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Demenscenter Kristiansminde 
 

TLF.: 46 31 67 00 
 

__________________________________________________ 
 

Ledelse:  Træffes på hverdage og efter aftale 
 
       
    Konstitueret centerleder  
    Anders Christensen 
     Tlf. 30 84 13 88 
 
    Afdelingsleder  
    Hus 4 + 6 
    Annica Prehn  
     Tlf. 24 90 70 88 
     
    Afdelingsleder 
    Hus 8 + seniorhøjskole 
    Naja Nilsson 
     Tlf. 30 80 13 39 
 
    Afdelingsleder 
    Hus 10 + 12 
    Rasmus Andersen  
     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 skrivende stund står maj for døren. Netop maj har vi set frem til. Som jeg 
skrev i sidste udgave af Kristiansminde Tidende, er afdelingsleder Naja 
Nilsson kommet tilbage fra barsel og afdelingsleder Rasmus Andersen til-
træder stillingen pr. 1. maj. Naja skal selvfølgelig lige ”lande” i huset igen 
og Rasmus skal selvfølgelig introduceres godt, men jeg er sikker på, at det 
inden længe giver os mere ro ledelsesmæssigt til i højere grad at kunne 
fokusere på den videre udvikling af Demenscenter Kristiansminde, som det 
faglige fyrtårn vi skal være.  
 
For at arbejde i retning mod at blive et fagligt fyrtårn, skal de faglige dags-
ordener have en helt naturlig plads for alle medarbejdere og ledere. Vi vil 
derfor arbejde med et fagligt årshjul, hvor hver måned får et fagligt tema. 
Hvert faglige tema vil have flere obligatoriske læringsaktiviteter, som alle 
medarbejdere skal gennemgå, for at sikre kompetenceudvikling og vedlige-
holdelse af viden og kompetencer hos alle medarbejdere.  
 
Kort bliver jeg nok en gang nødt til at nævne Covid-19. Der er ændret i en 
del retningslinjer, som jeg vil forsøge at samle op på her. Der skal ikke læn-
gere bæres mundbind eller visir – hverken af medarbejdere eller pårøren-
de. Dog skal medarbejdere fortsætte med at anvende mundbind eller visir i 
den tætte kontakt med beboerne fx ved personlig pleje. Pårørende skal ik-
ke længere vise coronapas ved besøg. Stort set alle restriktioner bortfal-
der. Der er dog fortsat fokus på at begrænse smittespredning til sårbare 
beboere. Således anbefales det, at man lader sig teste, hvis man skal be-
søge en beboer, som er +85-årig. Som supplement til anbefalingen om 
test, kan man få udleveret en selvtest ved besøg.  
 
April har budt på en endnu mere normal hverdag end i marts. Vi har haft 
besøg af både Jakobskirken og Sct. Jørgensbjerg Kirke til sang og gudstje-
neste. Vi har haft en del 7. klasses elever i korte praktikforløb, hvor de har 
snuset til, hvordan det er at arbejde på et plejecenter. Vi har igen lavet en 
aftale med Søren Westerholm, som har været forbi og synge i alle daglig-
stuer. Fremover vil Søren komme en gang om måneden og sprede god 
stemning i alle huse.  
  
I april har vi fejret en stor mærkedag for to beboere. De to beboere havde 
nemlig ikke mindre end krondiamantbryllup. Det er ikke hver dag, at vi får 
lov til at være med til så stor en dag. Dagen blev fejret med flag, blomster 
og ikke mindst en hyggelig frokost for ægteparret og deres pårørende i vo-
res café. Vi stiller altid gerne et lokale til rådighed, hvis mærkedage eller 
andet skal fejres.  
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Nyt fra ledelsen—fortsat  
 
 

Kristiansmindes Venner havde d. 10. april arrangeret underholdning i café-
en ved Glarmesten og Hans Svende. Endnu en gang havde rigtig mange 
beboere og pårørende en dejlig eftermiddag med god underholdning. Næ-
ste arrangement bliver søndag d. 22. maj kl. 14-15.30, hvor Ublu Grass-
band vil stå for den musikalske underholdning. Alle pårørende er naturlig-
vis velkomne.  
 
Tirsdag d. 31. maj kl. 16-17 afholdes der suppleringsvalg til Bruger– og På-
rørende Rådet i caféen. Der er både ledige ordinære pladser i rådet, men 
også pladser som stedfortrædere. Hvis du ønsker at stille op til valget, be-
des du ringe eller skrive til mig på tlf. 30 84 13 88 eller mail til  
anderschris@roskilde.dk. Ved spørgsmål om rådets arbejde, er I velkomne 
til at kontakte formand Anne Gregersen på tlf. 52 24 86 62. 
 
D. 1. juni skal vi til stemmeurnerne og stemme om forsvarsforbeholdet. For 
beboerne vil der være mulighed for at stemme på Demenscenter Kristians-
minde torsdag d. 19. maj kl. 9.30-11.00. Hvis I ved, at jeres kære ønsker at 
stemme, så kontakt venligst afdelingsleder for det pågældende hus. Så 
skal vi sikre, at beboeren kommer ned og afgiver sin stemme i forbindelse 
med valget. I er selvfølgelig også selv velkomne til at ledsage jeres kære til 
afstemningen.  
 
De bedste forårshilsner til jer alle  
 
Anders Christensen 
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Præsentation af afdelingsleder Naja Nilsson 
 
 
 

Efter endt barsel er jeg nu retur som afdelingsleder i hus 8 og i seniorhøj-
skolen. Jeg har arbejdet her på Kristiansminde de seneste 5 år, nogle ken-
der jeg derfor fra tidligere og andre vil være nye bekendtskaber. I det føl-
gende kan I læse lidt om mig og min baggrund. 
 
Jeg har erfaring fra plejehjem gennem flere år sideløbende med sygeple-
jerskeuddannelsen. Efterfølgende har jeg som sygeplejerske blandt andet 
arbejdet inden for rehabilitering og på en semi-intensiv børneafdeling. Jeg 
er yderligere uddannet sundhedsfaglig kandidat. Denne uddannelse har 
især fokus på forskning og udvikling. Min motivationen for at arbejde her 
på Demenscenter Kristiansminde er, at jeg har et ønske om at kombinere 
ledelse med muligheden for at udvikle centeret, hvor vi hele tiden vil have 
fokus på at opkvalificere og gøre os fagligt dygtige. Alt sammen for at ska-
be den bedste hverdag for vores beboere og pårørende på Kristiansminde. 
 
Det er vigtigt for mig at have et tæt samarbejde med både personale, bor-
ger og pårørende, for kun sammen kan vi skabe de bedste resultater. I er 
derfor altid velkomne til at komme forbi eller kontakte mig på mobilen. 
 

Jeg ser frem til at hilse på alle jer alle og glæder mig til et godt samarbejde. 
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Underholdning v. Søren Westerholm 
 
Søren kommer en gang om måneden og besøger alle dagligstuer. Her vil 
han synge og sprede god stemning blandt medarbejdere og beboere. Sø-
ren starter i et hus og bevæger sig rundt i husene. Søren kommer følgen-
de dage:  
 

 
 

Mandag den 23. & tirsdag den 24. maj. 
 

Tirsdag den 28. & onsdag den 29. juni. 
 

Tirsdag den 26. & onsdag den 27. juli. 
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