eller te

Måltiderne serveres
Morgenmad:
Frokost:
Eftermiddagskaffe:
Aftensmad:
Aftenkaffe:

ca.
ca.

kl.
kl.
kl.
kl.
kl.

46 kr.
61 kr.
89 kr.
14 kr.
146 kr.
25 kr.
80 kr.
9 kr.
22 kr.
8-10
12.15-12.45
15-16
17.45-18.30
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.

Den sidste torsdag i
måneden
fejrer vi alle månedens
fødselarer
til torsdagscaféen.
Her serverer vi lagkage
og bobler og synger
fødselsdagssange
for fødselarerne.

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
22

Månedens fødselarer

Dato

Tillykke til

Lej. Nr.

Den 4. juli

Inge Rasmussen

Lej. 5

Den 4. juli

Hans Peter Birkedal

Lej 18

Den 8. juli

Susan Thompson

Lej. 9

Den 14.juli

Lis Frandsen

Lej. 20

Den 16. juli

Svend Erik Anders Hansen

Lej. . 36

Den 23. juli

Ole Ernst Øst-Jacobsen

Le. 47

Den 30. juli

Agnethe Rebekka Nielsen

Nr. 43

Husk at oplys en lille historie.
Eller få din pårørende til det.
Hvis du vil have vi eller din
pårørende fortælle lidt om
dig. Du kan også fortælle selv
.
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Juli mad
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Juli mad
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Aktiviteter juli
1

Fællesang 10:30

fredag

2
lørdag

3
søndag

4

Stolegymnastik i spisestuen kl. 11-11.30

mandag

5

Birte tilbyder gåtur kl. 13:30

tirsdag

6

Stolegymnastik i spisestuen kl. 11-11.30

onsdag

7
Torsdag

8

Musik i hyggekrogen med Moffe og Magneten 10:30 – 11:30

fredag

9
lørdag

10
søndag

11

Stolegymnastik i spisestuen kl. 11-11.30

mandag

12

Birte tilbyder gåtur kl. 13:30

tirsdag

13

Stolegymnastik i spisestuen kl. 11-11.30

onsdag

14
Torsdag
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Aktiviteter juli
16
lørdag

17
søndag

18

Stolegymnastik i spisestuen kl. 11-11.30

mandag

19

Birte tilbyder gåtur kl. 13:30

tirsdag

20

Stolegymnastik i spisestuen kl. 11-11.30

onsdag

21
torsdag

22
fredag

23
lørdag

24
søndag

25
mandag

26

Birte tilbyder gåtur kl. 13:30

tirsdag

27
onsdag

28
torsdag

29
fredag

30
lørdag

31
søndag
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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

