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LOKALT

En tur til stranden, 
hoppe i vandet og for-
nemme det salte hav-
vand. Det var det stør-
ste ønske hos nogle 
plejehjemsbeboere på 
Falkenberg i Ålsgårde.

Af

Kirsten Moth

k.moth@hdnet.dk

Foto:

Lars Johannessen

fotolars@hdnet.dk

BADELIV: – Det bedste, jeg 
kunne tænke mig, er at kom-
me i vandet, sagde en beboer 
en dag for nogle måneder si-
den, da der var beboermøde 
på Falkenberg Plejecenter i 

Ålsgårde. Det var mange år 
siden, hun sidst havde været 
i vandet, i det element som 
hun engang elskede at boltre 
sig i.

I går gik ønsket i opfyldel-
se.

Beboerens bemærkning 
gav nemlig plejecentrets le-
delse og medarbejdere den 
inspiration, at selvfølgelig 
kan man tage en gruppe ple-
jehjemsbeboere med til 
stranden. Selv om man er 
dårligt gående og skrøbelig, 
så er en tur til stranden og i 
vandet ikke uden for mulig-
hedernes grænse.

En velegnet strand
På Falkenberg er de så hel-
dige at have deres egen mi-
nibus. I den kørte gruppen 

på fem beboere og nogle 
medarbejdere afsted mod 
Peder Mads Strand ved Slet-
ten.

Denne strand er særlig 
velegnet til ældre, der er 
gangbesværede og som ny-
der godt af den lave vand-
stand og den l ade sand-
bund, der går langt ud fra 
stranden.

- Det er de færreste bebo-
ere, vi kan have med på så-
dan en strand- og badetur. 
Men det er jo beboerne, der 
bestemmer, hvad vi skal lave 
i forbindelse med den klip-
pekortsordning for aktivite-
ter, som regeringen sidste år 
gav muligheder for at give til 
plejehjemsbeboere. Vi hol-
der fast nogle beboermøder, 
hvor beboerne kan komme 

med deres ønsker. Og det var 
her, nogle gav udtryk for øn-
sket om igen at prøve at bade 
i havet, fortæller leder af Fal-
kenberg Plejecenter, Helle 
Lund.

Populære klip
- Der går tit et langt forløb 
forud for det tidspunkt, hvor 
et menneske l ytter på pleje-
hjem. Så mange har jo ikke 
haft chancen for at komme 
til stranden og ud at bade i 
meget lang tid, siger hun.

Plejehjemslederen under-
streger vigtigheden af klip-
pekortsordningen i en for 
personalet ofte travl og pres-
set hverdag.

- Vi er rigtig glade for de 
klip, fordi vi ellers ikke har 
så meget tid til at lave så me-

get ekstra i hverdagen med 
beboerne ud over dét, der i 
forvejen sker på plejehjem-
met. Man kan spare klip op, 
og så bliver en tur som denne 
mulig.

Husker det anderledes
Beboer Torben Holm Lar-
sen, der oprindeligt kommer 
fra Bornholm, er næsten 
blind.

Han var en af dem, der nød 
følelsen af saltvand og en 
svalende dukkert, støttet af 
en medarbejder under hver 
arm.

- Jeg blev lige lidt for-
skrækket, da jeg gik ud. Jeg 
husker det som lidt anderle-
des. Men det var dejligt. Jeg 
er jo opvokset med vand til 
alle sider, fortalte Torben 

Holm Larsen om sin op-
vækst på solskins- og klippe-
øen.

Kaff e og muffi  ns
Beboer Birgitte Bain er tidli-
gere aktiv roer og elsker 
vand, som hun siger.

- Sikken dejlig ting at være 
herude på stranden i dag. Og 
en dejlig måde at komme 
hertil på i vores bus, sagde 
hun.

Efter havbadet gik det i 
langsomt tempo ghen ad 
stranden til den behagelige 
skygge under et stort træ. 
Her var der dækket op med 
rød- og hvidternet dug, kaf e 
på de medbragte termokan-
der og blåbærmui  ns.

Her går plejehjems-beboernes 
store ønske i opfyldelse
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Klippekortsordningen

Der afsættes i alt 720 mio. kr. over fi re år til nye tiltag for æl-
dre i perioden 2017 til 2020, svarende til 180 mio. kr. om året, 
heraf:

� 165 mio. kr. årligt til klippekortordningen.
� 15 mio. kr. årligt til mad på plejehjemmene.

Midlerne er permanente og målrettes de ca. 46.000 ældre, 
der bor på landets plejehjem eller i plejeboliger.
Klippekortsordningen er en udvidelse af initiativet fra fi nans-
loven for 2015, hvor der blev afsat midler til en lignende ord-
ning for de svageste hjemmehjælpsmodtagere.

- Vi er glade for klippekortsordningen, så vi kan gøre sådan noget som dette, siger Helle Lund, leder af Falkenberg Plejehjem.

- Jeg er tidligere roer og svømmer, så jeg elsker vandet, si-
ger Birgitte Bain.

Medbragt kaff e og blåbær-
muffi  ns i træets skygge på 
Sletten Strand, efter Falken-
bergs beboere havde været 
en tur i vandet.

Beboer Inger Lise Jensen 
støttes af medarbejder på 
Falkenberg, Mette Weltzer, 
mens børnenes strandleg 
fremkalder glæde og smil.

Beboer Inger Lise Jensen 

” Jeg blev lige lidt 
forskrækket, da 
jeg gik ud. Jeg 
husker det som 
lidt anderledes. 
Men det var 
dejligt. Jeg er jo 
opvokset med 
vand til alle 
sider.

TORBEN HOLM LARSEN


