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LOKALT | Frivillige

Ponyen meldte afbud 
og regnvejret rykkede 
kørestolsracet inden 
døre, men den årlige 
frivillighedsdag blev 
efter smilene at døm-
me godt modtaget af 
beboerne på Pleje-
hjemmet Falkenberg.

Af 
Lars Hauth

l.hauth@hdnet.dk

Foto: Torben 
Sørensen

torben@kalabas.dk

ÅLSGÅRDE: Sidste fredag i 
september er den årlige fri-
villighedsdag - således også 
på Plejehjemmet Falken-
berg. Her oplevede de 74 be-
boere traditionen tro i går en 
efterårsdag ud over det sæd-
vanlige.

Selvom ponyen havde 

meldt afbud på grund af det 
ret så kraftige regnvejr - 
klapning og striglen af den 
plejer ellers at være et sikkert 
trækplaster - så var humøret 
højt og aktivitetsniveauet i 
top på plejehjemmet i Åls-
gårde.  

Der blev slået søm i, dåse-

kastet og racet i kørestole til 
den bogstaveligt talt helt sto-
re guldmedalje. Så både be-
boere og de frivillige hjælpe-
re var helt forpustede.

- De frivillige kræfter er 
meget vigtige for et pleje-
hjem som vores. De kommer 
med friske input og giver 
nogle ekstra hænder. Vi er 
ellers ikke nok medarbejde-
re til også at tilbyde aktivite-
ter som for eksempel dans og 
bingo en dag om ugen, men 
med de frivilliges hjælp går 
det alligevel, siger driftsan-
svarlig på Plejehjemmet Fal-
kenberg, Mette Weltzer.

Plejehjemmet Falkenberg 
har seks frivillige tilknyttet 

fast. Tirsdag er dansedag, 
onsdag kommer to frivillige 
fra Ældresagen og læser for 
og taler med beboerne og 
endelig er fredag den ugent-
lige bingodag.

Et sikkert hit
I går på frivillighedsdagen 
kostede regnvejret ikke kun 
på fremmødet af ponyer - 
også kørestolsracet måtte 

fl yttes inden døre.
- Men der er alligevel smil 

på over hele linjen - det er 
bare dejligt at være med til, 
siger Mette Weltzer. 

Det mest sikre hit på da-
gen er afslutningen, hvor en 
pølsevogn kommer rullende 
og byder på hotdog efter eget 
valg til frokost.

- Det er bare noget andet 
at få pølser fra en rigtig pøl-

Med de frivilliges hjælp så går det

” De frivillige kræfter er meget vigtige for 
et plejehjem som vores. De kommer 
med friske input og giver nogle ekstra 
hænder.

METTE WELTZER

” Der er smil på over hele linjen - det er 
bare dejligt at være med til.

METTE WELTZER

Der var fart over feltet fre-
dag formiddag på Pleje-

hjemmet Falkenberg.

Frivillig hjælper Kaj Petersen sekunderer den 83-årige Falkenberg-beboer Jette Nielsen, der til sin egen store overra-
skelse fjernede de fl este af dåserne i første forsøg. "Jeg har altid været lidt genert, men ellers er det da et hyggeligt ar-
rangement," siger Jette Nielsen, der er fra Hornbæk og har arbejdet som chauff ør for blandt andre Gustav Svensen & 
Sønner.  

78-årige Inger Byskov og plejehjemsvikar Sofi e Thorning 
var hurtigst i det traditionsrige  kørestolsrace. ”Jeg skulle 
bare koncentrere mig om ikke at falde af i svingene,” siger 
Inger Byskov, der lider af parkinsons sygdom. Den tidligere 
designer voksede op i Hornbæk og fl yttede til Thurø ud for 
Svendborg i 1961 med sin mand. I 2002 efter mandens død 
vendte hun tilbage til hjemegnen og boede indtil for et 
halvt år siden i Lille Odinshøj ikke så langt fra Plejehjem-
met Falkenberg. 

Fanny Elizabeth Nielsen 
på målstregen i kørestolsra-
cet med plejehjemsansat 
Ann Torp Ørnebjærg som 
”rugbrødsmotor”.   

De tre medaljetagere i kø-
restolsracet med vinderne 
Inger Byskov/Sofi e Thor-
ning til højre. 
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la FRANCE shop

Bjergvangen 5 B  • 3060 Espergærde • Åbent: Tirsdag & onsdag 12-16 • Torsdag 12-18 • www.lafranceshop.dk

 Delikatesser
 Creme & sæbe
 Bolig & køkken
 Vin & spiritus
 Gavekurve Kopper, fade & køkkengrejVin & franske lækkerier

Smagen af Frankrig i Nordsjælland

REJSER i 2019
Rejser med gode oplevelser, f.eks.

15.09. NOLDE, Sort Sol og meget mere (4 dg) .................. fra kr. 3.675,00
           Kun få pladser tilbage.
30.11. HAMBURG, julemarked (2 dg)       ..........................fra kr. 1.725,00
Hent inspiration til den søde juletid  -  hurtig tilmelding tilrådes.

 
Dine ønsker og vi laver et forslag til netop jeres forening/gruppe.
* kontakt os for dato + priser.
Afrejsedatoer for vores næste års rejseprogram forventes at være  
klar i slutningen af oktober.

Se detaljeret program

www.SCAN-Rejseservice.dk
4929 9012

Tilmeld dig vores nyhedsbrev via hjemmesiden.
* SCAN-Rejseservice er agent for rejsens tekniske arrangør Lauritzen Rejser, reg.nr. 2553

ÅLSGÅRDE: 64-årige Anette 
Hansen fra Espergærde er en 
af de frivillige kræfter på Ple-
jehjemmet Falkenberg. Den 
forhenværende social- og 
sundhedshjælper har tidli-
gere været ansat på pleje-
hjemmet og hjælper nu fast 
til på bingo-dagen fredag. 

- Det er hyggeligt at være 
her og dejligt at holde kon-
takten til huset, siger Anette 
Hansen.

Og så giver det noget 
struktur på hverdagen.

- Jeg går til vandgymna-
stik mandag, gymnastik hos 
fysioterapeuten onsdag og 
er frivillig hjælper her om 

fredagen. Så får man brugt 
noget af sin fritid fornuftigt, 
siger Anette Hansen.

Dejligt at holde 
kontakten

Anette Hansen fra Esper-
gærde hjalp til med dåseka-
stene på frivillighedsdagen. 

Foto: Lars Hauth

ÅLSGÅRDE: Selvom Ulla 
Veirum har været frivillig 
hjælper i 3-4 år, så var det 
første frivillighedsdag for 
Plejehjemmet Falkenbergs 
tidligere rengøringsleder.

- Jeg elskede mit job og de 
arrangementer, der var. Så 
jeg har stadig lyst til at være 
med - det er hyggeligt, siger 
70-årige Ulla Veirum, der gik 
på efterløn for 10 år siden. 

Hun har tidligere arbejdet 
på plejehjem også i Horn-
bæk og Helsingør. 

- I vintersæsonen, der be-
gynder i næste uge, er jeg fri-
villig hjælper hver tirsdag, 
hvor vi danser, siger hun.

Frivillig på 
dansedagen

Ulla Veirum fra Ålsgårde er 
frivillig hjælper om tirsda-
gen i vintersæsonen. Foto: 
Lars Hauth

Frivillig Fredag
Sidste fredag i september 
er Danmarks nationale 
frivillighedsdag. Dagen 
blev etableret i forbin-
delse med det Europæi-
ske år for frivilligt arbej-
de i 2011 af daværende 
socialminister Benedikte 
Kiær.
Formålene er: 

• At markere og aner-
kende frivilligheden

• Synliggøre det frivil-
lige arbejde

• Give borgere, der ik-
ke i forvejen yder en 
frivillig indsats, mu-
lighed for at være fri-
villige for en dag

   Frivillig Fredag er en op-
fordring til arbejdsplad-
ser, foreninger, organisa-
tioner, skoler og borgere 
om at være frivillige for 
en dag. 
   Dagen vil primært væ-
re en aktivitetsdag, hvor 
fl est mulige skal prøve 
kræfter med frivilligt ar-
bejde. På landsplan er 
det Frivilligrådet, der står 
for planlægningen og ko-
ordineringen af dagen.
 

Falkenberg
• Plejehjemmet Falken-

berg er et kommu-
nalt plejehjem i Åls-
gårde med 74 bebo-
ere. Der er 6 enheder 
med 12-13 boliger i 
hver enhed.

• Åbnede i 2010.
• Plejehjemmet har li-

ge under 100 fastan-
satte.

sevogn end fra køkkenet. 
Der er beboerne glade for og 
appetitten var som forventet 
stor. Tag 74 beboere plus 
dagcenterbrugere og gang 
op, så tror jeg faktisk at vi 
kom over 300 pølser. Alle 
nød det, siger Mette Weltzer.

Frivillighedsdagen fi nder 
sted overalt i Danmark og 
blev iøvrigt indført i 2011 af 
den daværende konservati-
ve socialminister Benedikte 
Kiær, der siden som bekendt 
har fundet sig et andet job. 

Det er Frivilligrådet, der 
på landsplan koordinerer 
aktiviteterne for markerin-
gen af dagen. 

Den tidligere skrædder, 
syerske, telefonist, selv-
stændige... og meget mere, 
Ulla Visnek på 86 år ram-
mer plet i dåsekast.  


