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Demenscenter Kristiansminde

TLF.: 46 31 67 00
__________________________________________________
Ledelse:

Træffes på hverdage og efter aftale
Konstitueret centerleder Grethe Frahm, tlf. 40 31 09 19
Afdelingsleder Anders Christensen, tlf. 30 84 13 88
Hus 8 + daghjem
Afdelingsleder Annica Prehn, tlf. 24 90 70 88
Hus 4 + 6
Afdelingsleder Marlene K. Larsen, tlf. 30 58 64 48
Hus 10 + 12

Hovednummer til husene:
Hus 4:

46 31 68 31

Hus 6:

46 31 68 33

Hus 8:

46 31 68 35

Hus 10:

46 31 68 37

Hus 12:

46 31 68 39
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Avisens nye navn

Som I måske erindrer, så udloddede vi i oktober udgaven af denne avis en præmie for
bedste navn til avisen fremover. Vi havde et oprigtigt ønske om at finde et mere passende navn.

Der kom desværre ikke nogle bud på dette. Det er naturligvis også helt i orden. Vi har
derfor besluttet, at avisen hedder

”KRISTIANSMINDE TIDENDE”
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Nyt fra ledelsen
Kære beboere og pårørende.
Så er vi klar med 1. udgave af ”Kristiansminde Tidende”. Håber I vil tage
godt imod avisen nu med dens nye navn.
Som skrevet i forrige udgave, blev beboerne 3. gangs vaccineret mod covid-19 i uge 38. Enkelte beboere tog ikke imod vaccinationen og vi har derfor fået mulighed for at forsøge igen. Roskilde Vaccinecenter komme den
5.november 2021. Det præcise tidspunktet kendes ikke pt. De starter klokke 10.00, men skal på 4 plejecentre, før de kommer til Kristiansminde.
Det informerede samtykke, der blev indhentet tidligere, er fortsat gældeden. Personalet er ligeledes i gang med 3. vaccination. Pt. er der nedgang i smitte på plejecentre, hvilket angiveligt skyldes ovenstående.
Jeg vil her minde om Sundhedsstyrelsen anbefalinger til alle besøgende
på plejecentre.
Lad dig teste inden besøg på Kristiansminde
Den 26. oktober blev beboerne vaccineret mod influenza. Det gik som vanligt fint—stor ros til personalet fra lægehuset.
Den 19. oktober havde vi et ekstraordinært møde i Bruger-Pårørenderådet
med dagsorden: Tilsyn samt påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Rådet havde inviteret direktør Mette Heideman til deltagelse i mødet.
Jeg gennemgik rapporternes temaer og vi drøftede de videre tiltag, herunder samarbejdet mellem Kristiansminde og pårørende, et værdigt hverdagsliv, dokumentation mm. På mødet blev det besluttet at invitere pårørende til et møde om rapporterne og derfra drøfte muligheder for det videre
arbejde / samarbejde. Se indlæg fra formanden for Bruger-Pårørende rådet Anne Gregersen på side 8.
Med hjælp fra administrationen og sekretariatet på rådhuset er vi pt. i gang
med at lægge diverse ud på vores hjemmeside. Det tager tid men vigtigst
af alt, så er vi i proces.
Jeg har haft et indledende møde med køkkenets ledelse vedr. kost og måltider. Jeg vil her gøre opmærksom på, at Roskilde Kommune har stort fokus på kosten til ældre. Kosten har et højt indhold af fedt og proteiner. Køkkenet benytter årstidens råvarer, og prøver samtidig at tilpasse dagens menu efter beboernes behov. Det er vigtigt at beboerne oplever måltidet som
et af dagens højdepunkter. Køkkenet lægger vægt på, at maden er frisklavet og tilberedt af gode økologiske råvarer, som afspejler årstiderne. 60 til
90 procent at maden er økologisk. Køkkenet serverer traditionelle danske
retter, og har fokus på højtider og andre mærkedage.
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Nyt fra ledelsen – fortsat
På mit møde med køkkenet drøftede vi muligheden i et kostråd, altså en
mulighed for medindflydelse, bestående at en beboer- eller pårørenderepræsentant fra hvert hus, køkkenets ledelse samt Kristiansmindes ledelse. Køkkenet bakker op om dette. Vi vender det i Bruger-Pårørenderådet
og finder derfra ud af, hvordan vi tager dette videre.
Kristiansminde tilhører Skt. Jørgensbjerg Sogn og præsterne derfra forestår vores gudstjenester.
Asterscentret samarbejdede med Jakobskirken, Roskilde Søndre Sogn.
Præsterne derfra har et oprigtigt ønske om fortsat at samarbejde med Kristiansminde. Jeg har haft et møde med sognepræst Mogens Ohm Jensen
om 2 fremtidige initiativer: erindringsgruppe og ”gå-fællesskaber”. 2
spændende initiativer med fortsat udvikling af det individuelle meningsfulde hverdagsliv for beboerne. Se indlæg af sognepræst Mogens Ohm Jensen på side 10.
Som et tiltag i avisen vil vi af og til have indlæg fra personalet med beskrivelse af deres bidrag til det meningsfulde hverdagsliv. Se indlæg fra social
– og sundhedshjælper Vibe Lauth på side 12.
Vi har stadig håndværkere, behagelige og forstående folk, gående. Entrepriserne bliver desværre forsinket grundet leveranceudfordringer mm..
De er godt i gang i centerbygningen, men udenfor er de gået lidt i stå og
de øvrige lysprojekter afventer.
Maleren er ikke startet endnu. Jeg håber snart han kommer i gang, da vi
gerne vil have en stille og fredfyldt december måned.
Vi har taget hul på planlægning af jul og nytår på Kristiansminde. Følgende er under planlægning: adventshygge de 4 adventssøndage med småkagebagning 1. søndag i advent., Julesang v/ Vibe 2.+4. søndag i advent
samt underholdning v / Kristiansmindes Venner 3. søndag i advent, sang
ved sognepræst Mogens Ohm Jensen og et par frivillige sangere et par
formiddage i december, julebal, æbleskivebagning, konkurrence ”hvilket
hus kan lave den længste guirlande”, luciaoptog mm..
Slutteligt kan jeg fortæller, at Gitte har taget en beslutning om, at stillingen
som centerleder på Kristiansminde ikke længere skal være hendes.
Gitte har lyst til at vende tilbage til Roskilde med et fokus rettet mod demensområdet i hele kommunen. Se udmelding fra Konstitueret Sundheds
– og omsorgschef Lisbeth Juel Jensen på side 6.
Efterårshilsner fra ledergruppen—Annica, Marlene, Anders og Grethe
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Nyt vedr. ledelse på Kristiansminde
Kære alle
Jeg har en god dialog med Gitte i forbindelse med hendes sygeperiode.
Gitte har det stille og roligt bedre og beder mig hilse jer alle.
Gitte har taget en beslutning om, at stillingen som centerleder på Kristiansminde ikke længere skal være hendes.
Gitte har lyst til at vende tilbage til Roskilde med et fokus rettet mod demensområdet i hele kommunen. Gitte starter derfor stille og roligt op i demensteamet. Vi vil sammen finde den kommende form.
Grethe Frahm har sammen med jer, gjort et fantastisk arbejde på Kristiansminde. Jeg har bedt Grethe om at træde ind som konstitueret centerleder
og jeg er glad for at Grethe har takket ja til dette.

Venlig hilsen
Lisbeth Juel Jensen
Konstitueret Sundheds– og Omsorgschef
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Billeder fra oktober
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Bruger-Pårørenderåd
Bruger pårørenderådets virke
Den 20. maj 2021 blev nyt bruger pårørende råd (BPR) valgt på Kristiansminde. Vi er 4 pårørende fra hhv. hus 6, 8 og 10 samt 1 ’interessent’ i Kristiansmindes BPR. Vores interessent er nabo til Kristiansminde og sidder
desuden i Ældrerådet i kommunen. Der kan sidde op til 7 i BPR, så der er
være plads til 2 mere, hvis nogen har lyst.
Udover de valgte medlemmer, deltager lederen af Kristiansminde i vores
møder, for tiden Grethe Frahm-Christensen samt medlem af kommunens
Ældreråd, Fleming Friis Larsen.
BPR har til formål at repræsentere beboerne over for kommunen således,
at den daglige drift bedst muligt tilgodeser beboernes ønsker og behov.
BPR kan ikke behandle person- eller enkeltsager, men skal drøfte principper og overordnede emner og kan arrangere møder.
Vedtægterne for vores arbejde findes på Roskilde kommunes hjemme
side.
Referaterne fra vores møder vil fremover være at finde på Kristiansmindes
hjemmeside, og vil blive rundsendt til alle pårørende efter hvert møde, når
de er godkendt af BPR.
Den 8. juni 2021 holdt vi vores første møde. Her besluttede vi, hvilke 3 temaer, vi ville starte med: Aktiviteter, Samarbejdet mellem Kristiansminde
og pårørende, samt rammerne på Kristiansminde (både udvendige og indvendige).
Aktiviteter – Kristiansmindes Venner
BPR har et stort ønske om, at alle beboere har en værdig og indholdsrig
tilværelse på Kristiansminde. Her er den daglige pleje altafgørende. Forskellige aktiviteter kan understøtte det gode liv. På BPR-møde den 7. september 2021 gennemgik Gitte Limkilde de aktiviteter, som er på Kristiansminde. Kristiansmindes Venner deltog talstærkt i mødet, og fortalte om deres gode aktiviteter. BPR vil gerne have flere målrettede aktiviteter i hverdagen. Vi har derfor søgt Roskilde kommunes frivilligpulje til at få midler til
yderligere aktiviteter.
Hvis du har gode idéer, eller har noget at bidrage med, er du meget velkommen til at kontakte undertegnede.
BPR er meget taknemlige for det store arbejde Kristiansmindes Venner
gør, for at lave søndags arrangementer. BPR kan varmt anbefale disse arrangementer. De er rigtig hyggelige.
Samarbejdet Kristiansminde og pårørende
Temaet på mødet den 2. november 2021 er samarbejdet mellem Kristiansminde og pårørende.
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Bruger-Pårørenderåd—fortsat
Tilsynsrapporter
Den 19. oktober 2021 havde BPR et ekstra møde om de nyeste tilsynsrapporter og arbejdet med påbud og henstillinger. Disse rapporter kan findes på Kristiansmindes hjemmeside.
For BPR er det væsentligt, at der fortsat arbejdes med at sikre, at beboerne har en god hverdag. Dette kræver et godt arbejdsmiljø for personalet.
Det er 2 sider af samme sag, og BPR vil fortsat have opmærksomhed på
dette.
Møde for alle pårørende onsdag den 24. november 2021
BPR er sammen med Grethe ved at planlægge et møde for alle pårørende. En foreløbig dato for dette er onsdag den 24. november 2021 kl. 1719. Der vil komme en invitation ud med tilmelding, når vi har haft vores
møde den 2. november. Reserver gerne allerede nu datoen.
Her vil tilsynsrapporterne også blive berørt.
Kontakt mig gerne
Kontakt mig gerne, hvis du har spørgsmål eller vil bidrage til BPR’s virke.
Venlig hilsen
Formand for BPR, Kristiansminde
Anne Gregersen
Telefon 52248662
Mail anne4gregersen@gmail.com
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Hun er i sit smil—af sognepræst
Mogens Ohm Jensen
Smilet er Rigmors smil. Stilfærdigt, bredt, ægte.
Jeg aner hareskåret i læben, som hun blev født
med. Glimtet i øjet er der, humoren som altid
trængte sig vej. Blikket er varmt. Hun siger bare ingenting mere.
Rigmor plejede at se på mig og på andre med sit
faste blik, når hun ville fortælle noget. Nu begrænser hun sig til enstavelsesord. ”Godt” og ”Ja”. To
ord på et helt besøg. Og smilet.
Som Rigmor sidder der i kørestolen, bred og hun blunder lidt, er det svært
at få øje på forstanderen, den bevidste pædagog, der i 30 år ledte institutionen for 18 piger i teenagealderen, som skulle hjælpes videre i livet. Unge
som skar i sig selv, kom fra hjem med alkoholiserede forældre, var i oprør
mod skolen og lærerne eller havde været udsat for seksuelle overgreb. Det
håndterede Rigmor sammen med en dygtig medarbejderstab, og efter 2 –
4 – 6 år var det unge kvinder, som tog derfra med en større robusthed og
en afklaring med, hvad de ville med livet. En af dem var Lisbeth Zornig Andersen.
Mine besøg på plejehjemmet er ikke så hyppige. Jeg er jo ikke familie. Rigmor sad i menighedsrådet og var med til at ansætte mig, da jeg som ung
nyuddannet præst fik mit første embede. Hun troede på mig. Det kunne jeg
se i blikket, på hendes smil og i hendes tillidsfulde måde at inddrage mig i
hendes overvejelser, når noget vigtigt skulle besluttes i menighedsrådet.
Jeg mærkede det på den måde, som hun bakkede mig op på, når jeg havde brug for en at støtte mig til eller høre en ’second opinion’.
Rigmor har altid elsket at synge. Så det gør vi – eller rettere: det gør jeg.
Med sine enstavelsesord når Rigmor ikke langt i teksten. Men at holde
hendes hånd imens er fint nok. Den er varm. Der er kontakt. Og når jeg
synger med hende, kommer smilet frem igen, og blikket holder mig fast.
Der er ingen genkendelse, men der er spejling i at sidde der og bekræfte
den gamle dame i, at hun ser glad ud, at solen skinner, at livet er godt og
at Gud er kærlig.
Jeg synger ’Dejlig er jorden’ og andre velkendte salmer og sange, som har
formet Rigmor og præget hendes livssyn. Horisonten og holdningerne i
sangene har gennem Rigmor smittet af på alle dem, som hun tog under sine vinger i et langt arbejdsliv og engagement som socialpædagog.
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Rigmor har levet sine sidste 15 år med demens. Hun holder endnu. Det
gør jeg også. For der er så meget, jeg er hende taknemmelig for. Og jeg
er medarbejderne på plejehjemmet taknemmelig for, at de hver dag er
omkring Rigmor med respekt og kærlig pleje. De sørger for hendes tøj og
personlige hygiejne og varetager værdigheden på bedste vis.
For 15 år siden var den begyndende demens tydelig for alle. Jeg spurgte
hende bekymret: ”Rigmor, hvad nu hvis det går dig ligesom din mor i
Brovst, som blev så dement, at hun ikke kunne genkende dig?” Rigmor så
på mig med sit faste blik og sagde roligt: ”Det stoler jeg på, at der er nogen, der tager hånd om”. I det øjeblik smilede hun ikke, men var klippefast
i sin tillid til, at vi mennesker ikke behøver at magte alting selv.
Det tænker jeg på, når jeg beder Fadervor sammen med Rigmor, efter at
vi har sunget.
Hun svarer ikke, når jeg rejser mig og siger farvel. De to ord i dag var nok:
”Godt” og ”Ja”. Rigmors smil tager jeg til mig og med mig.
Mogens Ohm Jensen
sognepræst ved Jakobskirken i Roskilde
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Vibes fortælling om sit job
Mit navn er Vibe og jeg har fået mit drømmejob her på Kristiansminde!
Jeg er uddannet: Social og Sundhedshjælper,
Frisør/stylist/Japansk Facelift og wellness
massør/foredragsholder og forfatter samt
sangerinde.
Jeg har altid været vild med ældre/gamle
mennesker og indtil for nylig vidste jeg egentlig ikke rigtig hvorfor det var sådan, men set i
bakspejlet hænger det jo nok sammen med at
jeg godt kan lide at gøre andre glade/smukke,
give velvære og høre folks historier. Kort sagt interesserer jeg mig for det
hele menneske.
I mit arbejde lægges der vægt på at give trivsel og omsorg, der hvor det
giver mening.
Sammen med mine kolleger har jeg en god dialog om vores beboere og vi
lægger sammen en plan, der opfylder de forskellige behov. Jeg giver Massage, f.eks. på hænder arme, fødder og klipper og renser negle, samt neglelak på. Jeg vasker hår og føntørrer og giver bad, der hvor det er en udfordring og derved tager ekstra tid med at få beboeren motiveret til dette.
Nogle beboere har bare brug for nærvær og tid til en lille gåtur, eller en
sang og måske en historie. Jeg synger i de små forsamlinger, for de som
ikke magter de store arrangementer i vores cafe og forsøger at finde frem
til den musik, som den enkelte beboer har lyst til og brug for. Nogle af vores beboere er kristne og finder ro ved en salme eller morgen/aftenbøn, så
det kan også tilbydes.
Det er en stor fordel at vide lidt om vores beboeres liv og interesser, så
sammen med ledelsen, mine kollegaer og pårørende, får jeg indblik i den
enkelte beboer og vi kan opdatere livshistorierne, så det er relevante ting
vi kan tale om, som vækker genklang, tryghed , trivsel og glæde. Nogle har
haft hund, kat, eller har tegnet, måske har nogle rejst meget, eller boet i
udlandet osv. Det kan også være en stor fordel at vide, hvad vores beboere har arbejdet med, da mange fortsat har en stor arbejdsidentitet. F.eks.
har vi en beboer, der har været lokomotivfører og det finder han stor glæde
i at tale om.
Det giver også glæde at synge de sange som evt. relaterer til beboernes
ungdom.
Jeg sætter en ære i at være med til at give vores beboere en god hverdag
og at vi sætter trivsel over alt.
Vibe Lauth
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SØNDAG 7. NOVEMBER KL. 14.30-15.30 i
CAFEEN
Kaffe/te og kage kl. 14.00 for borgere og pårørende
Lotte

et publikum ved over 1500 koncerter og som vækker de gode minder fra en tor glæde blandt publikum.

Lotte Arnsbjerg, blev landskendt som præsten i TV-serien
”Strisser på Samsø”. Lotte er en usædvanlig fortolker der kommer
tæt på sit publikum, når hun bevæger sig rundt med sin trådløse
mikrofon, og bringer sang, smil og glædestårer frem gennem en
meget personlig form. Toner fra Himlen har været på besøg hos os
før, hvor både beboere, også de som er ramt af demens, og personale har udvist stor begejstring og glæde ved programmet og Lottes fremførelse af de skønne gamle sange. Ved besøget hos Demenscenter Kristiansminde har Lotte lavet aftale med en særdeles
rutineret komponist og musiker: Hans Dal.
Skal vi fortsat have musik udefra på Demenscenter Kristiansminde, skal der
fortsat være en Venneforening med frivillige? Derfor – pårørende og interesserede – meld jer hurtigst til jytte.daniel@gmail.com 30 51 22 46.
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Seniorhøjskolens aktivitetskalender november 2021
Dato

Formiddag
Kl. 11

Eftermiddag

Mandag

1.

Morgensang/gymnastik

Tirsdag

2.

Onsdag

3.

Kl. 11

Morgensang/gymnastik

Gåtur/wellness

Torsdag

4.

Kl. 11

Morgensang/gymnastik

Spil

Fredag

5.

Kl. 11

Morgensang/gymnastik

Quiz

Lørdag

6.

Søndag
Mandag

7.
8.

Kl. 11

Morgensang/gymnastik

Sang

Tirsdag

9.

Kl. 11

Morgensang/gymnastik

Onsdag

10.

Kl. 11

Morgensang/gymnastik

Torsdag

11.

Kl. 11

Morgensang/gymnastik

Fredag

12.

Kl. 11

Morgensang/gymnastik

Højtlæsning

Lørdag

13.

Søndag

14.

Mandag

15.

Kl. 11

Morgensang/gymnastik

Spil

Tirsdag

16.

Kl. 11

Morgensang/gymnastik

Motofliser

Onsdag

17.

Sang m/Johannes

Gåtur

Torsdag

18.

Kl. 11

Morgensang/gymnastik

Wellness

Fredag

19.

Kl. 11

Morgensang/gymnastik

Erindringskasser

Lørdag

20.

Søndag

21.

Mandag

22.

Kl. 11

Morgensang/gymnastik

Vaffelbagning

Tirsdag

23.

Kl. 11

Morgensang/gymnastik

Spil

Onsdag

24.

Kl. 11

Morgensang/gymnastik

Højtlæsning

Torsdag

25.

Kl. 11

Morgensang/gymnastik

Fredag

26.

Kl. 11

Morgensang/gymnastik

Quiz

Lørdag

27.

Søndag

28.

Mandag

29.

Kl. 11

Morgensang/gymnastik

Wellness

Tirsdag

30.

Kl. 11

Morgensang/gymnastik

Erindringskasser

Quiz

Højtlæsning
Kl. 13.30
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Kl. 13

Gudstjeneste

Musik v. Søren Westerholm
Vaffelbagning

Kl. 13

Kl. 13

Dans

Dans
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AKTIVITETER

Erindringsdans:
i cafeen, hver 2. torsdag i mdr. fra kl. 13-14,

torsdag, den 11/11 og torsdag, den 25/11

Wellnes:
Hver 2. onsdag kl. 10.30 til frokost,
onsdag, den 10/11 og onsdag, den 24/11 v/Vibe og Benedikte.
Vi er i det store aktivitetsrum

Besøgshund kommer ad hoc.
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Billeder fra oktober
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