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Kære alle læsere af Rosenlundnyt
Kære alle læsere af Rosenlundnyt
Så er vi gået ind i e eråret, og sikke en smuk entré med sol
og smukke solnedgange. E eråret er en fantas sk års d med
de smukkeste farver, sol, blæst og færre sol mer.
Coronaen dukker fortsat op på Rosenlund med jævne mellemrum i kra af smi ede ikke-vaccinerede medarbejdere. Det
betyder, at vi får testet alle beboerne på 4. og 6. dagen, men
ind l videre er alle gået fri. Nu er tredje s k på vej l de
beboere, der ønsker det, så vi står endnu engang klar med den røde løber og lister
med alle, der ønsker at blive vaccineret. Den 10. september ophører corona med at
være betegnet som samfundskri sk.
På Rosenlund er hverdagen vendt lbage, og det er rig g dejligt. Ak viteterne er
lbage med kor om fredagen, mandeklub, ak viteter i husene – også om e ermiddagen/a enen, banko om rsdagen m.m. Vi er også i fuld gang med at renovere
vores sidste hus; Lærkehuset. Netop i disse mer kommer møblerne, belysning og
det sidste malearbejde helt på plads. Der bliver helt utrolig smukt! Tag jer endelig
d l at gå en tur på besøg, så I kan opleve de smukke omgivelser. Jeg håber, at vi l
næste år får mulighed for at vende blikket ud mod vores udendørsarealer; de trænger i høj grad l en kærlig hånd.
Jeg håber, at I alle er kommet godt igennem de sidste mange svære måneder, og at I
også kan se lyset for enden at tunnelen.
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Ny ge informa oner
TELEFONNUMRE
Hovednummer

39 57 45 00

Unikahuset, stuen
Unikahuset, 1. sal

39 57 48 05
39 57 48 01

Rosens en 1-4

39 57 48 20
39 57 48 14

Rosens en 5-8

39 57 48 24
39 57 48 28

Lærkehuset

39 57 48 36
39 57 48 35

Tulipanhuset

39 57 48 45
39 57 48 33

Træning

39 57 48 55
39 57 48 25

Ak vitet

20 49 21 68
29 61 88 24
39 57 48 00

ROSENLUNDS MAILADRESSE
rosenlund@gladsaxe.dk
ROSENLUNDS HJEMMESIDE
www.gladsaxe.dk/kommunen/plejeboliger/
rosenlund

ADMINISTRATIONEN
Træﬀes mandag-fredag kl. 9:00 - 14:00
ROSENLUNDS FRISØR
Salonen er åben:
Mandag og onsdag kl. 9:30 - 16:00
eller e er a ale
Telefon: 39 57 45 09/61 68 07 61
TANDLÆGE/TANDPLEJER
Træﬀes rsdag og onsdag. Åbnings der
fremgår af opslagstavle ved døren ind l
tandlægeklinikken
Telefon 39 57 45 10
OPTIKER
Clara Skaarup-Jørgensen
info@hjemmebriller.dk
www.hjemmebriller dk
REDAKTIONSUDVALG
Grethe Ringgive – beboer, Unikahuset
Bri a Mar nussen – Daglig leder (fotograf)
Raquel Cas llo – Ak vitet (fotograf)
Isabel Linde Clyens – Ak vitet (fotograf)
Vagn Petersen – Administra onen

CAFÉ ROSENHAVEN
Åbnings der er kl. 10:00-14:00 på hverdage
Den varme mad serveres fra kl. 11:30
Dagens menu kan bes lles som takeaway;
ring på telefon 39 57 48 21. Se mere på
rosenlunds hjemmeside
ROSENLUNDS KIOSK
Kioskvarer kan købes i caféen
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Daglige ledere på Rosenlund
Lærkehuset
Jeanet Christoﬀersen
Tlf. 21 56 07 02
jechri@gladsaxe.dk

Rosens en 1-4
Jeane e Harfeld Petersen
Tlf. 20 25 52 40
jeapet@gladsaxe.dk

Rosens en 5-8
Mariann Mossin
Tlf. 39 57 48 30
marmos@gladsaxe.dk

Tulipanhuset
Helle Skov Lund
Tlf. 20 48 39 32
hellun@gladsaxe.dk

Unikahuset
Bri a Mar nussen
Tlf. 39 57 48 11
brimar@gladsaxe.dk

Ak vitetsmedarbejdere
Jeane e Harfeld Petersen
Tlf. 20 25 52 40
jeapet@gladsaxe.dk

Køkken og Rengøring
Anja de Fries Thøstesen
Tlf. 39 57 45 14
andefr@gladsaxe.dk

Sygeplejesker
Lone-Elisabeth Kragh
Tlf. 30 94 32 14
so e@gladsaxe.dk
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Ny Daglig leder for Køkken og Rengøring
Mit navn er Anja de fries Thøstesen. Jeg er blevet ansat som
Daglig leder af køkken og rengøring pr. 1. september 2021.
Jeg er 51 år gammel, er uddannet økonoma i 1994 og har
de sidste 22 år arbejdet i Københavns Kommune inden for
børne- og ungeområdet.
Før denne d var jeg ansat i køkkenet på både hospitaler og
plejecentre.
Jeg har været leder de sidste 8 år.
I Københavns kommune indførte jeg økologi og endte
med en økologiprocent på 93 %. Desuden beskæ igede
jeg mig meget med klima og miljø, hvilket jeg gerne vil
arbejde videre med på Rosenlund.
Jeg lægger vægt på tværfagligt samarbejde, og at vi
lø er i ﬂok. Min vision er at give huset nogle gode
oplevelser omkring maden og inddrage beboerne i menuplanen.
Privat har jeg en kæreste, som bor på Sjællands Odde. Jeg selv bor på Frederiksberg med
mine to børn; Line på 21 år – som lige har afslu et gymnasiet – og Magnus på 17 år, som
lige er startet i 1. g på Frederiksberg Gymnasium.
I min fri d nyder jeg at lave et godt mål d mad og udfordre mig selv på nye råvarer og
lberedningsmetoder. Derudover nyder jeg naturen med løb og nogle lange gåture.
Jeg glæder mig l jobbet og glæder mig l at komme i gang for alvor.
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Beboer- og pårørenderåd på Rosenlund
Formand /pårørenderepræsentant
Peter Frank Jensen
Pårørenderepræsentant
Sanne Willumsen
Pårørenderepræsentant
Alice Nors Jensen
Pårørenderepræsentant
Ruth Elin Schlüter
Pårørenderepræsentant
Vinnie Lund-Rasmussen
Frivillig
Eva Pauking
Beboerrepræsentant
Mogens Schlüter
Beboerrepræsentant
Jy e Friis Jensen
Beboerrepræsentant
Lone Svendsen
Beboerrepræsentant
Grethe Ringgive
Beboerrepræsentant
Knud Borum
Byrådsmedlem
Kris ne Henriksen
Leder af Rosenlund/sekretær for rådet
Jeane e Spangsberg
Observatør fra Seniorrådet
Inge Mandrup

Kontaktoplysninger
Tlf. 60 77 41 38
E-mail: peterfrankjensen15@gmail.com
Kontaktoplysninger
Tlf. –
E-mail: s.w.centa@jubii.mail.dk
Kontaktoplysninger
Tlf. –
E-mail: alice@norsjensen.dk
Kontaktoplysninger
Tlf. –
E-mail: schluter.ruth@gmail.com
Kontaktoplysninger
Tlf. –
E-mail: vinnielund@gmail.com
Kontaktoplysninger
Tlf. –
E-mail:
Kontaktoplysninger
Rosens en 5-8
Kontaktoplysninger
Tulipanhuset
Kontaktoplysninger
Tulipanhuset
Kontaktoplysninger
Unikahuset
Kontaktoplysninger
Unikahuset
E-mail: knud.borum@gmail.com
Kontaktoplysninger
Tlf. –
E-mail: kris ne.henriksen@gladsaxe.dk
Kontaktoplysninger
Tlf. 39 57 45 01
E-mail: jeaspa@gladsaxe.dk
Kontaktoplysninger
Tlf. 61 40 30 16
E-mail: ingemandrup@hotmail.com
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Hvornår udkommer Rosenlundnyt næste gang?
Næste nummer af Rosenlundnyt udkommer medio december 2021.
Deadline for indsendelse af indlæg, annoncer etc. l redak onen er
mandag den 22. november 2021.
Du kan aﬂevere dit indlæg l redak onen i en printet version eller på
e-mail l rosenlund@gladsaxe.dk.
Vi hjælper dig gerne med at skrive dit indlæg; send os blot din ide
eller skitse.
Du kan også blive en del af redak onsudvalget. Så vil du få indﬂydelse
på det indhold, der bringes i bladet. Vi a older redak onsudvalgsmøde hver 3. måned, hvor vi i fællesskab ﬁnder ud af, hvad der skal
med af indlæg og historier i beboerbladet.
Har det din interesse, må du meget gerne kontakte én fra personalet,
som så giver redak onen besked. Vi glæder os l at høre fra dig.

Rosenlundnyt ﬁndes også på hjemmesiden
Du har også mulighed for at læse Rosenlundnyt på en
skærm. Du ﬁnder bladet på Rosenlunds hjemmeside:
www.gladsaxe.dk/kommunen/plejeboliger/rosenlund
Klik på ikonet med det grønne blad og here er på linket
l de e nummer eller dligere numre af Rosenlundnyt.

Skovlyst har åbent!
Skovlyst har åbent mandag og torsdag formiddag!
Kom forbi og slip dine krea ve sider løs, hvad enten du
vil hygge dig med lærreder, pensler, strikkepinde, et spil
skak, kort, lægge puslespil eller ’bare’ snakke med de
øvrige beboere.
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GladsaxeKortet
Vi bruger GladsaxeKortet her på Rosenlund. Du kan beny e kortet
som betalingskort i Café Rosenhaven samt ved bankospil om rsdagen.
Du kan bes lle dit GladsaxeKort på Gladsaxe Kommunes hjemmeside
– www.gladsaxe.dk – hvor du også kan ﬁnde ﬂere informa oner om kortet.
GladsaxeKortet er et betalingskort, der kan ”tankes op”. Optankning sker på den måde,
at du overfører penge l kortet fra din bankkonto enten som et engangsbeløb eller som
en fast overførsel, når der er mindre end 50,00 kr. på kortet. Hvis du vil vide, hvad du har
stående på kortet, kan du få oplyst saldoen i Café Rosenhaven.
Det kræver ikke pin-kode at bruge Gladsaxekortet. I stedet for har kortet lagret et billede
af brugeren, som sikkerhed for, at det er den rig ge, der bruger kortet.
Du kan bruge kortet her på Rosenlund og andre steder i kommunen – bl.a. på andre seniorcentre, i svømmehaller og i Bibliografen.

Tandlægeklinikken på Rosenlund
Tandlægeklinikken er åben rsdag og onsdag.

Om rsdagen er tandplejer Sara Nygaard
Fritzsche og klinikassistent Anne e Jørgensen i klinikken, mens det om onsdagen er
tandlæge Marianne Geisler og klinikassistent
Sarah Kalkan, der bemander klinikken.
Du kan bes lle d på telefon 39 57 45 10.
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Hvorfor har jeg sløret syn?
af Clara Skaarup-Jørgensen, Optometrist
Sløret syn er tabet af synets skarphed, og det gør, at alt det, man ser, virker ude af fokus
og virker tåget.
De primære årsager l sløret syn er brydningsfejl – nærsynethed, langsynethed, as gmasme (bygningsfejl) eller presbyopi (gammelmandssyn). Sløret syn kan også være et
symptom på mere alvorlige problemer – herunder en poten elt synstruende øjensygdom
eller en neurologisk lidelse.
Sløret syn kan påvirke begge øjne, men nogle mennesker oplever kun sløret syn på det
ene øje.
Tåget syn – lidt ligesom hvis der er dug på brilleglassenerne, hvor objekter er lslørede og
fremstår som ”mælkefulde” – ligner meget sløret syn. Tåget syn er normalt et symptom
på speciﬁkke forhold såsom grå stær.
Sløret syn og tåget syn kan begge være symptomer på et alvorligt øjenproblem – især hvis
det opstår pludseligt.
For at afgøre om du har sløret syn, og hvad der forårsager det, kan du kontakte din optometrist, som evt. henviser dig l en øjenlæge, eller ﬁnde en prak serende øjenlæge
direkte for en omfa ende øjenundersøgelse.
Vær opmærksom på disse nedenstående visuelle symptomer, for hvis de sker for dig,
kræver det en meget hur g synskontrol:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pludseligt synstab i det ene eller på begge øjne
Flimrende lys, blink, synet ﬂyder eller der er en grå skygge i synsfeltet
Tunnelsyn
Blinde ple er
Irriteret øje
Røde øjne/rødt øje
Slørethed
Dobbelt syn eller dobbelt kontur.
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Opsummering – sløret syn og årsager:
Almindelige brydningsfejl: Nærsynet, langsynet, bygningsfejl, presbiopi (gammelmandssyn).
Øjensygdomme: AMD (aldersple er på nethinden), grå stær, grøn stær, Glaucoma, tørre
øjne, diabe sk øjensygdom, migræne – der kan være andre årsager.
Bemærk: Hvis du har mildt sløret syn, der kommer og går, kan det også blot være træthed, øjenbelastning eller overeksponering af sollys. Det kan være en fordel at bruge en
hat med skygge eller kasket, når du tager en tur udendørs for at modvirke lysoverfølsomhed.
Vidste du, at af disse 3 øjensygdomme – for
personer over 60 år – er hyppigheden
Grå stær
54 %
Grøn stær
23 %
AMD (aldersple er på nethinden) 15 %
Andre
8%
Brug for en synsprøve?
Du kan kontakte Optometrist Clara Skaarup
på på e-mail info@hjemmebriller.dk eller på
tlf. 20 57 70 88.
En synsprøve er gra s for beboerne på
Gladsaxe Kommunes plejecentre og
plejeboliger.
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Gudstjeneste i Festsalen
Kom og vær med l gudstjeneste og dejligt samvær i Festsalen
Der er planlagt gudstjeneste
torsdag den 2. december kl. 13:00
julea en den 24. december kl. 11:00
Torsdag den 2. december er der også
luciaoptog.
Præsterne ved Mørkhøj Kirke forre er gudstjenesten
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Beboer- og pårørenderådsmøde 2. juni - referat
Beboer- og pårørenderådet på Rosenlund:
Charlo e Helsted
Jy e Friis Jensen
Grethe Ringgive
Knud Borup
Alice Willumsen
Mogens Schlüter
Ruth Elin Schlüter
Sanne Willumsen
Peter Jensen
Vinnie Lund-Rasmussen
Kris ne Henriksen
Jeane e Spangsberg
Inge Mandrup
Eva Pauking

Formand
Repræsentant for beboerne i Tulipanhuset
Repræsentant for beboerne i Unikahuset
Repræsentant for beboerne i Unikahuset
Repræsentant for beboerne i Unikahuset – suppleant
Repræsentant for beboerne på Rosens en 5-8
Pårørende l beboer på Rosens en 5-8
Pårørende l beboer i Unikahuset
Pårørende l beboer i Unikahuset
Pårørende l beboer i Tulipanhuset
Repræsentant for Gladsaxe Kommune – Byrådet
Leder af Rosenlund plejeboliger – sekretær for rådet
Repræsentant for Seniorrådet
Frivillig

Liselo e R. Hansen

Administra v medarbejder – referent

Dagsorden:
Pkt. 1 Gennemgang af deltagerliste ved formanden
Kris ne Henriksen samt Jy e Friis Jensen deltog ikke.
Pkt. 2 Godkendelse af dagsorden ved formanden
Der var ingen bemærkninger l dagsordenen.
Pkt. 3 Godkendelse af referat ved formanden
Referatet fra BPR-mødet den 17. marts 2021 blev godkendt.
Pkt. 4 Meddelelser fra lederen af Rosenlund
• Ledergruppen - ny leder ansat
Jeanet Christoﬀersen er pr. 1. juni 2021 ansat som ny daglig leder af Lærkehuset. Jeanet
har været ansat i Ballerup hjemmepleje, hvor hun har været leder i mange år. Derudover
har Jeanet mange års erfaring med psykiatri inden for børne- og ungeområdet.
Daglig leder for køkken og rengøring - Hans Lewerk-Huusen - er sygemeldt.
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Beboer- og pårørenderådsmøde 2. juni - referat
• Uanmeldt lsyn v. BDO – rapport vedlagt
Jeane e orienterede om, at Rosenlund havde et rig g ﬁnt lsyn som gik rig g godt.
Rosenlund ﬁk karakteren meget lfredss llende. Tilsynet blev håndteret af ledergruppen, da Jeane e havde en feriedag. Tilsynet, som består af to personer følger
al d en bestemt procedure. De starter med at orientere sig og lave interview med
ledergruppen. Dere er går de rundt og ser på Rosenlund, og som noget nyt ved lsynet
besøger de to beboere sammen med en medarbejder. Tilsynet ser bl.a. på morgenpleje,
hygiejne, værdig lgang – hvordan personalet lgår en beboer. Tilsynet taler også med
nogle beboere, de deltager i frokosten for at se hvordan mål det foregår. Dere er
samler de forskellige data, og så får ledergruppen en lbagemelding, hvor Jeane e var
med pr. telefon.
Grunden l, at Rosenlund ikke ﬁk særdeles lfredss llende, var, at to medarbejdere
havde spri et hænder i forkert rækkefølge.
• Velkomstpjece (beskrivelse af vores målgruppe)
Velkomstpjecen er blevet revideret deriblandt beskrivelsen af Rosenlunds målgruppe
(se nedenstående tekst). Det endelige udkast mangler kun de billeder, der skal være i
pjecen, før den kan blive trykt.
Det er Vagn fra administra onen, der laver formulering og opsætningen af pjecen. Han
er fantas sk dyg g l den type opgaver.
Det blev a alt, at udkastet l velkomstpjecen bliver udsendt l rådets medlemmer
sammen med referatet, så rådets medlemmer har mulighed for at komme med
kommentarer. Fristen for lbagemeldinger er lørdag den 31. juli 2021. Tilbagemeldinger
skal sendes samlet l Jeane e Spangsberg jeaspa@gladsaxe.dk.
• Rosenlund plejeboliger
Rosenlund har 140 plejeboliger, som både er l yngre og ældre borgere med forskellige
problems llinger; det være sig såvel fysiske som psykiske handicaps samt følger e er
sygdom – f.eks.
•
•
•
•
•

Demens
Aldersrelateret funk onsnedsæ elser
Følgeskader e er overforbrug af rusmidler
Følger e er trauma sk hjerneskade
Psykisk sårbare mennesker.
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Beboer- og pårørenderådsmøde 2. juni - referat
På Rosenlund kan du derfor møde beboere i alle aldersgrupper – lige fra 30 l over 100
år – som har dét l fælles, at pleje og omsorg er en vig g del af hverdagen.
• Køkken og madsitua onen
Rådet er blevet gjort opmærksom på, at der er uro i køkkenet, bl.a. omkring den
mad, der laves l beboerne. Rådet har svaret, at de ikke kan blande sig eller gå ind i
personalesa-ger. Rådet vil gerne have en redegørelse for kostsitua onen, om beboerne
er lfredse med maden, og om maden er varm.
Som dligere orienteret er leder for køkken og rengøring, Hans Lewerk-Huusen sygemeldt, og derfor har Jeane e Spangsberg og faglig leder Lone-Elisabeth Kragh overtaget
ledelsen af køkkenet. De arbejder med det psykiske arbejdsmiljø i køkkenet, hvilket går
fremad.
I forhold l menuplanen er det langt hen ad vejen beboerne selv, der beslu er, hvad menuen skal stå på, da beboerne bestemmer menuen på fødselsdage.
Der er blevt talt med beboerne ude i husene vedr. kri kken om kold mad, og de beboere,
der er blevet talt med, har ikke sagt, at det er maden, der bliver serveret i de lokale køkkener der er et problem, men maden, der bliver serveret ude i boligerne. Det arbejdes
der på at få løst, så beboerne også får varm mad, når de spiser i deres egen bolig.
Sanne var ikke helt enig, da hun t hører, at maden er kold og spurgte om tallerkener kan
varmes, inden maden bliver øst op. Pga. corona er maden det sidste års d blevet por onsanre et, og medarbejderne er blevet bedt om at sæ e tallekenerne i varmeskabene,
så de er varme, når de tages ud. Inden corona blev der ikke talt så meget om kold mad.
Der blev maden anre et i skåle og fade, så beboerne selv kunne tage. Der er enkelte huse, der ikke kan administrere de e, og derfor har Rosenlund valgt at por onsanre e maden i de huse.
Ruth fortalte, at der på Rosens en 8 bliver serveret store por oner mad, som også gør,
at maden hur gt bliver kold.
• Rosens en, afsnit 5 står tomt, hvad er årsagen?
Kommunen har ledig kapacitet på plejeboligområdet og har derfor valgt at samle de ledige boliger i hus 5, da det giver god mening. Den ledige kapacitet i hus 5 på Rosens en
har derfor ikke noget at gøre med, at der skal ﬂy e beboere ind med psykiske og fysiske
sygdomme, hvilket der ellers blev udtrykt bekymring for fra rådet.
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Beboer- og pårørenderådsmøde 2. juni - referat
• Charlo e udtræder af rådet 2. juni. Peter Frank Jensen har meddelt, at han gerne
indtræder i rollen som formand. Kræver et ﬂertal i rådet.
Peter Frank Jensen blev valgt l formand. Tillykke med valget.
• Peter er valgt som de pårørendes repræsentant i det Kommunale Opgaveudvalg om
frem den for pleje og omsorg på plejehjem og i hjemmeplejen
Peter Frank Jensen er sammen med beboerrepræsentant Knud Borum og Inge Mandrup
fra Seniorrådet repræsentanter i det Kommunale Opgaveudvalg.
Der er planlagt 6 møder, hvor der er forskellige temaer; arbejdskultur, arbejdsmiljø, samarbejde med familienetværk, personaleforhold på plejecentre, forhold for borgere med
kogni ve udfordringer og om Hjemmeplejen.
Opsamling fra mødet den 17. marts 2021
• Pjecen om Beboer- og pårørenderådet samt de retningslinier, der er for beboer- og
pårørenderådet og hvordan rådet indgår i de retningslinier, der er for pleje og omsorg
BPR-rådet trænger l at blive mere kendt for både beboere og for de pårørende. Derfor
skal der laves en særskilt pjece, hvor det fremgår, hvad BPR-rådet beskæ iger sig med,
hvilke beføjelser de har og kontaktoplysninger l rådet.
Der blev spurgt, om Vagn fra administra onen kunne være behjælpelig med at lave pjecen i samarbejde med BPR-rådet. Peter sender forslag l mødedatoer l Jeane e, som
dere er koordinerer det med Vagn.
Pjecen skal indgå i velkomstpakken ved indﬂytning.
• Kopi af rådhusets udtalelse vedrørende behandling af klager (se bilag)
I bilaget står der, hvad rådets opgave er, og hvordan BPR-rådet skal forholde sig l de
klager, de modtager.
Ved klager kan BPR-rådet vejlede den enkelte person om, hvem de kan kontakte, og hvor
klagen skal sendes l.
Jeane e orienterede om, at ved skri lige klager er det almindelig procedure at sende
et skri ligt svar. O e vil personen blive inviteret l et møde, hvoraf der bliver skrevet
referat.
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Beboer- og pårørenderådsmøde 2. juni - referat
• Inddragelsen i den årlige strategia ale
Charlo e har fundet ud af at den årlige strategia ale er et internt arbejdsredskab
mellem Jeane e og Herle Klifoth og derfor frafalder rådet ønske om inddragelse.
• Ønsker l budge et 2022 fra Beboer- og pårørenderådet skal på dagsordenen på mødet
i september måned i år. Jeane e vil a lare, om de e er en vanlig procedure og vende
lbage med svar
Jeane e orienterede om, at det ikke er vanlig procedure, at BPR-rådet kan byde ind med
ønsker l Rosenlunds budget. Budgetønsker fra BPR-rådet skal sendes direkte l forvaltningen via de årlige budgetønsker, da det er uden for Rosenlunds budget.
• Budgetønsker 2021. BPR fremsendt 3 forslag, udskudt aﬂevering, da indkaldelse ikke var
sendt BRP Rosenlund
Charlo e orienterede om, at BPR-rådet var ved at miste muligheden for at fremsende
budgetønsker for år 2022. Rådhuset havde sendt besked om budgetønsker l BPR-rådets
mail som ikke ﬁndes, da Rådet ikke har en mailadresse. Derfor ﬁk rådet ekstra 3 uger l
at indsende budgetønsker for 2022.
De seneste 3-4 år har BPR-rådet ønsket at der bliver gjort noget ved udendørsarealerne
med udgangspunkt i, hvad der ﬁndes på Bakkegården, hvor de har inddraget udearealerne og slået dem sammen i et sammenhængende område rundt om Bakkegården.
Rosenlunds matrikel ser ud l at være mere end de små haver, som ﬁndes. Der kunne
med fordel laves en plan over, hvordan de små haver kan omdannes l et stort område
med en s , så man kan gå rundt. Det er en landskabsarkitet, skal udarbejde et forslag.
Der blev spurgt l, hvad der sker med terrassen ved Unikahuset. Jeane e oplyste, at der
skal laves en ny lækker terrasse, og det at er dri afdelingen på rådhuset, der står for det,
men at de er gået i stå med arbejdet, da de ﬂiser, de skal bruge, er i restordre.
Inge fra Seniorrådet orienterede om, at Gladsaxe Kommune har fået en stadsarkitekt Tina Saaby - samt at der er opre et en specialgruppe, som skal se på, hvordan kan man
få et bedre miljø i Mørkhøjområdet. Inge foreslog, at man kunne inviterer dem ud og se
på Rosenlunds udearealer.
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Beboer- og pårørenderådsmøde 2. juni - referat
• Rosenlund har en dialog med Ins tut for Blinde og Svagtseende og har a ale med dem
om, at de skal komme ud, men en dato er ikke fastsat
Første undervisningsdag for medarbejderne i - Nedsat syn, ps og tricks l beboerne
med nedsat syn, har været a oldt 27. maj 2021, og anden undervisningsdag bliver
a oldt den 15. juni 2021. Undervisningen er målre et l de medarbejdere, der har
behovet for det her og nu.
• 2-vejskald – BPR har sendt bemærkninger om det i Kvalitetsstandarder, l forvalt-ning og
Seniorrådet. Hvad er der sket?
Det er igennem kvalitetsstandarderne, at der ldeles 2-vejskald. I kvalitetsstandarderne
står der ikke noget om beboere på plejehjem. Rådet synes, der skal være en speciﬁk
beskrivelse af, hvornår der kan der ldeles et 2-vejs kald, når man bor på plejehjem.
Rådet har derfor lavet et forslag l re elser og bemærkninger l kvalitetsstandarderne
vedrøren-de 2-vejskald, som er sendt l forvaltningen.
E erfølgende har BPR-rådet fundet ud af, at de ikke har høringsret og derfor ikke må
indsende bemærkninger l kvalitetstandarderne. Seniorrårdet har høringsret og har
frem-lagt rådets forslag l re elser l forvaltningen. De forslag, rådet er kommet med,
indgår og bliver justeret i det eksisterende kvalitetsstandard omkring alarmer. De indsendte re elser og bemærninger fra februar/marts 2021 kan der læses om l mødet i
december 2021.
Inge fra Seniorrådet orienterede om, at der er lavet forskningsforsøg med forskellige kaldesystemer på plejeboliger, hvilket har givet posi ve resulater i forhold l beboerne, og
kun opfordrede rådet l at læse om forsøget.
• Mad, sa og madkultur/poli k og spise der
Rosenlund lbyder ikke længe sa l beboerne, dels pga. ernæringsmæssige årsager
men også så beboerne ikke får en masse tomme kalorier, inden de skal spise. Sam dig er
det også en prioritering omkring økologi og økonomi. Det betyder ikke, at beboerne ikke
må drikke sa , men Rosenlund lbyder det ikke længere.
Sanne synes, ikke det er rig gt, at det kommunale regi skal bestemme, hvad beboerne
må drikke l deres a ensmad. I forvejen betaler beboerne mange penge for maden.
Der var et ønske om mere juice fra en af beboerrepræsentanterne, og det blev oplyst, at
juice primært er beregnet l weekenderne.
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Beboer- og pårørenderådsmøde 2. juni - referat
Der var et ønske om, at personalet kunne sidde og spise sammen med beboerne og være nærværende omkring mål det. Jeane e orienterede om, at inden corona var det normal procedure, at personalet både fra husene, ledere, terapeuter og sygeplejerske spiste
sammen med beboerne. Det var en helt normal praksis, som der vendes lbage igen.
Der var ønske l ekstra bemanding omkring spise d på Rosens en.
Inden corona havde Rosenlund etableret mål dsvenner mange steder i huset og
ansat en del ungarbejdere. Rosenlund er ved at ansæ e ungarbejdere igen, og e er
sommerferien, når befolkningen er blevet vaccineret, skal mål dsvennerne ind i huset
igen.
Det opleves, at a ensmaden bliver serveret allerede kl. 17.00 i Tulipanhuset og ikke kl.
17.30, som det er a alt. Jeane e følger op på det.
• Husorden (se bilag)
Der var enighed om, at husordenen indeholder gode regler. Der blev talt om, at temperaturen skulle være 24 grader og ikke 22-24 grader, der står i husordenen, da ﬂere af rådets
medlemmer oplever, at deres familie sidder og bliver kolde.
• Mund- og tandhygiejne - de sidste 3-4 år har der været sidemandsoplæring i mund- og
tandhygiejne, men hvordan foregår det nu?
Seniorrådet orienterede om, at projektet via omsorgstandplejen er slut. Rosenlunds
tandplejer - Huda Masri - fortsæ er med at introducere personalet i mund- og tandhygiejne, men hun er kun på Rosenlund en gang om ugen. Der er ldelt et budget på kr.
40.000 for 2021.
Huda Masri a older kurser i mundhygiejne, en gang om måneden for nyansa e i plejen.
Der blev talt om den personlige hygiejene af beboerne, og i den forbindelse blev det beslu et, at punktet skal på dagsordenen l det næste BPR-møde i september, hvor Jeanette vil invitere Rosenlunds udviklingssygeplejerske l at deltage. Hun har ligeledes hygiejneområdet og underviser i hygiejne.
• Resultat af Indkøbspoli kken? Oplyst i vores svar: I Indkøbspoli kken er målet at øge
andelen af indkøbte økologiske fødevarer l min 80 % i 2022. Andelen på Ro-senlund er i
dag på 35 %.
I dag er økologligprocenten 63,2 % samlet for hele året.
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Beboer- og pårørenderådsmøde 2. juni - referat
Vask og rengøring
• Depoter – rent og snavset tøj samt dårlig lugt især på Rosens en
Der er lavet et eksperiment på Rosens en 5-8 med de to depotrum. De ﬁre grønne
skraldespande er kørt ud på den lille terasse for enden af Rosens en for at undgå
lugtgener.
I starten af det nye år renoveres alle ﬁre depotrum på Rosens en, så der bliver ét vaskeri
på Rosens en 1-4, ét på Rosens en 5-8 samt et sted, hvor der er skrald, så de to ng ikke
bliver blandet sammen. Renoveringen sker først i det nye år, da det er KAB, der står for
renoveringen, og de har først budget l det i det nye år.
• Pårørende oplyser, at rengøringsniveauet ikke er i orden
Det skal oplyses helt konkret, hvor det er, rengøringsniveauet ikke er i orden. Jeane e
vil se på det med det samme, når hun har fået oplyst hvor på Rosenlund rengøringsniveauet ikke er i orden.
Ønsker
• Plantegning over Rosenlund med de forskellige huse.
• Hjemmesiden status, billeder mangler
De manglende billeder på hjemmesiden blev taget inden mødet – og er nu at ﬁnde på
hjemmesiden.
• Fremgår af BPR-mødereferat 6.2.20: at Kris ne fra udvalget vil tage kontakt l 60+ Bladet
(kommunens Ældreblad) og foreslå et indlæg i bladet om BPR på plejecen-trene, deres
arbejde og formål. Ligeledes en henvendelse l Gladsaxe Bladet om det samme emne.
Hvad er der sket?
Fra pårørende
• Tvillingecykel - den har vi men må kun anvendes af personalet? Hvorfor?
Der blev spurgt, om de pårørende kunne have mulighed for at låne tvillingecyklen. Der
har dligere været en del uheldige episoder ved udlån af cyklen, men Jeane e vil kigger
på det igen.
• Talepædagog l beboere med talevanskeligheder er det muligt? (nyt)
• Hvem ved noget om lejring af beboere med søvnapnø, dårlige sovevaner?
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Beboer- og pårørenderådsmøde 2. juni - referat
Pkt. 6 Nyt fra Sundheds- og rehabiliteringsudvalget ved Kris ne Henriksen
Pkt. 7 Orientering om fællesmødet for BPR
Pkt. 8 Nyt fra Seniorrådet ved Inge Mandrup
• Valg l Seniorrådet 2022- 2025:
- Ops lling afslu et den 1. juni 2021 kl. 12.00
- Valg fra 5. oktober l 26 oktober 2021 kl. 12.00
- Valget er digitalt og pr. brev
- Fortsæ er i Følgegruppen vedr. Kildegården
- Opstarter i Opgaveudvalg for pleje - og demensboliger og hjemmepleje (mødedatoer
1.6, 16.6, 11.8, 26.8, 23.9, 26.10)
- Møde med Handicaprådet og formanden for handikapudvalget 19.5
- Indsendt budgetønsker (Hovedrengøring, mikrobølgeovn, udvidelse af klippekortordningen)
- Afslu ende møde med Omsorgstandplejen, projekt afslu et. Der er afsat 40.000kr i
budge et l fortsat opfølgning
- Møde med formanden for SRU. Fokus på sidste møde mandag den 31. maj.
- Rammevedtægter for Bruger- pårørenderåd. Seniorrådet ønsker indskrevet en observatør plads?
- Budgetønsker klippekortudvidelsen
- Genåbning af plejeboligernes caféer Ha Møde med Stadsarkitekt Tina Saaby Madsen
(Brugbar by for seniorer) Ha møde med chef for Sundhed og rehabilitering Herle Klifoth
(normeringsberegning?) Møde 4. Oktober med Teknik- og traﬁk udvalget – Fremkomme
lighed ha møde vedr. Sundhedshuset.
Pkt. 9 Nyt fra frivillige
• Eva havde ikke noget at bere e, da der pga. corona ikke har været ak vitet.
Pkt. 10 Eventuelt
• Næste møde a oldes torsdag den 9. september 2021 kl. 15.00-17.00; borgmester Trine
Græse ønsker at deltage.
Med venlig hilsen
Jeane e Spangsberg
Sekretær for rådet
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Velkommen l nye beboere

Jenny Asta Lundgren
Je e Neistrup
Ole Hansen
Nina Staal
America dos Passos Andersen
Kirsten Marie Winter Bendt
Poul-Erik Hansen
Inga Hansen
Mohammed Nazir Nawabi
Ole Klæbel
Anna Marie Kristensen
Lilli Ke y Gudrun Hansen
Lykke Kampmann
Svein Selvik Fengestad
Bodil Skyum

Lærkehuset
Lærkehuset
Lærkehuset
Rosens en 1-4
Rosens en 1-4
Rosens en 1-4
Rosens en 5-8
Rosens en 5-8
Rosens en 5-8
Rosens en 5-8
Tulipanhuset
Tulipanhuset
Unikahuset
Unikahuset
Unikahuset
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Velkommen l nye medarbejdere

Jesper Steenberg
Joe Hansen
Anja de Fries Thøstesen
Doris Pastene
Flemming Ziska Isaksen
Charlo e Raunholt
Serwaa Frimpong
Signe Wervers Schou
Benedicte Stahr Kaiser
Yalda Hosseini
Linda Søs Gjevnøe Heiss-Petersen
Ayfer Yagci
Ramesh Kumar Rana
Marta Uhrskov
Sulaima Abdi Aden
Be na Wezelenburg Ryder Jensen
Iben Uldall Graugaard Larsen
Namam f. Ibrahim
Janni Jensen
S ne Morell Hagen

Ak vitet
Ak vitet
Køkken og Rengøring
Na evagt
Na evagt
Terapeuter
Lærkehuset
Lærkehuset
Lærkehuset
Lærkehuset
Lærkehuset
Rosens en 1-4
Rosens en 1-4
Rosens en 1-4
Rosens en 1-4
Unikahuset
Unikahuset
Unikahuset
Unikahuset
Unikahuset

1. august
15. september
1. september
1. september
1. september
1. oktober
1. juli
18. august
23. august
1. september
1. oktober
1. juli
4. juli
1. september
1. september
1. juli
1. juli
1. august
25. august
1. september

Også velkommen l elever, melønnede medarbejdere, vikarer, aﬂøsere, ungarbejdere og frivillige

21

Siden sidst ... udﬂugt l DCU Camping Rørvig Strand

Solen skinner, og campinglivet
nydes i fulde drag
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Siden sidst ... udﬂugt l DCU Camping Rørvig Strand

Uanset om solen skinner, eller
det er regnvejr, er det skønt at
være på camping og ved vandet
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Siden sidst ... udﬂugt l DCU Camping Rørvig Strand

Bordet var smukt pyntet

Beboere og personale
hygger uanset vejret
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Siden sidst ... båla en - Rosens en

Rosens en havde dejligt sommervejr, da bålet blev tændt den 24. juni
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Siden sidst ... båla en - Rosens en

Venter på maden som
lberedes på grillen
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Siden sidst ... båla en - Unikahuset
Unikahuset havde
båla en den 29. juli.
Det var desværre ikke
vejr l at sidde udenfor, så opholdsstuen
må e tages i brug i
stedet
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Siden sidst ... båla en - Unikahuset
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Siden sidst ... båla en - Lærkehuset og Tulipanhuset

Lærkehuset og Tulipanhuset havde båla en den 26. august

Det blev dækket op
i Festsalen, da vejret
desværre ikke lige var
l udendørs ophold
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Siden sidst ... båla en - Lærkehuset og Tulipanhuset
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Siden sidst ... fra træ l bord
Æblerne på træet i haven er klar l at
blive plukket

Beboerne i Tulipanhuset
venter spændt på resultatet
af årets æblehøst

Og her er så resultatet; dejlig hjemmelavet
æblekage
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E erår
E erår er en af de ﬁre års der. På den nordlige halvkugle ligger e eråret fra september l
november.
Der er ingen oﬃciel meteorologisk deﬁni on men for Danmark er foreslået perioden, hvor
minimumstemperaturen ligger mellem 0 og 10 °C, og gennemsnitstemperaturen falder
(cirka fra 20. september l 30. november).
E eråret symboliseres i kunsten o e med høsten, og at bladene begynder at falde af
træerne. Omvendt symboliserer e eråret i den tradi onelle kunst o est alderdommen.
Det varmeste e erår (kalendermæssigt) i Danmark blev registreret i 2006 med en
gennemsnitstemperatur på 12,2° C.
Kilde: Wikipedia
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E erårsferie
E erårsferien – dligere kaldet kartoﬀelferien – er en dansk skoleferie af en uges varighed;
typisk uge 42. Feriens oprindelige formål var, at børnene skulle kunne hjælpe med kartoﬀelhøsten.
I dag er e erårsferien den eneste ferie i e erårssemesteret (mens foråret har adskillige helligdage), og adskillige kulturarrangementer lægges derfor op l eller i denne uge.
På fredagen før e erårsferien ligger Skolernes Mo onsdag og Kulturna en.
I Sverige har man lsvarende höstlov, som dog ligger lidt senere i året.
E erårsferien gav i 1986 navn l det største ﬁnanspoli ske indgreb i nyere d; Kartoﬀelkuren, da den blev vedtaget den 13. oktober 1986.
Kilde: Wikipedia
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Allehelgensa en
Allehelgensa en (en sammentrækning af ordene ”alle helgenernes a en”) eller ”Halloween” (fra engelsk). Fejres hvert år den 31. oktober, og den første søndag i november er
allehelgensdag.
Allehelgensdag markeres i folkekirkens gudstjeneste. På allehelgensdag tændes der typisk
lys, og man fejrer troens forbilleder og mindes de døde. I nogle kirker oplæses navnene på
de sognebørn, der er døde i løbet af året.
Ifølge folketroen er allehelgensa en den a en, hvor hekse, genfærd og mørkets magter er
løse for at vanære og håne de helgener, der festligholdes på allehelgensdag.
Allehelgensdag blev indført som helligdag i den katolske kirke omkring år 610 af pave Bonifa us 4. for at mindes alle, som var udnævnt l martyrer af kirken. I år 731 blev den ﬂy et
l 1. november og er siden markeret som en festdag for de helgener, som ikke havde deres
egen specielle mindedag.
E er reforma onen blev de to dage i Danmark lagt sammen l én mindedag for alle kristne,
der var døde på grund af deres tro. Under Chris an 7. blev allehelgensdag ﬂy et fra 1. november l den første søndag i november ved helligdagsreformen af 1770.
Mindedagen er i det 21. århundrede ved at vinde indpas i dansk kultur igen under det amerikanske navn halloween. I dag markeres dagen i Danmark nærmest e er amerikansk model.
Kilde: Wikipedia
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E erår
Tekst: Steﬀen Brandt
Melodi: Steﬀen Brandt
1) E erår
Den sidste sol har gemt sig i dit blik
Og den går
Forbi os, før vi ved det, er vi væk
Og jeg føler kun
En længsel i mit bryst
Kom og ta’ mig ind l dig
Kom og gi’ mig al din trøst.

2) E erår
Og mørket falder ind i dine ord
Og den går
Vi venter, og vi håber, og vi tror
Men jeg føler mig
Så underlig forladt
For jeg kunne miste alt
I denne s lle nat.

Omkvæd:
Gi’ mig dine drømme
Gi’ mig bare en
Gi’ mig lidt af livet
Gi’ mig noget at tænke på
Gi’ mig dine drømme
Gi’ mig bare en
Gi’ mig lidt af livet
Gi’ mig noget at tænke på, før det’ for sent.

Omkvæd:
Gi’ mig dine drømme
Gi’ mig bare en
Gi’ mig lidt af livet
Ta’ og gi’ mig noget at tænke på
Gi’ mig dine drømme
Gi’ mig bare en
Gi’ mig lidt af livet
Gi’ mig noget at tænke på, før det’ for sent.

Kontraststykke:
Og jeg føler, jeg ku’ miste alt
I denne s lle nat.
---ooo0ooo--Omkvæd:
Gi’ mig dine drømme
Gi’ mig bare en
Gi’ mig lidt af livet
Ta’ og gi’ mig noget at tænke på
Gi’ mig dine drømme
Gi’ mig bare en

Alterna vt omkvæd:
Gi’ mig dine tanker
Gi’ mig lidt af dig
Sig mig er det hjertet
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Nu falmer skoven trindt om land
Tekst: N.F.S. Grundtvig
Melodi: Johan H. Nebelong
1) Nu falmer skoven trindt om land,
og fuglestemmen daler;
alt ﬂygted storken over strand,
ham følger viltre svaler.
2) Hvor marken bølged nys som guld
med aks og vipper bolde,
der ser man nu kun sorten muld
og stubbene de golde.
3) Men i vor lade, på vor lo,
der har vi nu Guds gaver,
der virksomhed og velstand gro
i tøndemål af traver.
4) Og han, som vokse lod på jord
de gyldne aks og vipper,
han bliver hos os med sit ord,
det ord, som aldrig glipper.
5) Ham takker alle vi med sang
for alt, hvad han har givet,
for hvad han vokse lod i vang,
for ordet og for livet.

6) Da over os det hele år
sin fred han lyser gerne,
og e er vinter kommer vår
med sommer, korn og kerne.
7) Og når engang på Herrens bud
vort meglas udrinder,
en evig sommer hos vor Gud
i Paradis vi ﬁnder.
8) Da høste vi, som fugle nu,
der ikke så og pløje;
da komme aldrig mer i hu
vi jordens strid og møje.
9) For høsten her og høsten hist
vor Gud ske lov og ære,
som ved vor Herre Jesus Krist
vor Fader ville være!
10) Hans Ånd, som al ng kan og ved,
i disse korte dage
med tro og håb og kærlighed
l Himlen os ledsage!
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Regnvejrsdag i november
Tekst: Ebba Munk Pedersen
Melodi: Pia Raug
1) Jeg vil male dagen blå
med en solskinsstribe på
vælge lyset frem for skyggen
gi’ mig selv et puf i ryggen
tro på al ng, selv på lykken
jeg vil male dagen blå.
2) Jeg vil male dagen gul
solen som en sommerfugl
sæ er sig på mine hænder
alle regnvejrsdage ender
der står “maj” på min kalender
jeg vil male dagen gul.
3) Jeg vil male dagen rød
med den sidste roses glød
jeg vil plukke kantareller
løvetand og brændenælder
leve i det nu, der gælder
jeg vil male dagen rød.

4) Jeg vil male dagen grøn
dyb og kølig – ﬂ askegrøn
sæ e tændte lys i stager
glemme rynker, dobbelthager
håbe på mit spejl bedrager
jeg vil male dagen grøn.
5) Jeg vil male dagen hvid
nu hvor det er ulve d
købe franske anemoner
for de sidste tyve kroner
ly e l Vivaldis toner
jeg vil male dagen hvid.
6) Jeg vil male dagen lys
strege ud og sæ e kryds
jeg har tusind ng at gøre
klokken elleve-femogfyrre
blev november hængt l tørre
jeg vil male dagen lys.
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Skolebilleder - Grethe Ringgive, Unikahuset
Grethe har været så venlig at låne os et par billeder fra sin skole d. På det øverste billede
står Grethe som nr. 4 fra venstre i øverste række. På det nederste billede sidder Grethe som
nr. 2 fra højre i nederste række.
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Fødselsdage i september, oktober og november
September 2021
Gudrun Falk Waldemar
Inger Helene Jensen
Anker Kuno Raun
Doris Anna Christensen
Anne e Ilse Thejls Nielsson
Kirsten Marie Winther Bendt
Gudrun Larsen
Lena Juul Hansen
Allis Thomsen
Emilie Schøller
Vibeke Vedel
Mai Palmquist
Jannik Pedersen
Gunnar Leif Bregnhøj

Oktober 2021
Veijo Aarne Hiljander
Inger Lise Madsen
Jy e Friis Jensen
Firmina Suligoj
Jens Heinsvig Mehr
Astrid Bruun Mosgaard
Janne Johansen
Elise Jakobsen

Rosens en 1-4
Lærkehuset
Rosens en 1-4
Tulipanhuset
Rosens en 5-8
Rosens en 1-4
Unikahuset
Rosens en 5-8
Rosens en 1-4
Unikahuset
Rosens en 1-4
Unikahuset
Lærkehuset
Lærkehuset

Rosens en 1-4
Rosens en 1-4
Tulipanhuset
Unikahuset
Rosens en 5-8
Rosens en 1-4
Lærkehuset
Unikahuset
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1. september
2. september
14. september
15. september
16. september
21. september
22. september
23. september
24. september
24. september
24. september
25. september
28. september
29. september

1. oktober
5. oktober
6. oktober
11. oktober
17. oktober
18. oktober
21. oktober
28. oktober

Fødselsdage i september, oktober og november
November 2021
Anna Marie Kristensen
Knud Borum
Inga Hansen
Lis Norsgaard Laursen
Kurt Hvitved Andersen
Ruth Hansen
Jan Ole Elefsen
Leif Ekelund
Aagot Ingeborg Landin
Per Nielsen

Tulipanhuset
Unikahuset
Rosens en 5-8
Rosens en 5-8
Unikahuset
Tulipanhuset
Lærkehuset
Unikahuset
Rosens en 5-8
Lærkehuset

1. november
4. november
6. november
11. november
15. november
16. november
26. november
27. november
28. november
29. november

Stort tillykke med dagen
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Kongelige fødselsdage
Hans Kongelige Højhed Prins Chris an (Chris an Valdemr Henri John, prins l Danmark, greve
af Monpezat, født 15. oktober 2005) er søn af
Kronprins Frederik og Kronprinsesse Mary. Han
er barnebarn af Margrethe 2.
Prins Chris an er nr. 2 i den danske tronfølge og
vil blive kronprins, når hans far bliver konge,
eller hvis hans far dør før Hendes Majestæt
Dronning Margrethe.
Foto: billedbladet.dk

Prins Chris an blev døbt i Chris ansborg Slotskirke den 21. januar 2006. Han ﬁk følgende navne:
• Chris an e er sin poldefar Chris an 10., og dermed fortsa e tradi onen for at
tronfølgere bliver døbt enten Frederik eller Chris an.
• Valdemar e er Valdemar A erdag. Valdemar er sam dig et normalt kongeligt navn
– både prinsens farbror Joachim og hans fæ er Prins Felix, Joachims anden søn, har
Valdemar som et af deres navne.
• Henri e er sin farfar – Prins Henrik – hvis drengenavn var Henri.
• John e er sin morfar – John Donaldson.
Den 12. august 2011 startede Prins Chris an som den første nogensinde i den danske
kongelige familie i folkeskole; Tranegårdskolen i Gento e Kommune.
Chris an blev konﬁrmeret den 15. maj 2021 i Fredensborg Slotskirke ved Fredensborg
Slot.
I august 2021 begyndte prinsen i gymnasiet på Herlufsholm Kostskole.
Kilde: Wikipidia
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Tip en 7´er
1

SÆT KRYDS I DEN BOKS TIL HØJRE, SOM DU MENER, ER DET
RIGTIGE SVAR
Hvornår er Hans Kongelige Højhed Prins Chris an født?

2

1) 15. september X) 15. oktober 2) 15. november
Hvor gik sommerens udﬂugt hen i år?

3

1) Bakken X) Tivoli 2) Rørvig Strand
Hvilken slags frug ræ står der i haven på Rosenlund?

4

1) Æbletræ X) Pæretræ 2) Kirsebærtræ
Hvad kalder man også e erårsferien?

5

1

X

2

1) Gulerodsferie X) Æbleferie 2) Kartoﬀelferie
Hvem har skrevet teksten l ”Nu falmer skoven trindt om
land”?

6

1) N.F.S. Grundtvig X) Steﬀen Brandt 2) Ebba M. Pedersen
Hvilken dato fejrer vi Allehelgensa en?

7

1) 30. september X) 31. oktober 2) 30. november
Hvilke dage har tandlægeklinikken på Rosenlund åbent?
1) Mandag og fredag
onsdag

X) Onsdag og fredag 2) Tirsdag og

Navn:______________________________________ Hus:_________________________
Løsning aﬂeveres i Administra onen senest den 22. november 2021 kl. 14:59

Vinder af Tip en 7´er i Rosenlundnyt for juni, juli og august 2021
1. præmie - gavekort l Café Rosenhaven på 100,00 kr. – Gerda Lorenzen, Unikahuset
2. præmie - gavekort l Café Rosenhaven på 75,00 kr. – Jan Ole Elefsen, Lærkehuset
3. præmie - gavekort l Café Rosenhaven på 50,00 kr. – John Møller Nielsen, Unikahuset
Vi opfordrer alle beboere l at indsende løsninger
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Krydsord
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Rosenlund har må et tage
afsked med
Connie Lis Storgaard
Karen Marie Pe ersson
Gudrun Gisela Jespersen
Solveig Alice Jakobsen
Hans Chris an Falk Vestergaard
Kirsten Hansen
Hans Hartvig Thomsen
Dag Hansen
Per Caspersen Schmidt
Søren Wesche
Ellen Bundgaard Nielsen
Alice Birgi e Willumsen

Lærkehuset
Rosens en 1-4
Rosens en 1-4
Rosens en 1-4
Rosens en 1-4
Rosens en 5-8
Rosens en 5-8
Tulipanhuset
Tulipanhuset
Unikahuset
Unikahuset
Unikahuset
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