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Kære Læser
Foråret er på vej; Erantis og vintergækkerne står i
fuld blomst, og påskeliljens skud har stukket næsen
op over jorden. Fuglene kvidrer og er så småt i
forårshumør. I haverne er der grønne knopper på de
første buske og træer.
Dagen er i skrivende stund tiltaget med næsten 3
timer! Nu går det hurtigt! Kun 20 dage inde i marts
vil vi nå forårsjævndøgn som markering af, at
dagene derefter er længere end nætterne…
Jeg synes, alle årstider har hver deres charme, men
at det er helt specielt og fantastisk, når blomster,
dyr og også vi mennesker ”vågner igen” efter en
mørk vinter.
Nå ja, vinter og vinter, den har vi ikke set meget til
de sidste par år. Så var det anderledes da bedstefar
var dreng, da var der rigtig vinter til i Danmark:
”Hver vinter i besættelsesårene frøs det både dag og
nat gennem flere måneder. Hvis man overhovedet
havde noget at fyre med, kunne man fyre, til
kakkelovnen var rødglødende, og ellers sad vi med
overfrakke og vanter på og frøs, så tænderne
klaprede i munden. Skulle man vaske sig måtte man
først slå hul på isskorpen på vandspanden og

håndklædet skulle tøs op inden man kunne tørre sig.
Se dét var vinter, så det ville noget!”
Lad os glædes over at bo et sted på kloden med
årstiders vekslen, lyse nætter og fuglesang at vågne
ved. At det trods alt er blevet lettere af fyre op i
stuerne end dengang bedstefar var dreng. Nu drejer
de fleste på radiatoren og fyrer op i brændeovnen
for hyggens skyld….
Derfor kan det jo stadig godt være en kold
morgenstund vi står op til:
Lysfyldt morgen, til marven kold!
Med rim på tage og træer.
En fuglestemmes
vellyd fornemmes!
Eja! –Den første stær
Som mange varme liflige kys
smelter din morgensang.
De mørke dage
er ladt tilbage!
Forår! –Endnu en gang
Johannes V Jensen

Jeg vil ønske jer alle et dejligt lunt og lyst forår
Dorthe Flindt
Plejecenterleder

Helligdage og Traditioner i Danmark
Ægget er det ultimative symbol på påsken og
en tradition, der både fryder øjet og ganen.
Selv om de fleste påskeæg i dag laves af chokolade,
kan historien bag traditionen spores meget længere
tilbage end til 1920, hvor det første chokoladeæg
ser dagens lys.
Før da måtte man tage til takke med dekorerede
hønseæg, og det første håndgribelige spor af denne
praksis finder vi i Leonora Christines
”Jammersminde”. Her fortælles det, at
kongedatteren udvekslede dekorerede hønseæg til
påske, med en anden fange under sit ophold i
Blåtårn.
Helt tilbage til middelalderen, ser man tegn på at
der blev pyntet hønseæg til påske i de mere
fornemme samfundslag.
Til påske kunne man se børn gå fra dør til dør og
synge sig til hønseæg på samme måde, som man nu
ser det til fastelavn.
I dag vil de fleste nok foretrække at stille
lækkersulten i et chokoladeæg, men derfor kan man
jo godt pynte op til påske og male æg som på
gammel tid.

Vi siger tak!

Som skrevet i den seneste udgave af Morellen har vi i Aktiviteten anskaffet os
en LP-afspiller, som kan afspille vinylplader som vi kender dem fra år tilbage.
Derfor eftersøgte vi årets første udgave af Morellen LP-plader, og
tilbagemeldingen har været overvældende;
Vi har nu, takket være alle jer der har været forbi med plader, en rigtig flot
samling af musik fra en række forskellige årtier, og er således rustet til at
sørge for mange gode timer i musikkens tegn med jer alle!
Skulle der være flere, som har plader liggende der måske kunne trænge til et
nyt liv tager vi selvfølgelig stadig gerne imod – samlingen kan ikke blive for
stor 😊
Store musikalske taksigelser fra os i Aktiviteten!
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Kl. 13.00-15.00
Bevægelseshold:
Duo cykler

Lige uger: Venepumpeøvelser

Ulige uger: Aerobic

Kl. 10.30-11.30
Bevægelseshold:

Mandag

Kl. 14.00-15.00
Aktivitet
i bo-enhederne

Kl. 13.00-14.00
Bevægelseshold:
Combi cykler

Kl. 10.00-11.30
Bevægelseshold:
wellness

Onsdag

Torsdag

”Kom og styrk dine
hjerneceller”

Kl. 13.00-14.00
Kognitiv træning:

Lige uger: Floorball

Stolegymnastik

Ulige uger:

kl. 10.30-11.30
Bevægelseshold:

Kl. 10.00-11.00
Cykelpiloterne
Ældresagen

Ret til ændringer forbeholdes!

Kl. 13.00-15.00
Bevægelseshold:
Nintendo Wii

Lige uger:
Stolegymnastik

Ulige uger: Floorball

Kl. 10.30-11.30
Bevægelseshold:

Tirsdag

Film
i Aktiviteten

Kl. 13.00-15.00

Hvad har du lyst til?
Kom med dit ønske til
en aktivitet

Ulige uger: Dansesnor
Lige uger: Aerobic

Kl. 10.30-11.30
Bevægelseshold:

Fredag

Dag rehabiliteringstilbud i Aktiviteten marts-april 2019

Torstorp Pleje- og Rehabiliteringscenter

Torstorp Pleje- og Rehabiliteringscenter

Aktiviteten på Torstorp Pleje- og Rehabiliteringscenter
Alle kan noget.
Torstorp Pleje- og Rehabiliteringscenter går til opgaven med en anderledes måde at
tænke kommunens aktivitetstilbud for pensionister. Politikerne i HTK besluttede i
slutningen af 2014 at der skulle være et særligt tilbud til borgerne på Centret
Torstorp. Det har vi etableret nu: et rehabiliteringsophold.
I den forbindelse er centrets øvrige aktiviteter etableret så de støtter op om dette
tilbud.
Alle pensionister kan være med.
Aktivitetstilbuddet på centret er tidssvarende og tilpasset de ønsker der evt. måtte
være fra borgere i Høje-Taastrup kommune, men med den rehabiliterende tankegang
værende det styrkende. Der er én plan som gælder hele måneden og som uge for uge
gentager sig selv. Denne plan kan ses på forrige side. Vi har med udspring i den
rehabiliterende tankegang (vi hjælper dig til at kunne selv), sammensat en foreløbig
plan, med forskellige fysiske og mentale aktivitetstilbud. Vores ønske med denne plan
er at give et forhåbentligt styrkende tilbud til husets borgere, men også til brugere fra
nærområdet.
Sådan læser du aktivitetsplanen.
Aktivitetsplanen skal forstås på den måde at vi tilbyder forskellige bevægelses- og
mentale hold, man som pensionist kan benytte sig af. De forskellige hold er markeret
med deres egen farve, og er eksempelvis:
• Venepumpe øvelser, der styrker muskulaturen og kredsløbet i benene.
• Stolegymnastik, der bevæger hele kroppen igennem, og styrker muskulaturen.
• Combi-cykler, der kan styrke vores kondition og muskulaturen i benene.
Der er ikke nogen form for tilmelding, du skal bare møde frisk op.
Aktiviteten arbejder ud fra at borgerne har et tilvalg og ikke et fravalg, derfor vil der
samtidig med de planlagte bevægelses hold være et andet tilbud sideløbende med.
Dette kunne eksempelvis være:
• Cykeltur med vores duo-cykel eller combi cykler.
• Bowling el. petanque.
• Spille nintendo wii
• Socialt samvær
• Højtlæsning
• Banko
Fester og banko skal der til.
Udover de enkelte aktiviteter beskrevet ovenfor, vil vi fortsat afholde fester, spille
banko, have salg af forskelligt tøj og sko fra forskellige firmaer og lign. Disse
arrangementer kan ses i Morellen ved de enkelte opslag eller den nye arrangement
oversigt der også er i bladet.
Torstorp Pleje- og Rehabiliteringscenter er et levende og brugbart hus i lokalområdet
Torstorp og Høje Taastrup kommune.
Vi glæder os til at samarbejde med jer alle.

Arrangementer
marts
fredag den 1. marts
Aktiviteten udlånt
Mandag den 4. marts
Højtlæsning af Ældresagen kl. 13:30-14:30
Tirsdag den 5. marts
Fastelavnsfest i cafeen med børn fra Taastrup Realskole kl. 13.00
Torsdag den 7. marts
Cykeltur med cykelpiloterne fra Ældresagen kl. 10:00
Fredag den 8. marts
Smykkesalg ” Multicare magnet smykker” kl. 10.00-12.00
Tirsdag den 12. marts
Tupperware salg kl. 10:00-12:00
Banko kl. 13:15
Torsdag den 14. marts
Cykeltur med cykelpiloterne fra Ældresagen kl. 10:00-11.00
fredag den 15. marts
Tøj salg med ”Tøjstativet” kl.10.00-12.00
mandag den 18. marts
Højtlæsning af Ældresagen kl. 13.30-14.30
onsdag den 20. marts
Dyrebesøg af Grennessminde kl. 10.30
Torsdag den 21. marts
Cykeltur med Cykelpiloterne fra Ældresagen kl. 10.00
Tirsdag den 26. marts
Quiz eftermiddag med Præst Charlotte Slot kl. 13.30
Onsdag den 27. marts
Gudstjeneste med præst Charlotte Slot kl. 10.30
Torsdag den 28. marts
Cykeltur med cykelpiloterne fra Ældresagen kl. 10.00-11.00
Fredag den 29. marts
Taske salg ” Bjørn og Bjørn” kl. 10.00-12.00

Arrangementer
April
Tirsdag den 2. april
Quizeftermiddag med præst: Charlotte Slot kl. 13.30
Torsdag den 4. april
Cykeltur med cykelpiloterne fra Ældresagen kl. 10.00-11.00
Fredag den 5. april
Skosalg ”Logo sko” kl. 10.00-12.00
Tirsdag den 9. april
Banko 13:15
Onsdag den 10. april
Dyrebesøg fra Grennesminde kl. 10:30
Torsdag 11. april
Cykeltur med cykelpiloterne fra Ældresagen kl. 10:00
Mandag den 15. april
Højtlæsning af ældresagen kl. 13:30-14:30
Onsdag den 24. april
Påskegudstjeneste med Præst: Jesper Knudsen kl. 13.30
Torsdag den 25. april
Cykeltur med cykelpiloterne fra Ældresagen kl. 10:00
Fredag den 26. april
”Aloe Vera” Salg kl. 10.00-12.00
Mandag den 29. april
Højtlæsning af Ældresagen kl. 13.30

Aften
Arrangementer
for husets beboere
Marts
Lørdag den 9.marts
Spillebule med drinks
Lørdag den 16. marts
Vi ser film i Aktiviteten

April
Søndag den 7.april
Vi bager pandekager
Lørdag den 27.april
Vi hygger, danser og synger
Kom og vær med.

Velkommen nytår, og
velkommen her
31. december er det som
bekendt nytårsaften – og
som det sig hedder og
bør gik det ikke stille af
sig her på Torstorp
Pleje- og
Rehabiliteringscenter
denne aften!
Der var således dækket
op til stort nytårsselskab
i caféen med deltagelse
af såvel beboere som
pårørende.
Aftenen startede med
afholdelse af lækker treretters nytårsmenu –
forret og hovedret
serveret ved borde på de
respektive boenheder, og kaffe/dessert til fælles nydelse i cafeen; Til forret
blev der serveret en kyllingeanretning, mens der til hovedret var laks med
hummustopping, hvidvinssauce og kogte kartofler med friske grønne asparges.
Efter maden blev der altså budt på kaffe og dessert i caféen – der var, som det
ses på billedet, mange
med til at fejre det nye
års kommen – den
flotte bordpynt stod
ikke alene, da der også
var sørget for flotte
nytårshatte og
udsmykning af cafeen.
Til dessert var der
lavet en flot
desserttallerken med 3
forskellige
smagsoplevelser;
Hindbærmousse, fyldt
chokolade og
mazarinkage!
Da klokken nærmede
sig midnat var der efter alle kunstens regler sørget for flot fyrværkeri – en fin
afslutning på en festlig aften i hyggeligt lag!
Vi siger tak for en dejlig aften og ønsker alle et godt nytår!

ALOE VERA
26. april 2019
FRA KL. 10 –12
FOREVER LIVING’S ALOE VERA PRODUKTER
KOM - FØL – SMAG
Oplev de mange forskellige produkter!
På fakturanumrene trækker jeg lod om
denne Heat lotion.
VENLIG HILSEN

RITAMIA HORN
independent business owner

ritamia.horn@gmail.com
myaloevera.dk/ritamiasaloeverabutik
20253209

Lysgudstjeneste på Torstorp
Pleje- og
Rehabiliteringscenter
Igen i år havde vi, den 31.
januar, besøg af årets nye
konfirmander, hjalp til med
afholdelsen af årets
lysgudstjeneste - også
kaldet kyndelmisse. Der var
mødt mange spændte
borgere og pårørende op for
at deltage til årets
Lysgudstjeneste.
Kyndelmisse er som bekendt
den dag, halvdelen af
vinteren er gået, hvilket
også ligger til grund for
vendingen om at,
kyndelmissen slår sin knude. Dagen fejres traditionelt med lysgudstjenesten,
hvor de lys som skal bruges i det kommende år velsignes. Organist Gulli
spillede på dagen indgangsmusik; Til tonerne heraf kom 19 konfirmander
gående ind, hver især med et lys i hånden. De placerede lysene i en zinkbalje herved symboliseredes de velsignede lys.
Undervejs i gudstjenesten
opførte konfirmanderne et
mime-spil for de tilhørende
borgere – mimespillet
ledsagedes af en fortælling
som præsten stod for.
Fortællingens
omdrejningspunkt var
begrebet ”at skabe glæde”
– den omhandlede en
prinsesse, som stod foran
et vigtigt valg; Hun skulle
nemlig finde sin
livsudkårne – der meldte
sig hurtigt tre bejlere,
hvoraf den sidste endte med at vinde prinsessens hjerte. Han vandt hendes
hjerte ved at ”skabe glæde ved at bringe lyset ind ved sin entré”.
Udover mimespillet blev der spillet og sunget en række sange og salmer –
herunder bl.a. ”Sneflokke kommer vrimlende”, ”I sne står urt og busk i skjul”,
”Nu falmer skoven” og ”Marken er mejet”.
Vi siger tak for deltagelsen til årets lysgudstjeneste og ser frem til de lyse
forårs- og sommerdage fulde af glæde!

Banko
Marts
tirsdag den 12.marts
April
tirsdag den 9.april
Kl.13:15

Kom og vær med til en
hyggelig eftermiddag!

Salg af

Tasker-PungeSjaler-Handsker
Firmaet Bjørn & Bjørn
kommer på besøg og vil præsentere og sælge deres store
udvalg af
spændende tasker til alle formål, dejlige punge i alle
størrelser. Lækre, flotte sjaler samt bløde
skindhandsker.
Kvaliteten er god, udvalget stort og priserne er
fornuftige.
Alle varer udleveres med det samme.
Du kan betale med kontanter eller med Dankort, Visa,
Mastercard,
Visa-electron eller Mobile-Pay.
Og hvor og hvornår sker det det så ?

:

Det er

Fredag den 29.marts

Kl. 10.00-12.00
Hvor :

I Caféen

På gensyn. Alle er velkomne.
Med venlig hilsen Susanne fra Bjørn & Bjørn
Skafterupvej 17,4262 Sandved.Tlf.5545 1313.
E.mail.: bb.trading@post.tele.dk

Tag med på den årlige skovtur

Onsdag den 15.maj
Datoen for denne dejlige tur er nu fastsat, og stedet hvor
vi i fællesskab skal nyde en dejlig frokost og se på de
smukke omgivelser er på plads.
Stedet er:
Lyngkroen, oppe ved Rørvig.
Turen koster 167,Du kan som betalende deltager, tage 1 ledsager gratis
med. Denne ledsager skal være dig behjælpelig med
praktiske ting i løbet af dagen.

Tilmelding og betaling skal ske til Aktiviteten senest
mandag den 1.april 2019

Jeg kommer på besøg
tirsdag den 2.april
mellem kl. Kl. 10.00-12.00

Det vidste du (måske) ikke
om Påsken

•

Man fejrer som bekendt påsken om foråret, og derfor var det
tidligere også en tid, hvor bondesamfundet ønskede at vide,
hvordan sommerens vejr og høsten ville udarte sig. Almanakker
med lokale officielle forudsigelser om vejret udkom rundt om i
Danmark på tryk fra i hvert fald i slutningen af 1500-tallet og frem
til omkring 1900.

•

Den 19. april er den dato, som 1. påskedag oftest falder på. Den
tidligste dato, den kan ligge på, er den 22. marts, og den seneste
er den 25. april.

•

Anden påskedag får indbyggerne i den franske by Haux et særligt
påskemåltid. Mere end 4.500 æg bruges til at lave en kæmpe
omelet, som skal mætte flere end 1.000 mennesker. Indbyggerne
slår æggene ud om morgenen hjemmefra og bringer dem til byens
torv for at bage omeletten.

•

De polske mænd slipper for at hjælpe i køkkenet med den store
påskemiddag. Sagnet lyder, at hvis husets herre hjælper med at
bage det traditionelle påskebrød, vil hans overskæg blive gråt, og
dejen vil blive en fiasko. Polakkerne hælder også vand på hinanden
anden påskedag som del af en gammel tradition.

På tur i ”forårsvejret”
Allerede den 20. februar fik vi i år nærmest forårsagtigt vejr!
Det udnyttede en gruppe beboere på Torstorp Pleje- og Rehabiliteringscenter
til en frisk tur ud i nærområdet – nærmere bestemt til City 2.
Nogle var på shoppetur, mens andre blot osede og nød det dejlige vejr.
Undervejs på både ud- og hjemtur fik vi rig lejlighed til at dufte, se og sanse
naturen, som stille vågnede fra sit vinterhi og viste sig fra sin bedste side!

Vi vil bestræbe os på at kunne tilbyde endnu flere gåture i løbet af såvel forår
som sommer, og håber at det tidlige gode vejr er forvarsel om en lang og
solrig sommer; Tak for en dejlig tur!

Torstorp Pleje- og
Rehabiliteringscenter
19 år
Torsdag den 21. maj

Vi indbyder derfor til
fødselsdagsfest
Kl. 11:00-15:30
Forret:
Laksemad med tilbehør
Hovedret:
Gammeldags kalvesteg med skysauce, smørstegte
små kartofler, grønne bønner og waldorffsalat
Dessert:
Citronfromage
Underholdning:
Peter Philipsen
Peter er kendt fra coverbandet Gasolin Jam, som spiller
gamle Gasolin og Kim Larsen melodier. Peter Philipsen
spiller virkeligheden et puds; Han spiller Kim Larsen, så
man skulle tro at Kim Larsen selv var til stede!

Der vil desuden blive afholdt amerikansk lotteri:
5 kr. pr. lod
Beboere
Gæster

Pris

90kr. incl. drikkevarer
160kr. incl. drikkevarer

Tilmeldning i Aktiviteten senest den 2.maj 2019

Lukkedage i påsken
I forbindelse med påsken er der lukket på følgende
helligdage i Aktiviteten.

(Skærtorsdag)
Torsdag den 18.april
(Langfredag)
Fredag den 19.april
(2. påskedag)
Mandag den 22.april

Påske konkurrence
1. Hvad betyder "påske"?
A. ”Det er fuldbragt”?
B. ”Forbigang”?
C. ”Opstandelse”?
2. Hvad er et gimmerlam?
A. Et sort Lam?
B. Et hun lam?
C. Et lam, der er født om efteråret?
3. Hvad hedder en han hare?
A. Vædder?
B. Galt?
C. Ramler?
4. I hvilket årti kunne man første gang smage en Tuborg
påskebryg?
A. 1900?
B. 1930?
C. 1960?
5. Hvilken betydning tillægges påskeliljen?
A. Sorg og bedrøvelse?
B. Utroskab og løgn?
C. Hensyn, opmærksomhed og glæde?

Aflever dine svar i Aktiviteten senest tirsdag den 23.april.
Vinderen får direkte besked efter påske,
og vil få overrakt sin præmie.

DEN 15/3-19 KL. 10-12
GLÆDER JEG MIG TIL AT KOMME MED TØJ OG
SMYKKER TIL JER.
GOD KVALITET OG RIGTIG GODE PRISER, SÅ ALLE
KAN VÆRE MED.
DER KAN BETALES MED DANKORT, KONTANT
ELLER MOBILEPAY

HÅBER AT SE JER!!!

Information om – og salg af

Magnetsmykker fra Energetix
Fredag d. 8. marts 2019
kl. 10.00 - 12.00
For mere energi & bedre velvære:
lindrer smerter & afhjælper ubalancer
Stort udvalg af de flotte smykker med den
fantastiske virkning fra magneternes kraft.
Masser af gode tilbud * Priser fra kr. 175,Multi-Care 21-75 77 79 / www.multi-care.energetix.tv

Energetix Magnetsmykker
Mere energi – bedre velvære…
Energetix - Er et tysk firma beliggende i Bingen syd for Frankfurt. Energetix producerer
smykker samt wellness produkter med integrerede neodym magneter – i en del af
smykkerne er der yderligere indlagt kobber, som har gavnlig indvirkning på gigt- og
ledsmerter. Firmaet har eksisteret siden 2002, og er førende indenfor branchen med
forhandlere i mere end 32 lande.
Magneternes virkning – Magneter påvirker kroppen ved at energien skaber cirkulation
i kroppen og svingninger i vævet. På den måde genoprettes sundheden i vævet.
Vore celler kommunikerer elektromagnetisk, og magnetfeltet styrker denne
kommunikation.
Magneten gør, at blodlegemerne bliver positivt ladet, så de frastøder hinanden og
ikke klumper til blodpropper – samtidig lades blodårernes vægge positivt. Alt dette
betyder, at blodet cirkulerer meget bedre, ilt og næringsstoffer optages bedre og
affaldsstofferne udskilles bedre og hurtigere. Yderligere har magnetpåvirkningen
positiv effekt på vort langsommere virkende lymfesystem – og dermed vores
immunforsvar.
Magneter
modvirker
overbelastning
og
smerter.
Virkningen
af
magnetfeltbehandlingen er allerede bevist, og der forskes på verdens plan meget i
denne form for behandling, som nogle kalder fremtidens medicin.
Der er god virkning på gigt, smerter, kredsløb og søvnforstyrrelser. Kunsten er at
genskabe de naturlige og lægende vibrationer i væv og organer samt sikre en
uhindret energistrøm i kroppen.
Kundetilbagemeldinger – nedenfor er anført et udsnit af
tilbagemeldinger, der siger at magnetterapi kan hjælpe mod bl.a.:

vore

kunders

Allergier - Astma/bronkitis – Blærebetændelse - Diabetes 2 - Dårligt blodomløb –
Fibromyalgi – for højt/lavt blodtryk – Fordøjelsesbesvær – Følelsesløshed – Gigtsmerter
– Hjerte/kar sygdomme – HSP - Hovedpine/migræne - Hudproblemer – KOL –
Køresyge/søsyge – Ledsmerter – Menustrationssmerter – Nervøsitet & stress – Ondt i
skulderen – Overanstrengelse i muskler – Overgangsalder – Piskesmæld – Psoriasis –
Rygsmerter – seneskede-hindebetændelse – Smerter – stive skuldre – Tennisalbue –
Træthed – Uro i ben og fødder m.v.
Pris, garanti og generel info – Prisen på smykkerne ligger mellem ca. kr. 175,- og ca. kr.
2.000,- alt efter udformning, detaljer og krystaller – magneterne er dog altid de
samme. Der ydes 2 års garanti på materiale- og fabrikationsfejl. Med mindre andet er
angivet indeholder hvert smykke normalt en eller flere neodymmagneter med en
styrke på 0,12 tesla. Energetix magneter mister kun 1 % af sin kraft på 100 år.
OBS – Magneter bør ikke bæres af folk med pacemaker eller andre indopererede
elektriske hjælpemidler.

Multi-Care * Åhavnen 63, 4600 Køge * 21 75 77 79 * www.multi-care.energetix.tv *
j.s.f@mail.dk * CVR nr. 17547283 * Uafhængig Energetix Bingen forhandler

Torstorp Pleje- og
Rehabiliteringscenter
Morelhaven 122
2630 Taastrup

Referat af møde i Bruger- og Pårørenderådet
Torstorp Pleje- og Rehabiliteringscenter
Mødedato:

Onsdag d. 09.01.2019 kl. 13.00-14.30 i mødelokalet på Torstorp Pleje- og
Rehabiliteringscenter

Deltagere:

Lone Andersen, Else Hall, Leif Andersson, Kaj Andersen, Ingelise Jacobsen,
Flemming Djurnø repræsentant for seniorrådet, Dorthe Flindt

Ordstyrer:
Referent:
Afbud:

Dorthe Flindt
Lone Andersen
1. Godkendelse af referat fra 29.10.2018
Referatet blev godkendt
2. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt
3. Dialog om december, jul/nytår på Torstorp
Brugere og beboere oplever det har været en dejlig december på Torstorp.
De arrangementer der har været afholdt har været gode. Dog mener Else at
markedet de foregående år også var noget særligt. Vi aftaler at have en
dialog om dette når december 19 nærmer sig. Markedet blev i år erstattet af
en julefest, da erfaringen fra de tidligere år har været, at det er en aktivitet
der kræver mange medarbejderressourcer som forberedelse. Mange af
beboerne har ikke længere kræfter til at lave de ting der tidligere blev solgt,
ligesom der ikke længere var salg i de hjemmelavede produkter. Udviklingen
går mod at mange mennesker ikke længere køber hjemmelavede nisser og
lign.

4.

Orientering fra formanden v./ Leif Andersson
Vi får nye medlem i rådet, nemlig Rene Celinder som er pårørende til en
af beboerne samt Ingelise Jacobsen, der kommer i Aktiviteten.
Vi er glade for at nye medlemmer har meldt sig.
Leif har forhånds bevilliget et musikmøbel til Aktiviteten på 300 kr. –
dette godkendes.

Torstorp Pleje- og
Rehabiliteringscenter
Morelhaven 122
2630 Taastrup

5.

Orientering fra ledelsen v./ Dorthe Flindt
Aftalestyring. Mål for 2019
Målene er: Fortsat implementering af Cura, Centersygeplejersker på alle
plejecentre, analyse af Rehabiliteringstilbuddet på Torstorp, Fastholdelse
og fortsat højt fremmøde

Centersygeplejersker – som nævnt i målene kommer der
centersygeplejersker på alle plejecentre. Plejecentrene har i tråd med
samfundsudviklingen fokus på det nære sundhedsvæsen herunder
rehabilitering, tidlig opsporing, tværfagligt samarbejde og
plejehjemslæger hvilket målet omkring centersygeplejersker understøtter.
centersygeplejersken skal bl.a. være med til at sikre
forbedrede borgerforløb og større patientsikkerhed samt
kompetenceudvikling af medarbejderne.
Økonomi – på mødet så det ud til et merforbrug på 400.00 kr. men pga
budgetomplaceringer i forbindelse til overgang til nyt økonomisystem, får
vi et lille overskud på 20.674 kr.
Projekt ” rehabilitering til svage ældre” – projektet er på baggrund af
en af sundhedsstyrelsens puljer. Det betyder vi har ansat flere
medarbejdere således at al rehabilitering i 2019 udgår fra Torstorp. Vi
håber selvfølgelig at resultatet bliver så godt at vi også i fremtiden skal
have al rehabiliteringen her og ikke delt mellem os og hjemmeplejen.
6. Orientering fra Seniorrådet v. /Flemming Djurnø
Seniorrådet er reduceret med 25.000 kr. i deres budget. Det betyder bl.a at
de desværre har været nødt til at melde sig ud af Dansk Ældreråd.
Der er på nuværende tidspunkt kun 6 medlemmer tilbage i Seniorrådet, hvilket
betyder at de ikke er nok til at dække alle poster. Derfor er strukturen ændret
så der ikke længere er så mange udvalg.
Der blev spurgt ind til Carendostolen som alle centre har. Dorthe fortalte det
er et godt hjælpemiddel for både beboerne men også for medarbejderne. På
Torstorp bruges den til udvalgte beboere.

7. Kommende arrangementer
Fastelavn – hvor Katten skal slås af Tønden og der serveres fastelavnsboller
til alle i huset den dag.

7. evt.

Næste møde 6. marts kl. 13-14.30

Hjernegymnastik

Wellnessaften i Aktiviteten

Den 18. januar blev der afholdt
Wellnessaften i Aktiviteten med
aftenvagten;
Der er altid fuldt hus når der afholdes
wellness, og denne aften var ingen
undtagelse.
Efter alle kunstens regler var der sørget for
et flot udvalg af forskellige
wellnessaktiviteter på denne dag;
Der var således linet op med rygmassage,
fodmassage og manicure/neglepleje.
Under behandlingerne blev de fremmødte
desuden budt på vand/saftevand, snacks og
en hyggelig snak – der spredtes hurtigt en
hyggelig og afslappende stemning i lokalet,
og alle så ud til at nyde behandlingerne i
fulde drag.
Vi siger tak for deltagelsen til Wellnessaften
– alt i alt blev det en flot og lunende
afslutning på en råkold januar-aften 😊

TUPPERWARE
Tirsdag den 12. marts 2019
kl. 10.00-12.00
vil jeg demonstrere og sælge de kendte produkter fra Tupperware.
Tupperware var fra starten af 60erne plastikskåle med tætte låg.
Det er det stadig, men nu er der også miljøvenlige, CO2neutrale
køkkenmaskiner, knive, mikrofiberklude, termokande, fade, der både kan
gå i ovn og mikrobølgeovn og meget meget mere.
Kom forbi og se kvalitetsprodukter, når de er bedst!
Få samtidig det helt nye forår/sommermagasin med hjem!

Har du spørgsmål inden eller efter demonstrationen, er du velkommen til
at kontakte mig direkte.
Tupperware-konsulent
Susanne Bundgaard
26 75 05 72
susanne.bundgaard@email.dk
PS: Se allerede nu nogle af de mange Tupperware-produkter i glasskabet.
Henvendelse til Diana, Emil og Anders i Aktiviteten, hvis du vil se nærmere
eller have brochurer.

med nadver/ kirkekaffe

onsdag den 24. april
Kl. 13.30
Præst:
Jesper Knudsen

Menuplan for marts
For beboere på Torstorp Pleje– og Rehabiliteringscenter
Marts
Fredag
1/3

Hovedret 1
Bagt fisk, hvidvinssauce,
kartofler, grøntsager

Hovedret 2
Kyllingefrikadeller, sovs,
kartofler, lynstegte grøntsager.

Lørdag
2/3
Søndag
3/3
Mandag
4/3
Tirsdag
5/3
Onsdag
6/3
Torsdag
7/3
Fredag
8/3
Lørdag
9/3
Søndag
10/3

Nakkefilet i æblemost og øl,
rosenkål, mos m. peberrod,
Sirikits livret, mos, bønner
Kalvebryst, sovs, kartofler,
ovnbagte rodfrugter
Pasta m. kødsauce og
blandet salat
Paneret flæsk m. kartofler,
hvid løgsauce, grønt
Kylling i karry, løse ris,
broccoli
Farseret hvidkål i lag,
kartofler vendt i persille
Varmrøget glaseret kalkun,
kartofler, spinat, gulerødder
Husarsteg, kartofler,
champignonsauce, broccoli

Tunfrikadeller, grove fritter,
urteremo, bl. salat
Vegetar-fyldte squash med
flûte og tzatziki
Jægergryde, mos, broccoli, asier

Mandag
11/3
Tirsdag
12/3
Onsdag
13/3
Torsdag
14/3
Fredag
15/3
Lørdag
16/3
Søndag
17/3
Mandag
18/3
Tirsdag
19/3
Onsdag
20/3
Torsdag
21/3
Fredag
22/3

Krydret lammeragout med
abrikoser, mos
Rullesteg m. svesker,
kartofler, skysauce, rødkål
Frikadeller, kartofler,
stuvede ærter og gulerødder
Kogt kalv, peberrodssauce,
kartofler, rosenkål
Stegt kalvelever med bløde
løg, æble, sovs, kartofler
Ribbensteg, kart., sovs,
rabarberkompot, agurk
Argentinsk biksemad, groft
brød
Laksefrikadeller m. capers,
kartofler, persillesovs, råkost
Sprængt nakke, kartofler,
sauce, bagte rødbeder
Indisk Dhal med nybagt brød

Biksemad

Svenske kødboller, mos,
sovs, tyttebærsyltetøj
Lasagne, tomatsalat med
feta

Biret
Hyldebærsuppe med
tvebakker
Æblegrød med mælk og
fløde

Fiskefrikadeller, citronsovs,
kartofler, ovnbagte rodfrugter
Pizza med grøn salat

Fyldte peberfrugter m.
oksekød, rismix, sur/sødsauce
Vegetarlasagne med
spidskålssalat
Dampet fisk, sur/sød sauce,
stegte gulerødder, ris
Kylling i karry, ananaspebermix, ris/ærter

Kalvekødssuppe m.
urter, kød- og melboller
Blommegrød med mælk
og fløde
Hybensuppe m.
tvebakker
Kvarkdessert med
jordbær
Vandbakkelser med
lakserogn
Panna Cotta med
karamelsovs, nødder
Chokoladekage med
pynt
Pære Belle Helene m.
chokoladesovs, mandler
Rødgrød med mælk /
fløde
Rejecocktail, kuvertbrød
Kalvekødssuppe med
urter, kød- og melboller
Fløderand med saftsovs
Jordbærfromage
Pandekage, is, syltetøj

Chili con carne, hjemmelavet
flûte, mormorsalat
Bønnegryde, nachos, avocadodip
Indbagt laks, pasta, flødestuvet
helbladet spinat

Glaseret svinekam, kartofler,
sovs, radiser, citrondressing

Hønsesalat med flûte
Æble/pæregrød med
mælk
Risengrød, kanelsukker
Trifli med svenskerkompot (svesker)
Chiagrød med
brombærkompot

Menuplan for marts
For beboere på Torstorp Pleje– og Rehabiliteringscenter

marts

Hovedret 1

Lørdag
23/3
Søndag
24/3
Mandag
25/3
Tirsdag
26/3
Onsdag
27/3
Torsdag
28/3
Fredag
29/3
Lørdag
30/3
Søndag
31/3

Bovdråbe i rødvinssovs, bagt
mos, stegte grøntsager
Svinekam stegt som vildt,
kartofler, sauce, grønt
Kalkunbryst, flødekartofler,
grøn salat
Forloren hare, kartofler,
vildtsovs, rødkålssalat
Kalvefrikassé, kartofler
Stegt kylling med skysovs,
kartofler, stegt blomkål
Kogt torsk, kartofler,
sennepssauce, rødbeder, æg
Wienerschnitzel (kalkun),
kartofler, ærter, smørsovs
Hamburgerryg, kartofler,
madeirasauce, garniture

Hovedret 2

Biret
Kaffefromage, flødeskum
Fuglerede med frugtsalat

Labskovs

Tomatsuppe m. nudler

Selleribøf / stegte rødløg,
sovs, kartofler
Stegt sej, kartofler,
persillesauce, gulerodsråkost
Pandekager med
oksekød/grønt, rodfrugter
Kalkun i ingefærsauce, ris,
salat

Jordbærgrød, mælk/fløde
Kirsebærtrifli
Æblecrumble med creme
frâiche
Champignonsuppe med
pastinak og ristet bacon
Chokolademousse m.
ananas
Is med vafler

Ret til ændringer forbeholdes.
Der kan vælges mellem hovedret 1 og 2.
Der gives besked til personalet på afdelingerne, hvilken ret man ønsker,
Den valgte ret skal bestilles ca. 14 dage før.

Åbningstider
Aktiviteten:
Aktiviteten er åben mandag – fredag kl. 9 – 15.30. Medarbejderne vil dels
lave aktiviteter i det særlige aktivitetslokale, dels lave aktiviteter rundt om i
huset.

Caféen:

Caféen har åbent alle ugens dage. Beboere, pårørende og borgere udefra er
velkomne til at benytte caféområdet til almindeligt socialt samvær og små
aktiviteter.
Det kan forekomme, at caféen er optaget af et større arrangement, idet
blandt andet husets fester afholdes her.
Der er åbent for salg i caféen i følgende tidsrum:
Hverdage:
•

Kl. 11:30 - 13:00

Weekend og helligdage:
•

Kl. 11:30 – 12:30

