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Center for Sundhed og Omsorg  

Plejehjemmet Falkenberg 
Falkenbergvej 30 A, 3140 Ålsgårde 

www.plejehjemmetfalkenberg.dk 

 

Afbud  
ved sygdom og andet fravær 

 

Tlf. 4928 1502 
mellem kl. 8.00 og 8.30 

 
Du skal melde afbud til dagcentret  
i god tid og senest på selve dagen. 

 
Tak for hjælpen 

  

 

Velkommen i dagcentret 

Plejehjemmet Falkenberg 
 

et godt sted at være ! 

Center for  Sundhed og Omsorg  
 

 

 
www.plejehjemmetfalkenberg.dk 
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Velkommen  

Med denne pjece vil personalet i Aktivitet og 
træning give dig og dine pårørende et ind-
tryk af, hvad der sker i dagcentret på  pleje-

hjemmet Falkenberg. 
 
Vi håber, at informationerne vil være nyttige. 
Du kan læse om hvilke aktiviteter vi har 
gang i, samt dine muligheder for selv at  

være med til at sætte gang i endnu mere.  
 
Umiddelbart efter du er blevet visiteret til 
dagcenter på Falkenberg, vil du modtage et 
brev fra os. Brevet informerer om hvilken 

dato du kan begynde, eller om du er sat på 
venteliste. Ventelisten anvendes når der ikke 
er ledige pladser i dagcentret.  

Når dato for opstart er aftalt, vil du modtage 
et nyt brev om hvilke dage, vi kan tilbyde 
dig i dagcentret. 
 
Har du spørgsmål efter du har læst denne 
pjece, er du altid velkommen til at kontakte 
Dagcentret på tlf. 4928 1502. 
 

Hjertelig velkommen 
Medarbejderne i Aktivitet og træning 
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Betaling 

 

Kontingent og evt. kørselsordning betales fra 
den dag du starter i dagcentret også selvom 

du i en periode ikke benytter dagcentret 
f.eks. på grund af ferie eller sygdom. 

I dagcentret bliver du budt på kaffe, te, saft 
og evt. kage - det koster 10 kr. pr. gang. 

Den enkelte måneds beløb trækkes i den ef-

terfølgende måneds pension. 

Det samme gælder den mad du eventuelt  
køber i caféen. 
 
Mad og drikke 

I vores café er du velkommen til at købe fro-
kost og drikkevarer f.eks. en øl, sodavand el-
ler 1/4 flaske vin, og nyde det på Torvet 
sammen med de øvrige gæster.  

Hvis du betaler via din pension, skal du være 

opmærksom på, at der kun kan trækkes for 
køb af mad og ét stk. drikkevare pr. dag. 

Alkohol må ikke medbringes i Dagcentret. 
 

Rygning 

Du skal være opmærksom på, at det ikke er 
tilladt at ryge i Dagcentret på Falkenberg - 
hverken inde eller ude. 



6 

 
Træning / gymnastik 

Der tilbydes vedligeholdende holdtræning 
hver mandag og torsdag og alle kan delta-
ge i gymnastikken - også selv om man er 

dårligt gående eller sidder i kørestol. 

 
 

Derudover tilbyder vi styrketræning hver 
tirsdag, onsdag og fredag 
 

 
 

Udmeldelse af dagcenter 

Ønsker du ikke at fortsætte i dagcentret   

giver du besked til en medarbejder i om, 
hvilken dato du ønsker at stoppe.  

Vær opmærksom på at udmeldelsesblanket 
skal udfyldes. 

 

Udmeldelse kan kun ske med 1 måneds 
varsel fra den 1. i en måned, dvs. at der 
betales for kontingent og kørsel i hele opsi-
gelsesperioden. 
 

Du kan også melde dig ud, ved at ringe til  

Dagcenter   4928 1502 

Administration   4928 1501 
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Generel information  

Planlægning 
Alle faste aktiviteter foregår i tidsrummet      
kl. 10.00 til ca. kl. 15.00 - dog ikke mellem   

kl. 12.00 og kl. 13.00 hvor du kan købe og 
indtage din middag i caféen.  
 

 

Info om aktiviteter 
Plan over månedens aktiviteter finder du 

midt i beboerbladet Falke Posten, som udle-
veres til alle dagcenterbrugere.  

Bladet udkommer 1 gang om måneden. 
 

Med på tur  
Skal du med på tur i Falkeekspressen, pleje-
hjemmets minibus, skal du være bekendt 
med at, 

 afbud til en aftalt tur, skal ske i god tid - 
der er måske en anden, der gerne vil med.  

 prisen for at komme med på tur er alt efter 
turens længde.  

 Kort tur 30 kr. - lang tur 60 kr.  

 der betales ved tilmelding. Ønsker du     

efterfølgende at melde fra, vil du få din  
betaling retur, såfremt en anden ønsker at 
overtage din plads. 
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Tilbud i dagcentret  

 Daglig deltagelse i socialt samvær med  
beboere og øvrige brugere udefra 

 Bingo - mandag og fredag  

 Gudstjeneste  1 gang pr. måned 

 Bagegruppe - når det regner og vi ikke 
kan komme ud 

 Stolegymnastik - 2 gange ugentligt 

 Styrketræning - 3 gang ugentligt   

 Herre-, strikke–, læse-, musik-, billard–  

      petanquegrupper - efter ønske  

 Film i tv-stuen -  efter ønske 

 Tur ud af Huset - efter ønske  

 Diverse salg af f.eks. tøj, sko og smyk-
ker -  ca. 6 gange om året 

 Årlig sportsdag 
 

Tilbuddene finder sted på forskellige dage i 
løbet af ugen, derfor er det ikke sikkert, at 
du kan deltage i alle arrangementer, og det 
vil ligeledes skifte med arrangementer om 
det er sommer /vinter.  
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Øvrige tilbud i dagcentret  

 Fælles kaffebord 

 Maling med akryl på stof 

 Silkemaling 

 Fremstilling af bolsjer 

 Fremstilling af smykker 

 Fremstilling af påske– og juleting 

 Dagsarrangementer i forbindelse med 
Fastelavn, Påske, Sankt Hans og Julen. 

 Besøg fra områdets børnehaver. 

 Diverse spil - f.eks. kort, yatzy, minde-

spil, billard, bob og petanque 
 

Du er altid velkommen til at komme med 
nye forslag til aktiviteter. 


