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FalkePosten udkommer hver måned med nyheder og generel information. 
  

REDAKTION  

 
 
 
 
  
 
 
Indlæg til næste blad afleveres i receptionen senest den 25. september 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, stranden, 
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. 

 
 

Centerkoordinator 
Mette Weltzer 

Stedfortrædende  
leder  
Marianne Rasmussen 

HUSMØDER I OKTOBER OG NOVEMBER 
Husk allerede nu, at sætte kryds i kalenderen til efterårets husmøder, alle møder 
begynder kl. 17 og slutter af med middag. Tilmelding sker til enheden. 
 

Torsdag den 5. oktober i enhed 1.1 Torsdag den 12. oktober i enhed 2.2 
Tirsdag den 24. oktober i enhed 1.3 Tirsdag den 31. oktober enhed 2.4 
Tirsdag den 7. november i enhed 1.5 Enhed 2.6 – dato udmeldes snarst 
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Kære alle 

Jeg bad i sidste nummer af Falkeposten om hjælp den 27. oktober til 
vores temaeftermiddag for alle fastansatte medarbejdere. Desværre har 
vi i ledelsen set os nødsaget til at udsætte temadagen til foråret 2018. 

Jeg vil gerne takke alle jer pårørende, der allerede havde nået at 
tilkendegive, at I gerne ville hjælpe os på dagen. Vi får helt sikkert brug 
for jeres hjælp til foråret.  I det hele taget var det dejligt at opleve, at vi i 
hverdagen har samme fokus, og via godt samarbejde mellem personale 
og pårørende er fælles om, at skabe den bedst mulige livskvalitet for 
beboerne. 

Klippekortsordning har nu været i gang i en måned, og vi er ved at finde 
vores ben i opgaveløsningen. At det er en stor succes hos mange 
beboere, er der ingen tvivl om. Jeg har hørt mange dejlige beretninger, 
bl.a. om en beboer, der efter en gåtur i kørestol først til Netto og derefter 
videre ned til Langebro, hvor den medbragte madpakke blev spist, med 
glæde tilkendegav, at den tur ville han huske til han ikke var til mere. En 
anden beboer oplevede på en tur til Hornbæk Havn, at møde og få en 
sludder med en gammel ven, de mødte på molen. Som tilgift var der til 
stor morskab og et godt grin ”brusebad” til både beboeren og en 
medarbejder på vej hjem i bussen, da tagvinduet i bussen  
ikke var lukket, da det begyndte at styrtregne.  

Den enhedsansvarlige i Team 3 (enhed 1.5 og 2.6) søgte midt på 
sommeren nye udfordringer, men jeg er glad for, at kunne fortælle, at 
vores to andre enhedsansvarlige Hanne Fisker og Jeannet Winther har 
sagt ja til at dele opgaven i mellem sig, sådan at Hanne i en periode 
varetager opgaverne i enhed 2.6 og Jeannet i enhed 1.5. 

Ønsker jer en dejlig september 

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 NYE BEBOERE                                                                                                              
 

Myrna Rørbæk-Hansen Bolig 28 
Tomine Bothilde Nissen Bolig 61 

Ellen Borroe Kaiser 
Ruth Karna Elsøe 

Bolig   4 
Bolig 19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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. 

FARVEL, TIL DEM VI HAR TAGET AFSKED MED 
 

Kaj Lindhart Thomsen  11. august 

Grethe Møller Olsen  13. august 

 
 
 
 

 
 

MÅNEDENS FØDSELSDAGE                                                                                                                      
                                                                                                                                            
                                 
                                                                                                             
 
 
 
 
 

 
 

Den   1. september fylder Knud S. Ninn 78 år 
Den   2. september fylder Grethe D. Andersen 87 år 
Den 12. september fylder Bente L. Johansen 89 år 
Den 13. september fylder Inga H. Olsen 83 år 
Den 14. september fylder Solveig Pedersen 78 år 
Den 29. september fylder Svend J. Nielsen 83 år 

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

EFTERMIDDAGS DANS 
Efteråret står for døren og derfor inviteres du til dans tirsdag den 26. september 
kl. 15 på Torvet, hvor der bliver spillet op til dans. 
Vi danser de efterfølgende ti tirsdage i månederne september, oktober og 
november. 
Så grib naboen, konen, manden, børn, børnebørn eller en medarbejder,  
mød op på Torvet og dans dig i godt humør – alle er velkommen.  
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HØJDEPUNKTER I SIDSTE MÅNED                                                       

 

HAMMERMØLLE SPIL 
Mandag den 7. august inviterede Bjarne, Solveigs søn, beboere og medarbejdere 
til egnsspillet på Hammermøllen i Hellebæk. I år deltog vi 19 beboere og 12 hjæl-
pere. Vi så ”Schimmelmanns hest” og undervejs blev vi trakteret med bobler, ka-
ge og kaffe - en stor tak til Bjarne og alle de medvirkende for en pragtfuld aften. 
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FALKENBERG OG OMEGN SET FRA OVEN 
JULI 2010 
 

 
                                                                                                 NOVEMBER 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JULI 2017 
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KLIPPEKORT 
Nu er klippekortsordningen i fuld gang med hyggeligt samvær i boligen, ture i 
haven, ture til vandet og omegn. Vi gør det bedste for, at opfylde de ønsker I har, 
når der anvendes et klip eller to. 
 
 

 
 

DET SKER I DENNE MÅNED 
 

EFTERMIDDAGSKAFFE HOS HELLE – FRIVILLIG I DAGCENTERET 
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MÅNEDENS TILBUD I DAGCENTRET 
 

Gudstjeneste 
Torsdag den 7. september kl. 13.30 i Dagcenteret 
 

Fredags Martine 
Fredag den 29. september kl. 14.00 på Torvet 
 

   Mandage Tirsdage Onsdage Torsdage Fredage 

Formiddag 
11.00 – 11.45 
Gymnastik 
Ude eller inde alt efter 
vejret  
For tilmeldte 

Formiddag 
11.00 – 11.45 
Styrketræning 
Ude eller inde alt efter 
vejret  
For tilmeldte 

Formiddag 
11.00 – 11.45 
Styrketræning 
Ude eller inde alt efter 
vejret  
For tilmeldte 

Formiddag 
11.00 – 11.45 
Gymnastik 
Ude eller inde alt efter 
vejret  
For tilmeldte  

Formiddag 
11.00 – 11.45 
Styrketræning 
Ude eller inde alt efter 
vejret  
For tilmeldte 

Eftermiddag 
13.30 – 15.00 
Hønsegård og 
Sansehave 

Eftermiddag 
13.00 – 15.00 
Aktiviteter 
Bus/shoppetur 

Eftermiddag 
13.30 – 14.30 
Aktiviteter 

Eftermiddag 
13.00 – 15.00 
Petanque 

Eftermiddag 
13.00 – 15.00 
Fællessang/ 
bålhygge 

 
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. 

EFTERLYSNING – ÆBLER SØGES 
Hvis du kender nogen der har mange æbler i haven, vil dagcenteret meget gerne 
gør brug af æblerne. Vi kommer gerne selv og henter æblerne sammen med 
beboere og brugere når vi er på tur ud i det ganske land. 
Henvend dig til Herdis eller Lene i Dagcenteret på 49281502 eller 49281733 


