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James Rasmussens Trio spiller og synger. 
( James kendt fra Four Jacks ) 

 
Se billederne på side 16  
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---   35 år på Hamlet!  --- 
 
For cirka ti år siden skrev Inge-Lise Poulsen denne artikel i Centernyt. 
Her kan du læse om, hvordan Hamlet, som du kender det blev til, og 
hvordan Inge-Lise har fulgt Hamlet helt til i dag, hvor hun jo sikrer, at 
økonomien er på skinner og fungerer. 
 

At være under samme tag i næsten 35 år. 
 
I januar måned 1973 blev jeg kaldt til ansættelsessamtale i Helsingør 
Kommune,. Jeg ville gerne have et job på Plejehjemmet Hamlet, som var 
Hotel Prins Hamlet fra 1956. Hotellet blev købt af kommunen i 1972 og 
skulle starte som plejehjem.  
 

 
 
Jeg ville gerne være Sygehjælper og fik min uddannelse 1979 hos Fru 
Preving på Hammershøj. Jeg startede med at sige, at jeg var gravid i 2. 
måned. "Tillykke!" sagde de, "så må vi bestille nogle store kitler til dig". 
Jeg var lettet og havde haft sommerfugle i maven over at skulle begynde 
med at fortælle, at jeg var gravid!! 
 
Fra første dag 
Jeg husker tydeligt den 1 marts 1973. Jeg skulle møde på Hamlet klokken 
6:45. Jeg var året før flyttet til Helsingor fra Humlebæk, så jeg kendte ikke 
vejen på cykel.  
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Jeg kom godt i gang på Hamlet, hvor der var en dejlig bestyrerinde, 
Kirsten Kristensen. Vi startede uden beboere, og der var mange ting, der 
skulle ordnes i den første uge. Ugen efter ankom de første beboere fra 
Hammershøj, så vi syede nummer i deres tøj og indrettede dem, og 
hyggede rigtigt om dem.  
 

 
Inge-Lise - med kaffekanden - og en kollega 

 
Vi var jo dengang to på hver afdeling. Vi havde også "Den grønne Gang", 
der var en aflastningsafdeling, hvor beboerne kom fra hospitalet, og 
mange blev udskrevet til eget hjem efter 3 ugers god pleje og træning.  
 
På barsel 
Den 11. august gik jeg på barsel og fik Henrik den 12 august. Ni uger efter 
var jeg atter i gang, men kun halvdags, så det var rigtig dejligt at hente 
Henrik i vuggestuen klokken 13 og nyde eftermiddagen med ham. Jeg har 
mange gode oplevelser, gode kolleger, og to af os ses stadig hver tredje 
máned. Så får vi rigtigt talt gamle minder.  
 
Arbejdsdagen 
Jeg var inde på dagcentret 2 gange om ugen i 2 timer om eftermiddagen 
med 4 patienter i stofmaling. Det havde de meget glæde af. Vi var hvert år 
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3 dage på ferie med vores beboere, og det nød de meget. Vi sov i 
dobbeltseng med dem! (Det skulle man lige byde de unge i dag!! ).  
 

 
 

Lucia 
Hvert àr på Lucia morgen mødtes personalet kl. 5:30, og gik Lucia og 
sang op og ned af alle gangene, med dørene åbne til beboerne. Derefter 
fik vi beboerne op og mødtes alle til morgenkaffe i spisestuen og sang 
morgensang  sammen. Her spillede vores allesammens Grethe Larsen på 
flyglet, som hun gjorde til alt, hvad der skulle musik til.  
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Nyt job - samme hus 
Desværre holdt min ryg kun i 7½ år på plejehjemmet, som er hårdt 
arbejde. Heldigvis var jeg så heldig, at Dagcentret var startet op i 
september 1973, med Erik Poulsen som Dagcenterleder. Han skulle 
bruge en sygehjælper, og jeg fik tilbudt jobbet. Dejligt, jeg bare skulle ind 
af en anden dør fra den 1. september 1980. I flere år havde jeg stadigvæk 
aften og nattevagter på plejehjemmet. Det var dejligt ikke helt at forlade 
dem. Alle fester blev jeg inviteret med til, og det nød jeg meget. 
 

 
Året efter blev bemandingen sat op til to sygehjælpere og to plejere, plus 
beskæftigelsesvejlederer til alle terapiafdelinger i Dagcentret. Der var nok 
at se til og spændende, det var jo nyt arbejde igen. Jeg måtte alle 
aktiviteterne igennem og lave en ting i hver afdeling. Det skulle man, 
sagde lederen Erik, fordi jeg ogsá skulle hjælpe, hvis der var behov for 
det.  

Jeg var glad for Erik som chef, og ti år senere i 1983 blev vi gift.  
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Bad og mad til alle 
Vi havde 900 medlemmer og fire busser med lift hver dag til at køre de 
dårligt gående og dem kørestol, sá Lone og jeg havde meget at se til - det 
var dejligt arbejde. Alle var glade og taknemmelige for vores hjælp. Vi 
badede også dem, som ikke havde bad hjemme, ja det var tider dengang.  
 
Vi havde vores caféteria her på Dagcentret, d.v.s. i det gamle værested 
var der borde, og der kom ca. 50, som  spiste middagsmad, som vi 
hentede i køkkenet. Der var ansat 3 faste piger, som også smurte 
smørrebrød til salg. Desuden var der middag i weekenden, så personalet 
skiftedes til at komme i weekenden. 
 
Ud af huset 
Fra 1979 og 10 år frem, var det Hamlet der styrede de årlige skovture, 
hvor vi som personale var guider i busserne. Det var meget spændende. 
Vi var på f. eks. Borup Kro, Dragsholm Slot, Bromølle Kro, og i 
Frederikssund, alle med ture rundt i landskabet, med stop til 
formiddagskaffe til et hyggeligt sted, Som Strandmøllekroen, Hundested 
Kro og Bi* lidt i Frederikssund 
 

 
 
Vi kørte med 3000 pensionister hele maj måned. Med var ogsà en liftbus 
til alle kørestolsbrugerne. Vi valgte altid steder, hvor kørestole kunne 
komme med. Vi havde for eksempel en ferietur på 4-5 dage i Danmark, og 
en til Norge, Sverige og Finland. De sidste år også til Skt. Petersborg. 
Personalet var så til hjælp hele døgnet på alle turene. 
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Aktivitetscentret opstår 
I 1990 blev det hele lavet om, vi skulle hedde Service og Aktivitetscenter, 
og vi holdt stor indvielsesfest for alle brugere af huset. Det varede dog 
ikke længe før vi blot hed Aktivitetscentret. Der blev ansat to 
Fysioterapeuter og to Ergoterapeuter og træningssalen blev indviet. Den 
har jo været flyttet et par gange, men er nu tilbage hvor den startede.  
 
De forskellige ledere 
l 1993 stoppede Erik Poulsen efter næsten 20 år på Dagcentret og mange 
ting ændrede sig. Vi havde først Marianne Kerchkoff og så Anne Landau, 
herefter kom Anne-Marie Asby som daglig leder. Hende havde vi i 6 år. 
En periode havde vi Rie Luxhøj som leder. Så blev Pia Døssing leder med 
Søs som Souschef og daglig leder af Hamlet med daghjem og 
genoptræning. I 1994 fandt man ud af, at der var for meget personale, og 
de første 4 blev fyret. Det var ikke rart, og alle var kede af det. Heldigvis 
er nogle af dem vendt tilbage som konsulenter. 
 

Du får Inge-Lises fortælling om de seneste 10 år i næste nummer. 
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---   TRIVSELSPRISEN 2018  --- 
 

HVEM SKAL HAVE 

MUNCK’S 
TRIVSELSELSPRIS 2018? 

TrivselsPrisen 2018 skal uddeles på medlemsmødet 
onsdag d. 23. januar 2019 

 
Formålet er at give den til en person eller gruppe, 

der har ydet en særlig indsats for Hamlet,  
i løbet af året der er gået. 

 
Du får stemmesedler i Informationen, 

og du kan stemme indtil 
21. januar 2019 

 
TrivselsPrisen er indstiftet af Kirsten Olsen. i 2010 

 
Undlad at stemme på disse seks, 

da de tidligere har modtaget TrivselsPrisen  
 

 

Hilsen Centerrådet 
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---   Til dig fra Centerrådet  --- 
 
 

Hold liv i dit Aktivitetscenter! 
 

Valg til Centerrådet 

 
 

4. - 8. februar 2019 

For at stemme skal du 

● møde op i receptionen 
● krydses af på medlemslisten 
● medbringe dit medlemskort 
● stemme personligt = ingen fuldmagt 
● stemme fra 4. til 8. februar 

 
 

Du kan stemme på 

Kirsten Olsen 
Lars Larsen 

Kirsten Simonsen 
Kamma Hemmingsen 

Arie Leon 
Niels Skytte Madsen 

 
 

Med hilsen fra Centerrådet 
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---   Til dig fra Centerrådet --- 
 

Mandeudvalg 

Vi har nedsat et udvalg hvor mændene skal finde ud 
af, hvad vi kan gøre på Hamlet for at få flere mænd ud 
af døren, og ud i livet.  
 
Meld dig hos Kirsten, når du beslutter, at det vil være 
rart at yde til fællesskabet i Hamlet. 

 

 

 
Husk altid at have dit medlemskort med på Hamlet 

Der ligger stadig medlemskort til afhentning i 
Informationen. 

Der vil fremover blive lavet flere undersøgelser om 
man er medlem. Det er ikke fair ikke at betale 
kontingent, eller ikke at melde sig ind, 

116 kr. for alt det vi kan gå til her, er billigt. Snyd er 
ikke i orden !! Vi er privilegerede ved at have dette 
sted, så vi må stå sammen om det. 

 

 

 

 

Kiosken 
Kiosken vil gerne have lidt mere reklame for alle de 
smukke håndforarbejdede ting de sælger. De vil også 
gerne forny sig, det har de gjort med f.eks. tasker og 
nye forklæder. Glasskabet er flyttet ind i Cafeen, hvor 
du kan finde det håndarbejde, som du kan købe i 
Kiosken.  
 

Har du ideer til fornyelse, så lad os høre om det, læg 
en besked i postkassen ved Informationen. De 6 
damer: Inger, Jette, Jytta, Ulla, Marianne og Hanne. 

Åbningstider: tirsdag og torsdag kl. 11:00–13:00 
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---   Til dig fra Centerrådet --- 
 

Centerrådsvalg 
4. – 8. februar 2018 

Stemmeafgivning  er personlig 

Du kan kun stemme personligt - altså ikke ved fuldmagt. 

 

På valg er: 

Kirsten Olsen 
Lars Larsen 

Kamma Hemmingsen 
Kirsten Simonsen 

Arie Leon 
Niels Skytte Madsen 

 

Du kan stemme fra 
mandag 4. februar til 
fredag d. 8. februar 

 
Du kan kun stemme i Informationen 

 
Du skal vise dit Medlemskort, 

og du bliver krydset af på medlemslisten. 
 

Stemmeafgivningen er hemmelig. 

 
Hilsen Centerrådet   
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---   Annoncer for arrangementer --- 

 

 

2 gange i vinteren: 
 

Bingo  
i Rundingen! 

 
 

Kom og få et par hyggelige timer! 
 Du får gratis kaffe og kage 

 
Onsdag d. 9. januar kl. 12.30 

 

Onsdag d. 13. februar kl. 12:30 

Onsdag d. 13 marts kl. 12:30 

 
 

Nyt tøj i Rundingen! 
 

Onsdag den 27. februar 10:00 - 14:00 

Kom forbi og oplev, hvordan du kan forny din 

 

 
 

garderobe uden at flå dit budget i strykker! 
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---   Annoncer for arrangementer --- 
 

2 gange Medlemsmøde i Rundingen 

 
Onsdag den 23. januar - 12:30 

 

Mandag 11. februar - 12:30 

_____________________ 
 
 

Og så er der lagt i kakkelovnen til 
 

C a b a r e t   2 0 1 9  
 

Fredag d. 15. marts 
Lørdag d. 16. marts 
Søndag d. 17. marts 

 
og du skal holde øje med, 

hvornår billetsalget starter! 
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---   Julefrokosten 2018 --- 
Julefrokosten var igen en fantastisk succes. 

  

De første venter på at vi åbner ... … lidt efter på vej på plads 

  

Drengene er klar i baren ... … og pigerne klar til serveringen 

  

Alle sidder og nyder frokosten Pigerne er klar med supplement 
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---   Julefrokosten 2018 --- 

  

God Appetit!  …   og så er der bare nydning   ... 

  

 …   og så er der bare nydning   ...  …   og mere nydning   ... 

  

Imens spiller og synger... ...James Trio 

--- 16 --- 



---   Julefrokosten 2018 --- 
  

  

 …   og så er der bare nydning   ... … og skøn fællessang 

  

James solgte sin populære CD Kirsten slutter med Kronborgvals 

 

Vi glæder os til næste jul, ikke sandt? 

 Piger og drenge, som arrangerer, slider og slæber, 
I gør et uvurderligt arbejde, som glæder alle os, 

som er med til den store årlige juletradition 

Se flere på www.ac-hamlet.dk ⇒ billeder 
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---   Børnenes vindue  --- 
 

Hvad børn siger: 

 

 

 

1.  Alderdom er, når støddæmperne i knæene ikke virker længere 

(Gustav, 6 år)  

2. De gamles blodårer er tit kalkuleret. Derfor kommer det hele ikke 

frem til hjernen (Knud, 9 år) 

3. Den fysiske forskel på gamle og unge mennesker er, at det knirker 

i koblingerne, og at de tit er mere udadvendte i benene. De er ofte 

skadede og bukker under for store højder (Frode, 8 år) 

4. Det bedste, jeg kan lide ved morfar er, at han er sig selv, og ikke 

lader som om han er et normalt menneske (Per-Ole, 6 år) 

5. Et plejehjem er en slags kennel for gamle mennesker. Familien 

kan sætte de gamle der, hvis de skal på ferie, eller hvis de vil være 

i fred. Men de skal ikke gå i snor (Preben, 6 år)
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---   Kryds og Tværs  --- 

 
Danmark og Europa 

 

Vi har fået lov til at låne kryds og tværser fra  
 

Du kan finde løsningen på:  
www.ac-hamlet.dk ⇒ CenterNyt ⇒ Kryds og Tværs. 
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---   Centerrådet og Udvalg  ---  

 
Aktivitetscentret Hamlet er brugerstyret og ledet af Centerrådet. 
Dagligdagen klarer vi med forskellige udvalg og mange frivillige 

 
Alle Hamlets medlemmer har mulighed for at gøre deres indflydelse 

gældende ved at henvende sig til disse udvalg og fremkomme med gode 
idéer og give en hånd med som frivillig. 

 
 

Centerrådet 
Kirsten Olsen  Formand 
Bente Virkelyst  Medlem 
Kamma Hemmingsen  Medlem 
Lars Larsen  Medlem 
Kirsten Simonsen  Medlem 
Henriette Bach  Medlem 
 

 
Aktivitetsudvalget 
Kirsten Simonsen  Formand 
Henriette Bach  Medlem 
Lars Larsen  Medlem 

  
P.R. Udvalget 
Kamma Hemmingsen  Formand 
Kirsten Olsen    Medlem 
Niels Krarup Jessen    Medlem 

 

 
Arrangementsudvalg 1 
Rita Nielsen Formand 
Bente Virkelyst Medlem 
Inge Hansen Medlem 
Jytte Jacobsen Medlem 
Lilly Hansen Medlem 
Kirsten Olsen Medlem 
Lis Larsen Reserve 

 
 

Arrangementsudvalg 2 
Poul Nielsen Formand  
Willy Burmeister Medlem 
Frano Pejinovic Medlem 
Ole Jensen Medlem 
Henning Jensen Medlem 
Bendt JacobsenMedlem 

 

Regnskab 
Inge-Lise Poulsen og Bjarne Brønsvig står for centrets regnskab.  
Du kan bedst træffe dem tirsdag og torsdag på telefon 49 28 37 96 

 
Ulla Busk står for kioskens regnskab 

 

Godt Nytår til jer allesammen!  
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---   Informationen ved indgangen  ---  
 

Informationen: mandag - torsdag 10:00 - 13:00     fredag 10:00 - 12:00 
 

Du kan ringe til Informationen på telefon 49 28 38 48 
 

Adresse: Kronborgvej 1B, 3000 Helsingør 
 

 
 

Her kan du få oplysninger om centrets aktiviteter og arrangementer. 
Du kan hente medlemsbladet CenterNyt og Hamlets Aktivitetsprogram. 
Desuden kan du købe billetter til Hamlets arrangementer. 
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---   Vagtplaner ---  
 
 
 

Vagtplan i Informationen 

Mandag Rita Nielsen 

Tirsdag Bodil Iversen 

Onsdag Suzanne Enemark 

Torsdag Bente Virkelyst 

Rita Nielsen er formand for Informationen 

 

Vagthavende i Aktivitetscenteret 
Medlemmerne af Centerrådet har vagten: 

Mandag Lukker Bente Virkelyst 

Tirsdag Lukker Kamma Hemmingsen 

Onsdag Lukker Lars Larsen 

Torsdag Lukker Henriette Bach 

Fredag Lukker Kirsten Simonsen 

De vagthavende sørger for rundvisning for 
interesserede og nye medlemmer.  

 
Du kan træffe dem på telefon 49 28 38 48 
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---   Oplysninger om Hamlet   --- 
 

Centret er åbent for medlemmer: mandag – fredag kl. 9.00 – 15.15 
  
Informationen er åben mandag–torsdag kl. 10 - 13 og fredag 10 - 12 
Her kan du få oplysninger om centrets aktiviteter og arrangementer. 
Nye brugere bliver budt velkomne og vist rundt af vagthavende center- 
rådsmedlem. Her kan du også købe billetter til Hamlets arrangementer. 
  
Dagcentret ledes af et Centerråd og er brugerstyret 
Aktivitetscentret Hamlet hører under Helsingør Kommune, men dag –  
centret er brugerstyret. Centerrådets e-mail: 
centerraadhamlet@gmail.com 
Formand Kirsten Olsen træffes man – fre. 10 –14.  tlf. 25 31 38 38 
 
Mange aktiviteter på Hamlet 
Aktivitetsprogrammet beskriver alle vores aktiviteter her på Hamlet. 
Du kan få Aktivitetsprogrammet og høre mere herom i Informationen. 
Aktivitetscentret Hamlet’s hjemmeside: ac-hamlet.dk 
 
Medlemsbladet CENTERNYT udkommer kvartalsvis. 
Du kan hente medlemsbladet på Hamlet i Informationen. Aflever gerne 
tekst og fotos til bladet – senest d. 10. i december, marts, juni og 
september. E-mail til: centerraadhamlet@gmail.com eller læg det i den 
røde postkasse i Værestedet. Ansvarshavende redaktør er formand 
Kirsten Olsen 49 28 38 46 og Niels Krarup Jessen skriver indholdet. 
 
Caféen drives af Det Danske Madhus tlf. 48 28 37 03 
Caféen er åbent hverdage kl. 8 – 14. 
Weekender kl. 8 – 9 (morgenmad) og igen kl. 11 – 13.45 
Du kan købe varm mad og smørrebrød m.m., som du kan ta' med hjem. 
Eller spis gerne din  egen medbragte mad i Caféen. 
 
Ændring af adresse og telefonnumre 
Hvis du skifter adresse eller telefonnummer, skal  du henvende dig i 
Informationen, eller ringe på telefon 49 28 38 48 
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---   Kalender  --- 
 

 
 

Januar 

Onsdag 9. 12.30 Bingo i Rundingen 

Onsdag 23. 12.30 Medlemsmøde i Rundingen 

Februar 

Man - Fre 4. - 8. 10:00 - 13:00 Centerrådsvalg i Receptionen 

Mandag 11. 12.30 Kort Medlemsmøde i Rundingen 

Onsdag 13. 12:30 Bingo i Rundingen 

Onsdag 27. 10:00 - 14:00 Tøjsalg i Rundingen 

Marts 

Lørdag 9. 9:00 - 16:00 Cabaretholdet øver i Salen 

Søndag 10. 9:00 - 16:00 Cabaretholdet øver i Salen 

Onsdag 13. 12:30 Bingo i Rundingen 

Torsdag 14. 15:00 - 20:00 Cabaretholdet øver i Salen 

Fredag 15. 13:00 - 15:00 Cabaret i Salen 

Lørdag 16. 13:00 - 15:00 Cabaret i Salen 

Søndag 17. 13:00 - 15:00 Cabaret i Salen 
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