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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 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

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.
Så blev det december og julen står for døren og et nyt år banker på.
Hvad er mere kærkomment end et kort tilbageblik på året, der snart går på
hæld og et samtidig fremadskuende blik på 2022.
2021 stod på flytning fra Asterscentret samt fusion af Asterscentret og Kristiansminde til det nuværende Demenscenter Kristiansminde. Covid-19 lavede benspænd,, hvilket det stadig gør både på Demenscenter Kristiansminde, i Danmark og på verdensplan. Vi håber inderligt, at 2022 byder på
mere normale forhold for os alle.
Vi er i gang med at udvikle Demenscenter Kristiansminde, så det på alle
måder bliver et godt og trygt sted at bo og at være pårørende, samt et
spændende og udviklende sted at arbejde.
I 2021 har vi udviklet samarbejdet med Bruger-Pårørende Rådet, så intet
nu er for stort eller småt til dialog. Vi har haft seriøse samtaler om samarbejdet mellem pårørende og Demenscenter Kristiansminde og udvikling af
dette. TAK til Bruger-Pårørende Rådet for jeres store engagement. Desværre måtte vi aflyse samarbejdsmødet og det efterfølgende suppleringsvalg til Bruger–Pårørende Rådet den 24. november grundet Covid-19 (se
side 9 vedr. suppleringsvalg)
Kristiansmindes Venner har skabt skønne stunder for beboere og pårørende i 2021 og det fortsætter heldigvis i 2022 . TAK til Kristiansmindes Venner for jeres store støtte.
Det går fremad med rekruttering. Flere gode og dygtige folk har fundet deres plads og flere er på vej ind. Nogle finder også andre veje, sådan vil det
altid være på en stor arbejdsplads. Vi ER en stor arbejdsplads med ca. 140
fastansatte og ca. 25 mere løst tilknyttet. 2022 byder på fortsat målrettet
rekruttering.
I støbeskeen for 2022 ligger den fortsatte udvikling af samarbejdet mellem
pårørende og Kristiansminde, informationsniveau, diverse mere formelle
samtaler mellem pårørende, afdelingsleder og personale så som indflytningssamtalen, kontaktpersonens ansvar og opgaver, de autoriserede
sundhedspersoners ansvar og opgave, etablering af kostråd og meget mere.
På side 4 findes beskrivelse af den ”den forsigtige jul” - dette set i lyset af
Covid-19 situationen og på side 15 corona restriktionerne, som de ser ud
pt.
Kristiansminde Tidende udkommer ikke i januar, så vi høres ved i februar.
Slutteligt ønsker ledelsesteamet alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår
På vegne af Marlene, Annica og Anders
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JULEN på Demenscenter Kristiansminde
Julen er har allerede gjort sit indtog og vi er så småt begyndt at pynte op
både udenfor og indenfor. Juletræet ved hovedindgange er tændt, flere juletræer ankommer snarest. De bliver i første omgang placeret udenfor på
terrasserne for senere at komme ind, blive pyntet, beundret, måske endda
danset om. Julefar og julemor har også taget opstilling indenfor.
Julen er SÅ velkommen på Demenscenter Kristiansminde. Vi ønsker den
så sikker som overhovedet muligt. Dette betyder, at formanden for BrugerPårørende Rådet Anne Gregersen og undertegnede har haft flere snakke
om, hvordan vi gør det bedst.
Vi er nået frem til at søndagsunderholdningerne, som der er 3 af, julegudstjenesten den 24. december. mm. bliver uden pårørendeinvitation.
Luciaoptoget den 13.december vil foregå udendørs. Det er ikke til at bære, hvis Covid-19 skal fylde mere end det allerede gør og så hen over julen. Vi håber inderligt på alles forståelse og opbakning til dette.
Som pårørende er man naturligvis mere end velkommen til at besøge sin
kære. Vi opfordrer til, at besøg foregår i lejlighederne og ikke på fællesarealerne.
Ønsker I som pårørende at holde enten juleaften eller nytårsaften på
Demenscenter Kristiansminde, så kontakt huset og aftal nærmere med
hensyn til mad osv.
Det samme gør sig selvfølgelig gældende, hvis en beboer holder juleaften, juledage eller nytår udenfor Demenscenter Kristiansminde.
Julen startede allerede i weekenden med 1. søndag i advent. 1. lys blev
tændt i adventskransene - disse sponsoreret af Bruger–Pårørende Rådet.
TAK til jer for de meget smukke adventskranse til samtlige 10 bo-enheder.
Op til hver adventsweekend kommer der juleslik, vin, øl og sodavand op i
husene, så der kan hygges lidt ekstra.
1. søndag i advent blev der bagt småkager i husene. Skønt med duften fra
nybagte småkager.
Aktiviteter hen over julen findes beskrevet på siderne 10-14.
Menuerne hen over jul og nytår kan ses på side 6+7+8 og den samlede
menuplan for december sidst i Tidende. På side 16+17
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Menu Juleaften
Andesteg og flæskesteg
Brune- og hvide kartofler
Brun sauce og hjemmekogt rødkål
½ æble med gele og franske kartofler
~
Ris a la mande
med kirsebærsovs
~
Kaffe med småkager og juleknas
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Frokost første juledag
Stegt Julesild med pynt
Gravad laks med sennepsdressing
Lun mørbradbøf med løg champignon og asier
Tarteletter med høns i asparges
Ost / frugtsalat
~
Hjemmebagte julesmåkager

Frokost anden juledag
Marineret sild med karrysalat ½ æg
Lun ribbensteg med rødkål, appelsin og svesker
Fiskefilet med hjemmerørt grov remoulade og citron
Brie med druer, kiks og saltstænger
~
Hjemmebagte julesmåkager
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Menu Nytårsaften

Cremet hummersuppe med cognac, hummerhaler, cremefraiche med
persille,
Friterede pastinak og brød
~
Langtidsstegt kalveculotte med
Vinbondens sovs, kartoffelgratin og
hvidkålssalat med æble og spidskommen
~
Islagkage med browniebund, vanilleparfait med marcipan, chokolade
og brombær
~
Kransekage og petitfours
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Suppleringsvalg til Bruger-Pårørende Råd
Desværre måtte vi aflyse samarbejdsmødet og det efterfølgende suppleringsvalg til Bruger–Pårørende Rådet den 24. november grundet Covid19. Vi forsøger os her på forsigtig vis med et suppleringsvalg via Kristiansminde Tidende.
Interesserede beboere, pårørende eller andre interessenter, kan melde
deres kandidatur til Grethe Frahm senest fredag den 17. december ved at
sende en mail på grethefc@roskilde.dk.
Bruger-Pårørende Rådet mangler 2 medlemmer, samt evt. suppleanter for
Rådets 7 medlemmer. Nedenfor kan du læse lidt generelt om BrugerPårørende Rådet. På Demenscenter Kristiansmindes hjemmeside
www.kristiansminde.roskilde.dk kan du læse mere om Bruger-Pårørende
Rådet.
Roskilde Kommune har valgt at have Bruger- og pårørenderåd (BPR) på
alle kommunale plejecentre så længe, at der er kandidater, der ønsker at
indgå i rådene. Rådet bliver valgt for 2 år ad gangen.
Formålet er at repræsentere beboerne således, at den daglige drift bedst
muligt tilgodeser beboernes ønsker og behov.
Rådets arbejdsområder


Styrke dialogen mellem ledelse og brugere/pårørende



Medvirke ved fastlæggelse af retningslinjerne for det daglige liv



Kan udtale sig om rapporter i forbindelse med tilsynsbesøg
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AKTIVITETER
Gå-fællesskaber v. Jacobs Kirken
Onsdag den 8.12.2021 klokken 10.45

Musik ved Victor + venner
Fredag den 10.12.2021 klokken 13.00

Lucia
Mandag den 13.12.2021 klokken 11.00. Foregår
udendørs.

Wellness v. Vibe og Benedikte
Tirsdag den 7.12.2021 og onsdag den 22.12.2021
Vi er i det store aktivitetsrum kl. 10.30

Musik i husene v. Søren Westerholm
Tirsdag den 7.12.2021 + onsdag den 8.12.2021
Tirsdag den 21.12.2021 + onsdag den 22.12.2021

Besøgshund kommer ad hoc.

Adventssang v/ præst Mogens O Jensen
Mandag den 6.12.2021 og torsdag den 9.12.2021
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Søndagsunderholdning for beboere
v. Vibe og Allan
Søndag den 5.12.2021 og søndag d. 19.12.2021.
Begge dage fra kl. 14 til kl. 15 i caféen
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—af sognepræst Mogens Ohm
Jensen
Vi fejrer jul med glæde
Juleaften holdes der gudstjeneste på Kristiansminde for beboere og personale.
En lys halv time med fællessang, juleevangeliet og
en glad juleprædiken.
Bagefter hygges der med et glas portvin, kransekage og juleknas, og vi ønsker hinanden glædelig jul.
Gudstjenesten er kl. 11 fredag d. 24. december.
Organist Henrik Bjørnum spiller til de gode julesalmer, som alle holder af.
Sognepræst Mogens Ohm Jensen taler.
Henrik og Mogens er kendte ansigter ’fra gamle dage’ inden flytningen, da
Astershjemmet var nabo til Jakobskirken.

13

December 2021

Fredag Seniorhøjskolens aktivitetskalender December 2021
Dato

Formiddag

Eftermiddag

Onsdag

1.

Kl. 11

Morgensang/gymnas k

Vi klipper julepynt

Torsdag

2

Kl 11

Morgensang / gymnas k

Vi klipper julepynt

Fredag

3.

Kl. 11

Morgensang/gymnas k

Koncert m/ Andre Rieu

Lørdag

4

Søndag

5

Mandag

6

Kl. 11

Morgensang/gymnas k

Gå-tur

Tirsdag

7

Kl. 11

Morgensang/gymnas k

Kl 13

Gudstjeneste

Onsdag

8

Kl. 11

Morgensang/gymnas k

Kl 13

Søren spiller

Torsdag

9

Kl. 11

Morgensang/gymnas k

Juleqyiz

Fredag

10

Kl. 11

Morgensang/gymnas k

Gløgg + æbleskiver

Lørdag

11.

Søndag

12

Mandag

13

Kl. 11

Lucia

Juleeventyr

Tirsdag

14

Kl. 11

Morgensang/gymnas k

Vaﬀelbagning

Onsdag

15

Kl. 11

Morgensang/gymnas k

Torsdag

16

Kl. 11

Morgensang/gymnas k

Gåtur / erindringskasser

Fredag

17

Kl. 11

Morgensang / gymnas k

JULEHYGGE

Lørdag

18

Søndag

19

Mandag

20

Kl. 11

Morgensang/gymnas k

Juleﬁlm

Tirsdag

21

Kl. 10.30 Sang m/ Johannes

Gymnas k

Onsdag

22

Kl. 11

Morgensang/gymnas k

Juleﬁlm

Torsdag

23

Kl. 11

Morgensang/gymnas k

Fredag

24

Lørdag

25

Søndag

26

Mandag

27

Kl. 11

Morgensang/gymnas k

Gå-tur

Tirsdag

28

Kl. 11

Morgensang/gymnas k

Wellness

Onsdag

29

Kl. 11

Morgensang/gymnas k

Højtlæsning

Torsdag

30

Kl. 11

Morgensang/gymnas k

Nytårsquiz—året der gik

Fredag

31

Kl. 11

Morgensang/gymnas k

Hygge / 90 års fødselsdag

Kl 12

Kl. 13

Odd Fellow synger

Gløgg / æbleskiver

LUKKET
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Corona Restriktioner
Følgende er gældende pt, hvorfor jeg vil bede alle
besøgende om at give nedenstående den nødvendige 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 besøg
Vi passer på hinanden, derfor bruger vi mundbind
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