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MÅNEDENS MÆRKEDAGE – PÅSKEN, HVORNÅR ER DET NU DET ER? 

Påskesøndag falder altid på den første søndag efter første fuldmåne efter forårs 
jævndøgn.  
Forårs jævndøgn 2017 var den 20. marts og det er fuldmåne den 11. april, 
derfor falder påskesøndag i år søndag den 16. april. 
 

RIGTIG GOD PÅSKE 

 
   

FlaskePosten udkommer hver måned med nyheder og generel information. 
  

REDAKTION  

 
 
 
 
  
 
 
Indlæg til næste blad afleveres i receptionen senest den 24. april 2017. 

HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN… … 
 
                                               
  

 
 
 
 
 

 

AKTUELT I DENNE MÅNED 
 

  
 

 

 

Mette er daglig redaktør og 
træffes via mail til 
mew46@helsingor.dk, i 
receptionen eller på telefon  
4928 1501. 

Marianne er ansvarlig redaktør 
og træffes via mail til 
mra46@helsingor.dk eller ved 

henvendelse i receptionen.  

 

Med bussen kører vi ture ud i det blå, til havet, skoven, 
og byen. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af 
frihed og vi får en fornemmelse af, hvad der sker 
omkring os.   

Vi vil meget gerne beholde bussen mange år frem, derfor 
samler vi løbende ind, så vi om nogle år kan få råd til at 
skifte til ny bus. 

TAK til jer, som har givet bidrag til bevarelse af bussen på Falkenberg. 
Vi har i denne måned modtaget 0 kr.  

 
 

Centerkoordinator 
Mette Weltzer 

Stedfortrædende  
leder  
Marianne Rasmussen 
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Kære alle 

Så er forårets husmøder ved at være gennemført, i skrivende stund 
mangler kun et enkelt af de seks husmøder. 

Jeg oplever det ALTID, som en kæmpe fornøjelse, at være sammen med 
alle jer beboere og jeres pårørende, og denne gang har ikke været en 
undtagelse. 

Vi har efterhånden sammen fået skabt en rigtig fin kultur omkring disse 
møder. Jeg er som vanligt blevet mødt af positivitet og stor interesse for 
at høre om og drøfte hvad, der aktuelt sker her hjemme hos os selv på 
Falkenberg men også i forhold til hvad, der sker lige nu inden for 
ældreområdet generelt. Det hyggelige samvær fortsætter og træder nok 
lidt mere i karakter, når vi efterfølgende indtager en dejlig 3-retters 
menu, og nogle af os nyder et enkelt glas vin dertil. 

Temaet på denne runde Husmøder har handlet om Demens. Jeg vil gerne 
sige tak til medarbejderne fra projektgruppen Demens, der fortalte os 
om det landsdækkende fokus på demensområdet og om hvordan, vi her 
på Falkenberg arbejder med dette. Vi hørte bl.a. om sansestimulering og 
demensvenlig indretning samt om Falkenberg nye sanserum Oasen.  

Der blev stillet mange gode spørgsmål på møderne, og vi havde gode 
drøftelser om demens. Sidst men ikke mindst fik vi slået fast, at de 
forbedringer der sker, og den viden vi får, ikke blot kommer beboere 
med en demenssygdom til gavn. Der i mod er det noget, der kan gavne 
alle og dermed være med til at skabe et endnu bedre grundlag for, at I 
beboere oplever den bedst mulige livskvalitet. 

Referater fra husmøderne kan læses på Falkenbergs hjemmeside, eller I 
kan bede om et eksemplar hos den enhedsansvarlige i enheden. 

Tusinde tak til alle der deltog i møderne men også til alle jer, der i det 
daglige er med til at gøre en kæmpe forskel for beboerne og dermed er 
med til at gøre plejehjemmet Falkenberg til ”et godt sted at være”.  

Mange hilsner   -   Helle 

  
 

LIVET BETRAGTET SOM SPIL 

 
Livet er ganske som 
sådan et spil:           
let eller svært som 
man gør det til,       
og når de enkleste 
regler er lært,          
så er det lettest at 
gøre det svært.  

 
 

NYT FRA BOLIGGÅRDEN 
 
 
 

Nu kommer foråret hvor mange af os 
holder af, at terrassedøren står åben. 

Husk at sætte terrassedøren på krog 
HVER GANG du åbner døren! 

Så undgår du, at døren blæser op og 
ødelægger                                    

dørbeslaget                                     
øverst i døren.                            

Plejehjemsleder  
Helle Lund 

Ejendomsmester 
Jørgen Andersen 

Ejendomsfunktionær 
Tony Ottenbros 
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FARVEL, TIL DEM VI HAR TAGET AFSKED MED 
 
Agnete Hansen  27. marts 

 
 
 
 

 
 MÅNEDENS FØDSELSDAGE                                                                                                                      
                                                                                                                                            
                                 
                                                                                                             
 
 
 
 
 

 
 
DAGCENTER DEMENS PÅ TUR TIL BADSTUE SLOTTET VED FREDERIKSBORG SLOT 
 
 

 
  

SIDSTE NYT         -        PLEJEHJEMMET FALKENBERG – ET GODT STED AT VÆRE 
 

Et lys brændte, 
Et lys blafrede i vinden, 
Et lys blæste stille ud. 

Den   1. april fylder Lene Jensen 78 år 
Den   7. april fylder Frank Nielsen 66 år 
Den 12. april fylder Merethe Andreasen 90 år 
Den 19. april fylder Torben Nielsen 84 år 
Den 28. april fylder Mogens Svarter 75 år 
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AFDANSNINGSBAL DEN 10. MARTS  - ERINDRINGSDANSEN VENDER TILBAGE TIL EFTERÅRET   
 
 
 

 
 

 
 
 
  
HØJDEPUNKTER I SIDSTE MÅNED                                                       

 

    Vi 
fortsætter 
med at danse 
i ny og næ Vi danser 

selvfølgelig 
også i ny og 
næ i løbet af 
foråret og 
sommeren, 
f.eks. når vi 
mødes til 
fredags 
matiné 
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VI HYGGER OS SAMMEN 
 
 
 

 
 

  

Påskeklip og hygge i enhed 1.5 

Frank giver en hånd med i enhed 1.1 

Altanen og krukker bliver plantet til i enhed 2.4 Garderoben bliver støvsuget 

Hygge over arbejdet i enhed 1.5 
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TUR TIL KRONBORG 
 
 

 
 

GUITARSPIL I ENHED 1.1  
Søndag den 19. marts havde  
Torbens datter sin guitar med  
og spillede dejlige melodier til  
kaffen. 
 

 
 
 

 
 

 
  

HØJDEPUNKTER I SIDSTE MÅNED - FORTSAT 
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MÅNEDENS TILBUD I DAGCENTRET 
 

Tøjsalg ved Damernes Butik 
Torsdag den 6. april kl. 10 – 13 ved billardbordet 
 

Gudstjeneste 
Torsdag den 6. april kl. 13.30 i dagcenteret 
 

Underholdning ved Lise Nees 
Fredag den 21. april kl. 14 på Torvet 
 

Fredagsmatiné 
Fredag den 28. april kl. 14 på Torvet 
 
 

   Mandage Tirsdage Onsdage Torsdage Fredage 

Formiddag 
11.00 – 11.45 
Gymnastik 
For tilmeldte 

Formiddag 
11.00 – 11.45 
Styrketræning 
For tilmeldte 

Formiddag 
11.00 – 11.45 
Styrketræning 
For tilmeldte 

Formiddag 
11.00 – 11.45 
Gymnastik 
For tilmeldte 
 

Formiddag 
10.30 – 11.30 
Bingo 
11.30 – 12.00 
Styrketræning 
For tilmeldte 

Eftermiddag 
13.30 – 15.00 
Bingo 

Eftermiddag 
13.00 – 15.00 
Aktiviteter 

Eftermiddag 
13.30 – 14.30 
Aktiviteter 
 

Eftermiddag 
13.00 – 15.00 
Aktiviteter 
 

Eftermiddag 
13.00 – 15.00 
Aktiviteter 

 
Aktiviteter i dagcenteret i sommerhalvåret, er f.eks. petanque, cykelture, fodre 
høns, aktiviteter ved bålpladsen, kreativt værksted med frivillige og meget mere. 

 
I sommerhalvåret kører vi ture med FalkeEkspressen efter ønsker, lyst og behov 
Derudover er der mulighed for, den første og tredje tirsdag i hver måned, at tage 
med på shoppetur. Har du lyst til en tur ud af Huset, så henvend dig i dagcenteret.  
Der er brugerbetaling på ture, og det er muligt at købe klippekort i dagcenteret. 
 

 
 

Der kan forekomme ændringer i forhold til planlagte arrangementer – du er derfor altid velkommen til 
løbende at spørge i dagcenteret om arrangementet finder sted som planlagt. 


