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Demenscenter Kristiansminde

TLF.: 46 31 67 00
__________________________________________________

Ledelse:

Træffes på hverdage og efter aftale
Centerleder Gitte W. Limkilde

tlf. 30 84 13 36

Souschef Grethe Frahm

tlf. 40 31 09 19

Afdelingsleder Anders Christensen
Hus 8 + daghjem
tlf. 30 84 13 88
Afdelingsleder Annica Prehn
Hus 4 + 6

tlf. 24 90 70 88

Afdelingsleder Marlene K. Larsen
Hus 10 + 12
tlf. 30 58 64 48

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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Konkurrence - Husavisens nye navn
Nu er vi kommet til 2. udgave af vores nye husavis, som over de næste
måneder vil være under udvikling. Foreløbigt hedder den Husavis Demenscenter Kristiansminde.
Vi har den største lyst til at finde et andet og mere sigende navn. Således
har vi besluttet, at give jer som beboere og pårørende, mulighed for at deltage i konkurrencen om avisens nye navn.
Forslag sendes på mail til souschef Grethe Frahm på grethefc@roskilde.dk senest søndag den 17. oktober 2021.
En medarbejder fra hvert hus samt udvalgte beboere, vil indgå i et dommerpanel, som har til opgave, at vælge avisens nye navn.
Der udloddes en præmie til personen, som er opfinder af avisens nye
navn.
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Nyt fra ledelsen
Kære beboere og pårørende.
Som nævnt er vi nu kommet til 2. udgave af husavisen.
Vi har fået en del henvendelser og spørgsmål i forbindelse med smitteudbruddet med Covid-19. Vi har tilstræbt at holde pårørende opdateret pr.
mail. I har kunne få overblik over status på testdage, svar samt og anden
relevant information. Det har givet anledning til flere opringninger, hvilket
vi altid vil opfordre jer til ved tvivl eller spørgsmål.
I uge 38 blev beboerne vaccineret 3. gang mod Covid-19. Ikke desto mindre er Sundhedsstyrelsen kommet med nye anbefalinger til besøgende på
plejecentre. Anbefalingen er, at alle besøgende, uanset vaccinationsstatus, opfordres til at tage en test inden besøg.
Nu hvor vi er ved vaccinationsoverskriften, kan vi meddele, at Roskilde
Lægehus kommer den 26.10.2021 og vaccinerer mod influenza samt evt.
pneumokok. Som pårørende skal I forvente igen at blive kontaktet
med henblik på informeret samtykke for de beboere, som ikke selv kan afgive dette.
Demenscenter Kristiansminde har modtaget et påbud fra Styrelsen For
Patientsikkerhed. Tilsynsrapporten samt påbuddet ligger på kommunens
hjemmeside. Kort før sommerferien fik vi besøg af Styrelsen For Patientsikkerhed, som foretog et reaktivt tilsyn. Det skete på baggrund af en bekymringshenvendelse fra Alzheimerforeningen. Styrelsen foretog tilsynet
ud fra forskellige målepunkter som fx beboernes trivsel, dokumentation og
arbejdsgange.
Vi er i fuld gang med at arbejde med Styrelsens kritikpunkter. BrugerPårørenderådet er involveret og på rådets næste møde, vil rapporten blive
gennemgået og drøftet, for at gøre rådet til en aktiv part i det videre arbejde.
Der har fra flere sider være fokus på kost. Vi har forhørt os i Brugerpårørenderådet, som også har idéer til ændringer. I næste uge afholdes et
indledende møde med køkkenets ledelse. Vi vil følge op på denne overskrift her i avisen i en senere udgave.

Flere har måske bemærket, at vi har håndværkere gående både udenfor
og indenfor. Vi skal have lavet ny udendørs belysning. Der opsættes pt. ny
belysning ved arealet omkring hovedindgangen. Efterfølgende optimeres
belysningen på øvrige udendørsarealer og sidst forhåbentligt også i gårdhaverne.
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Nyt fra ledelsen – fortsat
I centerbygningen er der fuld gang i udskiftning af loftbelysningen. Der
skal opsættes loftbelysning over sengeområdet i samtlige boliger, startende i hus 4 og herefter hus 6, 8,10 og 12. Endvidere har vi igangsat et udviklingsprojekt i hus 8, hvor ”sundhedslys” etableres på gange, spisesamt opholdsstuer. En døgnrytmebelysning, som kan ændre styrke og farvetemperatur og som har forud programmerede scenarier, så som rengøringslys, spisebelysning, aftenhygge belysning samt frisk lys. Vi glæder os
meget til at følge denne proces og de positive virkninger, som det meget
gerne skulle give beboerne i hus 8.
Sidst men ikke mindst skal der males i hus 4, 6 og 8 på fællesarealerne.
Som I ved etablerede vi tidligere på året et fælles vaskeri i kælderen. Formålet er, at plejepersonalet skal arbejde med pleje og omsorg og husassistenterne med rengøring og tøjvask. Denne omstilling har ikke været uden
udfordringer. Arbejdsgangene for vasketøjet er nu systematiseret, således
at beboerne i hus 4 og 6 får vasket tøj mandag og torsdag, beboerne i hus
8 om onsdagen og beboerne i hus 10 og 12 tirsdag og fredag. Næstkommende hverdag lægges det rene tøj på plads i skabene.
Som nævnt i medierne, har mange i sundheds- og ældresektoren svært
ved at rekruttere medarbejdere. Det gælder desværre også Demenscenter Kristiansminde. 1.10.2021 starter dog flere nye medarbejdere. Vi arbejder fortsat målrettet og strategisk med rekruttering og fastholdelse af vores mange dygtige medarbejdere. Samtidigt arbejder vi målrettet med
kompetenceudvikling både for nye og ”gamle” medarbejdere, da alle skal
vide, hvordan man arbejder med demensramte her på Demenscenter Kristiansminde.
Flere af jer har henvendt jer og spurgt til julen og nytåret. Vi arbejder sammen med relevante aktører, på at kunne præsentere en plan for julen og
nytåret i november udgaven af husavisen.
Som I kan se på side 2 har hvert hus fået et nyt hovednummer.
Afslutningsvis vil jeg nævne, at centerleder Gitte Limkilde desværre er fraværende grundet sygdom. Tøv ikke med at henvende jer til ledelsen.
Rigtig god september til alle - efterårshilsner fra
Annica, Marlene, Anders og Grethe
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Kristiansmindes Venner Bestyrelsen

Kristiansmindes Venner indbyder til Årsmøde
Søndag d. 10.oktober 2021 kl. 16.00
Mødes afholdes i caféen, Margrethekær 2, 4000 Roskilde. Der afholdes arrangement
for beboerne fra kl. 14.30 – 15.30, som alle er velkommen til at deltage i.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår John Nielsen.
2. Valg af referent.
3. Valg af stemmetællere.
4. Årsmødeberetning.
5. Kasseren fremlægger regnskab for 2020.
6. Behandling af indkomne forslag. Forslag der ønskes behandlet på årsmødet skal
være formanden, Jytte Skov Daniél, jytte.daniel@gmail.com i hænde senest 3. oktober .
7. Fastlæggelse af kontingent.
8. Arrangementer og budget for 2021.
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. På valg er:
Irene Lundh
Lisa Graff
Ingelise Møller

modtager genvalg
modtager ikke genvalg
modtager ikke genvalg

Der kan opstilles kandidater på mødet
Suppleanter:
Annelise Genske
Kirsten Schmidt

modtager ikke genvalg
modtager ikke genvalg

10. Valg af 2 kritiske bilagskontrollører:
John Nielsen

modtager genvalg

Anna Jørgensen

modtager genvalg

11. Eventuelt.
Der serveres vand og frugt. Mødes forventes afsluttet senest kl. 17.30.

Såfremt Kristiansmindes Venner fortsat skal bestå til glæde for beboere og pårørende på Demenscenter Kristiansminde, kan det kun lade sig gøre, såfremt pårørende/interesserede stiller op til valget på årsmødet.
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Søndag, den 10. oktober 2021, kl. 14.30-15.30
Vil cafeen blive fyldt med skøn musik fra
Operasanger Dorthe Elsebet & ”Den syngende sygeplejerske”
Lars Frost. Dorthe og Lars synger underholdende opera/operette repertoire, fyldt
med smukke sange og let opera, bl.a. den festlige drikkevise fra La Traviata, Mozarts forførende Don Juans pragtfulde arie, dejlige sange fra Kai Norman Andersen. Glæd dig til en rigtig dejlig oplevelse.
Skal vi fortsat have musik udefra på Demenscenter Kristiansminde, skal der være
en Venneforening med frivillige? Derfor - pårørende og interesserede - meld jer
hurtigst muligt til jytte.daniel@gmail.com eller 30 51 22 46. Det haster, for at der
kan søges penge fra Roskilde Kommune til 2022. Deadline 1/11-21.
På gensyn KRISTIANSMINDES VENNER
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AKTIVITETER

Erindringsdans:

I caféen, hver 2. torsdag i mdr. fra kl. 13-14,
torsdag, den 14/10 og torsdag, den 28/10

Wellness:
Hver 2. onsdag kl. 10.30 til frokost,
onsdag, den 13/10 og onsdag, den 27/10 v/Vibe og Benedikte.
Vi er i det store aktivitetsrum i hus 8

Besøgshund:
Kommer ad hoc.
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Æblekagekonkurrence
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MADPLAN oktober 2021
Der tages forbehold for ændringer i planen

Fredag

1.

Fisk i fad m/æble, tomatsovs, citron og råkost

Lørdag

2.

Hamburgerryg m/brunede kartofler, grønlangkål
Chokolademousse m/flødeskum

Søndag

3.

Wienerschnitzel m/brasede kartofler, skysovs, fin ærter
Æblekage m/flødeskum og ribsgele

Mandag

4.

Kærnemælkssuppe m/rosiner
Kalvehjerter i flødesovs m/kartoffelmos, tyttebær

Tirsdag

5.

Gule ærter m/flæsk, pølse, sennep og rødbeder
Pandekager m/is og brombærsyltetøj

Onsdag

6.

Øllebrød m/flødeskum
Kotelet i fad m/tomat, bacon, peberfrugt, løse ris

Torsdag

7.

Kogt torsk m/sennepssovs, æg, rødbeder, bacon i tern
Alliancegrød m/fløde

Fredag

8.

Tarteletter m/høns i asparges
Medister m/skysovs og hjemmekogt rødkål

Lørdag

9.

Braiseret svinekæbe m/kartoffelmos, surt
Rombudding m/kirsebærsovs

Søndag 10.

Oksesteg m/skysovs, perleløg, tyttebær, franske kartofler
Ymerfromage m/brombærsovs

Mandag 11.

Pølser m/varm kartoffelsalat og fine ærter
Vanilleis m/chokoladesovs og vafler

Tirsdag

12.

Risengrød m/kanelsukker og smør
Kylling m/skysovs,, asie og blommechutney

Onsdag 13.

Tomatsuppe m/suppehorn
Baconrulle m/enebærsovs og rødbedesalat

Torsdag 14.

Grønkålssuppe m/flæsk, pølse og sennep
Æbleskiver m/solbærsyltetøj

Fredag

Forloren skildpadde m/halvt æg og hj.bagt flutes
Fersken m/makronflødeskum

15.
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Lørdag

16.

Rullesteg/svesker m/skysovs, rødkål og asier
Blommer i rom m/råcreme

Søndag

17.

Coq au vin, fjerkær i rødvin, bacon og dampet gulerødder
Flødekaramelfromage m/flødeskum

Mandag 18.

Efterårsgryde m/kalvekød, cocktailpølser, kartoffelmos
Abrikostrifli m/flødeskum

Tirsdag

19.

Boller i selleri m/grønkålssalt med granatæble
Skovbærgrød m/fløde

Onsdag

20.

Kartoffelsuppe m/bacontern
Krebinet m/skysovs og citronbagte rodfrugter

Torsdag 21.

Snitte m/gravad laks m/dilddressing, dild og pynt
Vildtragout m/kartoffelmos, syltede brombær, drueagurker

Fredag

22.

Hakkebøf m/bløde løg, skysovs og rødbede
Kærnemælksfromage m/kirsebærsovs

Lørdag

23.

Flæskesteg m/skysovs, brunede kartofler, rødkål
Pære i portvin m/råcreme

Søndag

24.

Bøf Stroganoff m/kartoffelmos, asier og grønt drys
Citronfromage m/flødeskum, chokoladepynt

Mandag 25.

Rosenkålssuppe m/bacontern
Hj.røget laks m/hollandaisesovs, citron, hvidkålssalat

Tirsdag

26.

Frikadeller m/stuvet hvidkål, rødbeder
Muldvarpeskud (sveskedessert)

Onsdag

27.

Millionbøf m/kartoffelmos, rødbeder
Vafler m/syltetøj og flødeskum

Torsdag 28.

Tunmousse m/sauce verte og flutes
Kylling i karry m/løse ris, fine ærter

Fredag

29.

Stegt flæsk m/persillesovs, rødbeder
Panna Cotta m/krydrede æbler

Lørdag

30.

Kalvesteg m/skysovs, bagte bønner m/bacon, tyttebær
Sherryfromage m/chokolade og nødder

Søndag

31.

Hokaidosuppe m/creme fraiche og ristede nødder
Braiseret oksetykkam m/æble-pastinak , grov urtemos
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