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FalkePosten udkommer hver måned med nyheder og generel information. 
  

REDAKTION  

 
 
 
 
  
 
 
Indlæg til næste blad afleveres i receptionen senest den 24. maj 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, 
byen og Tivoli. 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 

MÅNEDENS MÆRKEDAGE   

I maj måned fejre vi både Bededag den 12. maj samt Kristi himmelfartsdag den 
25. maj. 
Bededag falder altid fjerde fredag efter påske og er en samling af flere tidligere 
bededage. 
Kristi himmelfartsdag kommer fyrre dag efter påskedag, den falder altid på en 
torsdag.  
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Kære alle 

Vi har i løbet af april måned foretaget en ændring i 
belysningen på badeværelserne i alle boliger. Lyset tænder 
og slukker nu automatisk af hensyn til beboernes sikkerhed 
f.eks. for at begrænse muligheden for at falde. Lyset er sat 
til at slukke efter 15 min. uden bevægelse således, at det 
ikke slukker, mens en af jer sidder stille på toilettet. 
Ejendomsfunktionær fra Boliggården vil undersøge 
muligheden for at sætte ”LED/sparerpære” i           
lamperne. Ved spørgsmål til dette er I velkomne til at 
kontakte den enhedsansvarlige, som vil bringe spørgsmålet 
videre. 

Resten af indretningen på badeværelserne forventer vi sker 
efter sommerferien. Maling rundt om boligdøre forventer 
vi sker i løbet af foråret. 

Nu håber jeg ellers, at det lune solrige forår snart kommer 
til Falkenberg, så vores dejlige udendørsfaciliteter kan 
komme i brug. På husmøderne talte vi alle steder om 
blomster og forskønnelse til altaner og terrasser. Mange 
pårørende tilbød at købe blomster og andre små ting, som 
enhederne ønsker sig. Tal endelig med 
personalet/enhedsansvarlig om dette.  

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 
 
 
 

Alle boliger på plejehjemmet 
Falkenberg er ejet af 
boligselskabet Boliggården, 
derfor er det også dem, der 
opkræver din husleje og alle 
øvrige udgifter i forbindelse 
med din lejlighed.  

Plejehjemsleder  
Helle Lund 

Ejendomsmester 
Jørgen Andersen 

Ejendomsfunktionær 
Tony Ottenbros 
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VELKOMMEN TIL NY BEBOER                                                                                                              
 

 
Birgit Andersen 

 
Bolig 59 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SIDSTE NYT         -        PLEJEHJEMMET FALKENBERG – ET GODT STED AT VÆRE 
 

Vi glæder os til at lære dig at  
kende, og vi vil gøre vores bedste  
for, at du bliver glad for at bo i dit nye 
hjem på Falkenberg. 

MÅNEDENS FØDSELSDAGE                                                                                                                      
                                                                                                                                            
                                 
                                                                                                             
 
 
 
 
 

 
 

Den   2. maj fylder Cecilie Kirkelund 93 år 
Den   3. maj fylder Per Hansen 80 år 
Den 11. maj fylder Merethe Mørch 68 år 
Den 11. maj fylder Tove Larsen 94 år 
Den 11. maj fylder Jørn Pedersen 82 år 
Den 18. maj fylder Kirsten Christensen 80 år 
Den 20. maj fylder Jørgen Jensen 77 år 
Den 21. maj fylder Gerda Hansen 97 år 
 

HØNSENE SLIPPES FRI 
Endelig skete det, onsdag den 12. april blev frygten for fugleinfluenza afblæst. 
Vores to høns må atter færdes under åben himmel. Og nu glæder vi os til her i 
foråret at få bygget et nyt og større hønsehus. 
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HØJDEPUNKTER I SIDSTE MÅNED                                                       

 
FREDAG DEN 10. APRIL HAVDE VI BESØG AF LISE NEES  
der sang et potpourri af sange. 
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PÅSKE FROKOST I ENHED 2.6  
Påskefrokosten forberedes og nydes i 
fulde drag  
 
 

 

 

FORÅRETS STORE NYHED – KOM OG VÆR MED 
Team tværgående vil i løbet af året arbejde med ”månedens tema”, der tager udgangspunkt i 
at understøtte Falkenbergs motto ”Et godt sted at være”.  
I april måned var temaet ”Giv den gas” og der blev lavet pausegymnastik flere gange om 
ugen på centertorvet og i alle enhederne. Såvel beboere, dagcenterbrugere og medarbejdere 
deltog i løjerne, og det blev til motion for både krop og smilebånd for alle der deltog.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maj måneds tema bliver ”Brug bolden”, og her har vi fokus på  
eftermiddagsaktiviteterne i enhederne. 
Jo flere der deltagere, jo sjovere bliver det. Så tag din nabo,  
en god ven eller en medarbejder ved hånden og kom til ”Brug  
bolden”. Rigtig god fornøjelse. 
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BESØG AF VORES VENSKABSKLASSE FRA APPERUP SKOLEN 
Der blev sunget og leget ”Bro bro brille” til alles store fornøjelse 
 
 

 
 

BILLEDER FRA SIDSTE MÅNED - FORTSAT 
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MÅNEDENS TILBUD I DAGCENTRET 
 

Tøjsalg ved LF tøj 
Tirsdag den 2. maj kl. 10 -12 ved billardbordet 
 

Gudstjeneste 
Torsdag den 4. maj kl. 13.30 i dagcenteret 
 

Kvistgård Koret kommer og synger 
Onsdag den 17. maj kl. 19 på Torvet 
 

Fredags Martine 
Fredag den 19. maj kl. 14 – 15 på Torvet 
 

Tøjsalg ved Senior Shop 
Mandag den 22. maj kl. 10 – 13 ved billardbordet 
 

Hamletkoret kommer og synger 
Onsdag den 31. maj kl. 14 – 15 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, 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. 


