
Seniorrådet i Hørsholm orienterer
Seniorrådets hjemmeside: www.seniorraad.horsholm.dk 
Facebook: Hørsholm Seniorråd

Hørsholm SeniorRådgivning
Vi holder midlertidig lukket for personlig besøg på Selmersbo 

på grund af smittefare ved Corona-Virus

Du kan fortsat ringe på telefon 45 86 11 17 
eller sende en mail til hsr.uk@mail.tele.dk, så vil vi kontakte dig.

Tøv ikke med at kontakte os, vi er der !

Hjemmebesøg er p.t. ikke muligt.

Pas godt på hinanden til vi igenkan omgås hinanden på en normal måde.

Se eventuelt mere på 

www.hørsholmseniorrådgivning.dk

Dette undersøgte jeg nærmere ved at 
besøge Louiselund, hvor jeg havde aftalt 
et møde med plejehjemsleder Pernille 
Werner Nielsen - mødet var selvfølgelig 
udendørs.
På Louiselund Plejecenter er der 90 
plejehjemspladser. I øjeblikket er der 54 
beboere med demens og 36 somatiske 
beboere, og de � este er i alderen 85 - 95 
år.
Siden landet lukkede ned den 11. marts 
har der været store ændringer i bebo-
ernes hverdag, men den er nu blevet 
lempet lidt. Det er muligt for plejehjems-
beboerne at få udendørs besøg af 
pårørende, hvor de sammen kan drikke 
en kop medbragt kaffe. Det er nødven-
digt at aftale tid med personalet dagen 
før, så beboeren er klar - der må gerne 

være � ere besøg på samme tid, men 
personalet kan være nødt til at afvise, 
hvis ikke der er resurser nok.
Altanbesøg er et godt supplement. Her 
står de pårørende nede på græsset og 
beboeren på sin altan.
I dagligdagen spiser man sammen som 
hidtil og kan se fjernsyn i fællesarealet, 
men man skal holde afstand. 
Plejehjemmet er pga. coronavirus helt 
lukket for alle bortset fra plejepersonalet. 
Der er dog én lille undtagelse - kritisk 
syge og døende kan få besøg af en 
pårørende.
Når man bor på plejehjem, er boligen 
ens hjem, og det er et helt privat om-
råde, som svarer til en almindelig lejet 
lejlighed - men der er selvfølgelig pleje-
personale døgnet rundt.

Den gratis vaccination er nu gældende 
for alle over 65 år. Vaccinationen  fore-
bygger lungebetændelse, blodforgift-
ning og hjernebetændelse forårsaget af 
pneumokokker.

Det er noget nyt, at den er blevet gratis.
Du skal henvende dig til din læge.

(Vaccinationen forebygger ikke mod 
coronavirus).

Alle over 65 år kan nu 
blive vaccineret mod 
lungebetændelse fra 15. juni

Betingelserne er nu ændret, så man kan mødes � ere end 10 personer. 
Det betyder, at vi kan gennemføre et planlagt bestyrelsesmøde den 18. juni.
Vi glæder os til at mødes fysisk fremfor via elektroniske medier.

Hørsholm Seniorråd kan igen mødes

Plejehjemsleder Pernille Werner Nielsen. Foto Verner Knudsen. 

Seniorrådet er klar med dette introduktionsmøde, som har været udsat pga. corona. 
Det er nu muligt at forsamle op til 50 personer, men vi kender ikke de endelige 
regler endnu. Måske bliver det første møde i slutning en af juni, hvor en kørelærer 
vil fortælle om de nye færdselsregler og skilte. Mødet vil også blive annonceret på 
vores hjemmeside: www.seniorraad.horsholm.dk

Du kan allerede nu tilmelde dig til mødet - det er gratis og uforpligtende.
Finn Rolf Jacobsen: frjhorsholmseniorraad@gmail.com eller 
Verner Knudsen: vkhorsholmseniorraad@gmail.com
Vi sender en mail til dig med tid og sted.

Selmersbo - www.selmersbo.dk 

Aktivitetscentret Sophielund - www.sophielund.horsholm.dk           

Louiselund - www.louiselund.horsholm.dk

Breelteparken - www.breelteparken.horsholm.dk

Margrethelund - www.margrethelund.horsholm.dk

Hørsholm Senior Idræt - www.hsid.dk

Hvordan er dagligdagen 
på et pleje hjem i Hørsholm 
i denne coronatid?

Introduktion til opfrisknings-
kursus for erfarne bilister
Uforpligtende

Du danske sommer jeg elsker dig, 
skønt du så ofte har sveget mig!

Ja, det bliver en sommer med ændrede sommerferieplaner, og nye sommerrutiner!
Vi i Seniorrådet vil ønske jer alle en dejlig sommer.

Du danske sommer, min hilsen tag, 
du lyse nat og du lyse dag!

(med tak til Thøger Larsen)


