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Demenscenter Kristiansminde 
 

TLF.: 46 31 67 00 
 

__________________________________________________ 
 

Ledelse:  Træffes på hverdage og efter aftale 
 
       
    Konstitueret centerleder  
    + afdelingsleder 
    Hus 8 + seniorhøjskole 
    Anders Christensen 
     tlf. 30 84 13 88 
 
    Afdelingsleder  
    Hus 4 + 6 
    Annica Prehn  
     tlf. 24 90 70 88 
 
    Konstitueret afdelingsleder  
    Hus 10 + 12 
    Marlene K. Larsen  
     tlf.  30 58 64 48 
 
     
 
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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Nyt fra ledelsen 
 
 

Kære beboere og pårørende. 
 
I løbet af marts har jeg derhjemme kigget ud i min have, som spirer fra dag 
til dag og hvor de første blomster er sprunget ud. Foråret er for alvor be-
gyndt! På Kristiansminde spirer det også, men jeg får ikke den samme for-
årsfornemmelse, når jeg kigger ud af vinduet der. Det skal vi have lavet om 
på. Jeg vil sammen med Bruger–Pårørende rådet arbejde for, at haverne 
på Demenscenter Kristiansminde bliver forskønnet og rigtig gerne med de-
mensvenlige sansehaver. 
 
Det er så svært ikke at nævne Covid-19, men denne gang bliver det med 
et andet budskab end så mange gange før. Ved den seneste screening af 
beboere, var der ingen nye smittetilfælde og ligeledes har der ikke været 
smittede medarbejdere. Det betyder, at vi nu stopper udbrudshåndterin-
gen. Således skal vi ikke længere screene beboerne med ugentlige test. 
En kæmpe lettelse efter udbrudshåndtering siden begyndelsen af novem-
ber 2021.  
 
I marts skrev jeg ud om, at Majida var konstitueret som afdelingsleder, men 
Majida fortrød desværre hurtigt sin konstitution. Hun er allerede trådt tilba-
ge i stillingen som aftensygeplejerske. En stilling som hun fratræder med 
udgangen af april. Til gengæld kommer afdelingsleder Naja Krintel Nilsson 
tilbage fra barsel d. 26. april og overtager den daglige ledelse af hus 8 og 
vores seniorhøjskole. Vi har i marts måned søgt en afdelingsleder, for at få 
besat den stilling, som Marlene lige nu er konstitueret i. Et enigt ansættel-
sesudvalg har tilbudt Ramus Andersen stillingen, som han har takket ja til. 
Rasmus tiltræder stillingen pr. 1. maj 2022. Rasmus kommer fra en stillings 
som afdelingsleder i Københavns Kommune. 
 
Marts har budt på flere ”normale” aktiviteter. Jeg vil starte med at takke alle 
fremmødte pårørende til vores pårørendeaften d. 7. marts. Det var en in-
spirerende aften for os og jeg glæder mig til, sammen med Bruger-
Pårørende rådet, at arbejde videre med nogle af jeres inputs fra dagen.  
 
Kristiansmindes Venner havde d. 20. marts sørget for underholdning i café-
en ved Steven Hart sammen med pianist Knud Sandbæk. Rigtig mange 
beboere og pårørende deltog og havde et par skønne timer. Det glæder 
mig utrolig meget, at vi igen kan give vores beboere og jer pårørende så-
danne oplevelser. Jeg har fået flere tilbagemeldinger fra arrangementet, 
som alle sammen har været meget positive. Et kæmpe tak skal lyde til Kri-
stiansmindes Venner. Næste arrangement bliver søndag d. 10. april, hvor 
Glarmesteren og Hans Svende vil stå for den musikalske underholdning. 
Alle pårørende er naturligvis velkomne.   
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Nyt fra ledelsen—fortsat  
 
 

I marts startede vi i samarbejde med Jakobskirken et forsøg med nogle ef-
termiddage med forskellige kirkelige temaer. Første tema var bryllup. En 
række beboere og deres pårørende var inviteret med til denne eftermid-
dag, hvor der blev udvekslet erindringer om beboernes liv med udgangs-
punkt i bryllupstemaet. Der var dejlig sang, brudevals og en lækker bryl-
lupskage fra køkkenet. Tak til både Jakobskirken og køkkenet, for at være 
med til at skabe en god eftermiddag for de deltagende beboere og deres 
pårørende.  
 
Påsken nærmer sig med hastige skridt. Vi indkøber lidt ekstra slik og cho-
kolade til beboerne i påsken, så der er lidt ekstra til helligdagene. I vil ople-
ve, at vi pynter en smule op til påske, men vi holder det meget afdæmpet, 
for at alle beboere kan være med på det. Vi holder ikke en decideret på-
skefrokost, men forsøger at gøre lidt mere til frokosten henover påsken. 
Der vil eksempelvis være lidt ekstra øl, sodavand og snaps.  
 
Byrådet har i 2021 besluttet, at kommunens CO2-aftryk skal nedbringes 
med 25 % inden 2024. Det har medført, at der er lavet en ny fødevarestra-
tagi. På Demenscenter Kristiansminde betyder det indtil videre, at der en 
gang om ugen vil være en vegetarisk ret på menuen. Der bliver altid lavet 
beregninger på alle opskrifter, så kosten fortsat indeholder de anbefalede 
mængder af protein, kulhydrater og fedt. Hvis I har spørgsmål til den nye 
fødevarestrategi, så kontakt mig endelig.  
 
De bedste forårshilsner til jer alle  
 
Anders Christensen 
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Corona Restriktioner 
 
 
Følgende er gældende pt, hvorfor jeg vil bede alle 
besøgende om at give nedenstående den nødven-
dige opmærksomhed: 
 
 
 
 

 Du SKAL fremvise Coronapas ved besøg. Så vis 
det til den medarbejder, du som besøgende først 
støder på 

 
 
 Det anbefales ALTID at lade sig teste inden be-

søg  
 
 
 Vi passer på hinanden, derfor bruger vi mund-

bind  
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