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FalkePosten udkommer hver måned med nyheder og generel information. 
  

REDAKTION  

 
 
 
 
  
 
 
Indlæg til næste blad afleveres i receptionen senest den 23. april 2017. 

HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN… … 
 
                                               
  

 
 
 
 
 

 

AKTUELT I DENNE MÅNED 
 

  
 

      Søndag den 22. april kl. 12.20 på Torvet 

 

      Onsdag den 25. april kl. 14.00 på Torvet 

 

Alle møder begynder kl. 17.00 og slutter med en 
hyggelig middag i enheden 

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 

MÅNEDENS ORD –  

NYD DET DU GØR – GØR DET DU NYDER…! 



                                      
                                    

  

3 www.plejehjemmetfalkenberg.dk 

 
  

 
 
 
 

Kære alle 
I løbet af dette forår får Helsingør Kommune en ny elektronisk 
journal på ældre og sundhedsområdet. 
Det har I alle modtaget et brev om fra vores centerchef 
Margrethe Kusk Pedersen. 

På Falkenberg betyder det, at alle medarbejdere fra uge 18 til 
og med uge 23 (1. maj til 8. juni) skal på kursus i den nye 
journal. Derefter skal vi lægge alle data fra de gamle journaler 
over i de nye. Det bliver et stort arbejde. 

Alt er selvfølgelig meget nøje planlagt og vi har også bestilt 
nogle vikarer til at hjælpe os. Vi vil gøre os meget umage for, at 
jeres hverdag bliver påvirket så lidt som muligt.  

Når den nye journal kører, vil der være mulighed for, at I kan se 
jeres journal og sågar skrive i den og I kan give jeres pårørende 
fuldmagt til det. Vi ser frem til, at vi med den nye journal får et 
nemmere arbejdsredskab og det på sigt vil hjælpe os i 
dokumentationen. 

På de Husmøder der er afholdt indtil nu, har vi talt om, at hvis 
der er pårørende der har tid/lyst at hygge lidt ekstra om 
beboerne i enhederne, så vil det blive hilst meget velkommen. 

Til slut vil jeg ønske jer og jeres pårørende en god påske 

 

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                                                                                                              
 

Edel Iversen Bolig   8 
Jette Margrethe Nielsen Bolig 54  

Birgitte Damsgaard Bain Bolig 22 

Grethe A. Nikolajsen Bolig 67 

Knud Mehlsen Bolig 31 

Ulla Meilby Visnek Bolig 10 

Else Bodil Ovesen Bolig 71 

Stig Christensen Bolig 65 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 
 

Poul Helmer Skov    3. marts 

Erik Kaj Christensen    9. marts 

Karen K. Rosborg  17. marts 

Tove A. Larsen  20. marts

Merethe J. Andreasen  21. marts

 
 
 
 

 
 

MÅNEDENS FØDSELSDAGE                                                                                                                      
                                                                                                                                            
                                 
                                                                                                             
 
 
 
 
 

 
 

Den 7. april fylder Frank Nielsen 67 år 
Den 17. april fylder Ellen Borroe Kaiser 80 år 
Den 19. april fylder Torben Poul Nielsen 85 år 
Den 24. april fylder Torben Holm Larsen 70 år 
 

Et lys brændte, 
Et lys blafrede i vinden, 
Et lys blæste stille ud. 
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HØJDEPUNKTER I SIDSTE MÅNED                                                       

 

HUSMØDER I MARTS MÅNED 
Så er forårets husmøder skudt i gang. En medarbejder fra team Dagcenter 
fortalte om de tilbud, du kan benytte, hvis du er medlem af dagcenteret.  
Efter var der en god snak om, hvordan det går i enheden og på Falkenberg, nød vi sammen 
en god middag og hinandens selskab. 
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JAZZ KONCERT EN SØNDAG I MARTS 
Univers på vers hed underholdingen fremført af unge, meget dygtige sangere og 
musikere. 
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DAGLIGDAGEN I TEAM 3 
 
 
 

 

 

HØJDEPUNKTER OG HYGGESTUNDER 
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MÅNEDENS TILBUD I DAGCENTRET 
 

Indvielse af minigolf 
Onsdag den 18. april kl. 13.30 – vi mødes på den store terrasse ved Torvet 
 

Fredagsmatiné 
Fredag den 20. april kl. 14 – 15 på Torvet 
 

Forårsfest 
Søndag den 22. april kl. 12.30 på Torvet 
 

Hamlet koret 
Onsdag den 25. april kl. 14.00 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 
11.15 – 11.45 
Styrketræning 
 
For tilmeldte 

Eftermiddag 
13.30 – 15.00 
Aktiviteter 
 

Eftermiddag 
13.00 – 15.00 
Aktiviteter 
 

Eftermiddag 
13.30 – 15.00 
Aktiviteter 

Eftermiddag 
13.00 – 15.00 
Aktiviteter 
 

Eftermiddag 
13.00 – 15.00 
Aktiviteter 

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

 
I vinterhalvåret 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. 


