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Center for Sundhed og Omsorg  
Plejehjemmet Falkenberg 
Falkenbergvej 30A, 3140 Ålsgårde 
www.plejehjemmetfalkenberg.dk 

 

Afbud  
Hvis du er syg eller har fravær af anden grund,               

skal du ringe til  
 

    4928 1731 mellem kl. 8 og 8.30 
 

Husk at melde afbud til dagcentret i god tid,  
og senest om morgenen på selve dagen. 

 

 

Telefontid 
 øvrige henvendelse til dagcenter Demens kan ske fra 

 

kl. 8 - 9.30 og kl. 14 - 15 på    
         

4928 1731 til Samværsgruppen  
4928 1733 til Pusterummet 

Eller send en mail til: falkdemens@helsingor.dk 

 

I det mellemliggende tidsrum sætter vi fokus på dig, som  
dagcentergæst, og telefonen vil være omstillet til Falkenbergs 
hovednummer. Ved en meget akut henvendelse, vil medar-
bejderne i administrationen viderebringe beskeden. 

  

 

Velkommen  
i Dagcenter Demens   

 

Pusterummet og Samværsgruppen 

Center for Sundhed og Omsorg  
 
 

 
 
www.plejehjemmetfalkenberg.dk 

Plejehjemmet Falkenberg 
 

et godt sted at være ! 
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Helsingør Kommunes dagcentre for hjemmeboende 
borgere med demens er placeret på plejehjemmet    
Falkenberg.  I det daglige kaldes demens dagcentrene 
henholdsvis Pusterummet og Samværsgruppen. 

Med denne pjece vil vi som medarbejdere i dagcentre-
ne gerne give dig og dine pårørende et indtryk af    
hvordan, hverdagen foregår i Dagcenter Demens, og 
hvad vi sammen foretager os.  

Umiddelbart efter du er blevet visiteret til Dagcenter 
Demens på Falkenberg, vil vi kontakte dig med henblik 
på, at vi besøge dig, inden du begynder i dagcentret. 

Har du spørgsmål, efter du har læst denne pjece, er du 
altid velkommen til at kontakte os.  

Du kan se telefonnumre, telefontider og mailadresse 
på bagsiden af denne pjece. 
 

Hjertelig velkommen 

 

Velkommen  

Charlotte Katrine Ninja Pernille Ulla 
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Generel information  

Rygning 

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

 
Udmeldelse af dagcenter 

Ønsker du ikke længere at fortsætte i dagcentret, giver 
du eller dine pårørende besked til en af medarbejderne 
om hvilken dato, du ønsker at stoppe.  

Du kan melde dig ud, ved at ringe til dagcenter  Demens 
i telefontiden, alle hverdage fra kl. 8 - 9.30 og igen fra 
14-15 på telefon 4928 1731 eller 4928 1733.  

Eller der kan ringes til en medarbejder i administratio-
nen fra kl. 8 - 14 på telefon 4928 1501.  

Du betaler kontingent og kørsel til og med din sidste 
fremmøde dag. 
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Generel information  

Betaling  

Kontingent og betaling for kørsel       
betales fra den dag, du har første dag    
i dagcentret.  

Uanset hvor mange gange om ugen du er visiteret til at 
komme, eller hvor mange gange du reelt møder op i 
dagcentret om ugen, betaler du det samme beløb hver 
måned. 

For at gøre betalingen så enkelt som muligt trækker 
plejehjemmet hver måned betalingen i din pension.  
 

Forplejning og udflugter 

 

 

Du betaler 60 kr. pr. gang, du møder op enten i          
Pusterummet eller Samværsgruppen.  

For dette beløb får du morgenmad, frokost og efter-
middagskaffe, og en gang i mellem tager vi sammen på 
tur, for det meste kører vi i plejehjemmets bus. 

Det samlede beløb for en måned trækkes i 
din pension den efterfølgende måned. 

 

3 

 Generel information  

Antal mødedage 

Du bliver af Helsingør Kommune, Forebyggelse og     
Visitation visiteret til, at komme et bestemt antal dage 
hver uge i Dagcenter Demens.  
Dagcenter Demens er opdelt i to grupper, og du bliver 
tilknyttet hvor, der er en ledig plads. 

Mødedage og tidspunkt 
Dagcenter Demens har åbent i tidsrum-
met 9.30 - 14.30 alle ugens hverdage.  
Du bliver hentet om morgenen og kørt hjem om efter-
middagen af taxa, sammen med de øvrige borgere i 
Dagcenter Demens. 

Her mødes vi 
Pusterummet og Samværsgruppen 
har hver deres lejlighed med terrasse 
samt lille køkken, stue og toilet.  

Alle ugens hverdage er I seks - syv borgere, der mødes i 
henholdsvis Samværsgruppen og Pusterummet. 

Medarbejdere 
Vi er fem medarbejdere, der er tilknyttet Dagcenter 
Demens, og vi skiftes til at være i Pusterummet og 
Samværsgruppen. Derudover vil du en gang i mellem  
møde de øvrige medarbejdere i Team Dagcenter, når 
de hjælper os f.eks. i forbindelse med ferieperioder. 
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 Generel information  

Hverdagens sysler 

Både i Pusterummet og i Samværsgruppen begynder vi 
altid dagen med fælles morgenbord. 

Efter vi har drukket kaffe/te og spist morgenmad,     
hygger vi os sammen resten af dagen. Alt efter hvad I 
har lyst til, kan vi f.eks.  

 tage på tur med plejehjemmets bus 
”Falkeekspressen”  

 se en god film 

 quizze eller spille diverse spil 

 læse dagens avis eller ugeblade 

 gå en tur  

 bage til kaffen 

 spille billard eller i godt vejr petanque i haven 
 

Hver dag spiser vi sammen omkring kl. 12.30. Vi køber 
ofte dagens varme ret i caféen.                     

Efterfølgende hjælper vi hinanden med at                                 
rydde op efter maden. Hvorefter vi slutter                                  
dagen af med fælles hygge over                                                     
eftermiddagskaffen, gerne med lidt sødt                          
til ganen. 
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 Generel information  

Hvem mødes du med? 

Ud over medarbejderne mødes du med fem til seks 
andre borgere, der ligesom dig alle bor i egen bolig et 
sted i Helsingør Kommune. 

Vi har i det daglige stor kontakt mellem de to grupper, 
Pusterummet og Samværsgruppen, 
både i forbindelse med fælles                          
gå- og/eller køreture samt fælles 
hygge over en kop kaffe.  

Hvorfor mødes vi? 

Vi mødes bl.a. fordi du har svært ved at huske, hvilket 
du har til fælles med alle de øvrige                              
borgere, du møder i Dagcenter Demens. 

Vi mødes for at hygge os med hinanden, men også for 
at medarbejderne kan støtte dig til bedre at kunne  
klare din hverdag.  

Derudover giver det både dig og dine pårørende et 
afbræk i hverdagen og ny energi, når I hver for sig    
mødes med andre mennesker og får nye oplevelser. 

Hvis du har pårørende, der har lyst til at besøge os, er 
de altid meget velkomne, bare der ringes først , så vi 
kan aftale hvornår, det passer bedst. 

 


