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FalkePosten udkommer hver måned med nyheder og generel information. 
  

REDAKTION  

 
 
 
 
  
 
 
Indlæg til næste blad afleveres i receptionen senest den 24. september 2018. 

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 

MÅNEDENS ORDSPROG –  

”Smil koster mindre end elektrisk lys – og alligevel lyser det mere op i et hjem” 
”Smil til verden og verden smiler igen” 
”Et smil siger mere end 1000 ord”  
”Husk at smile før du sover, så går dagens surhed over” 
SÅ SMIL TIL DEM DU MØDER PÅ DIN VEJ – DET ER MÅSKE LIGE DET DER GØR DAGEN GOD… 
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Kære alle 

Så er den varmeste sommer i mands minde ved at gå på hæld.  

73 sommerdage blev det til  Ikke dårligt i forhold til de 13 
sommerdage, vi oplevede i 2017. 

Det gode vejr har givet mange muligheder for udendørs aktiviteter, 
og de muligheder har vi anvendt til fulde her på Falkenberg. Jeg har 
bl.a. haft fornøjelsen af hele to gange, at være i vandet med nogle 
af jer beboere. En dejlig oplevelse, jeg nød meget. Efter sidste 
vandtur ryddede Helsingør Dagblad minsandten forsiden og satte 
foto af os ”vandhunde” på, og dertil hele to sider inde i avisen.  

Den 15. august havde vi uanmeldt kommunalt tilsyn. En enkelt 
doseringsfejl trak os desværre ned i vurdering i forhold til sidste år. 
Derfor har vi modtaget anbefalinger i forhold til medicindosering. 
Vi har over sommeren brugt mange kræfter på, at skifte dokumen-
tationsmetode samt journal system. I den forbindelse skrev tilsynet, 
at kvaliteten af den sundhedsfaglige dokumentation er på et godt 
og tilfredsstillende niveau. Dog anbefalede de, at fastholde fokus 
på, at medarbejderne får rutine, viden og kendskab til at anvende 
dokumenterne korrekt i den nye journal. 
VI er allerede i fuld gang med at udarbejde en handleplan i forhold 
til anbefalingerne. Og vi er glade for, at alt andet tilsynet observe-
rede var særdeles tilfredsstillende. Rapporten vil snart kunne læses 
på vores hjemmeside, eller I kan få den udleveret i receptionen. 

Jeg vil uddybe rapporten på efterårets husmøder, som jeg glæder 
mig meget til. Opslag med tidspunkt og dagsorden på husmøderne 
vil snarest blive hængt op i enhederne. 

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 
 
 
 

I uge 36, den 3. til 7. septem-
ber, bliver enggræsset slået 
rundt om  
Falkenberg.  

Plejehjemsleder  
Helle Lund 

Ejendomsmester 
Jørgen Andersen 

Ejendomsfunktionær 
Tony Ottenbros 
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VELKOMMEN TIL NY BEBOER                                                                                                              
 

Minna Else Poulsen Bolig 72 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 
 

Grethe Doris Andersen  27. august 

  

 

 
 
 
 

 
 

MÅNEDENS FØDSELSDAGE                                                                                                                      
                                                                                                                                            
                                 
                                                                                                             
 
 
 
 
 

 
 

Den 13. september fylder Inga Hannemann Olsen 84 år 
Den 14. september fylder Solveig Pedersen 79 år 
Den 18. september fylder Stig Christensen 72 år 
Den 26. september fylder Siri Gunhild Lorentzen 92 år 
Den 29. september fylder Niels Sølver Hansen 76 år 

PRISEN PÅ KOST/MAD STIGER PR. 1. OKTOBER 

Helsingør Byråd vedtog på deres møde den 25. juni 2018 at hæve brugerbetalin-
gen på madservice på plejehjem, træningscenter og for hjemmeboende. 

Pr. 1. oktober skal du som beboer på plejehjem derfor betale                                  
3.613 kr. pr. måned for madservice i servicepakken mod i dag                            
3.525 kr. pr. måned. 
 
 

 
 

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

 

BANKO, BANKO OG MERE BANKO 
I dagcenteret spilles der banko to gange hver uge og alle kan deltage. 
Hver mandag kl. 13.30 – 14.30 og hver fredag kl. 10.30 – 11.30 
En plade koster 10,- kr. og det er muligt at købe klippekort til banko,  
så du ikke skal have penge med hver gang. 
 

Vi glæder os til at se dig til et slag banko i dagcenteret. 
 
 
 

 
 

DAGCENTRENE – PUSTERUMMET OG SAMVÆRSGRUPPEN 
Sommerdagene er nydt i fulde drag med både morgenmad på terrassen og 
mange ture ud i det ganske land. 
 
 
 

 
 



                                      
                                    

  

6 www.plejehjemmetfalkenberg.dk 

  

TRÆNING ER GODT, TRÆNING ER SUNDT, TRÆNING SKAL DYRKES ÅRET RUNDT 
 
 
 

 
 

MÅNEDENS FREDAGSMATINÉ 
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HUSMØDER I EFTERÅRET 
Sæt allerede nu kryds i kalenderen til efterårets husmøde i den enhed hvor du 
bor. 
 
 

 
 

Mødet begynder kl. 17 og bagefter nyder vi en god middag sammen. 
 

Efterårets tema 

 Beboer- og pårørende inddragelse – hvordan oplever du/I at blive mødt af 
medarbejderne, når du/I gerne vil hjælpe? Hvordan kan vi som medarbejdere 
inddrage dig/jer endnu mere i hverdagen? 

 

Tilmelding til husmøde og middag sker til enheden. 
 
 
 

 
 

DET SKER I DENNE MÅNED 
 

FØDSELSDAG I DAGCENTRET 
 
 
 

 
 

Tirsdag den 2. oktober – enhed 1.5  Torsdag den 1. november – enhed 2.2 
Tirsdag den 11. oktober – enhed 1.1   Torsdag den 8. november – enhed 1.3 
Torsdag den 25. oktober – enhed 2.6  Torsdag den 15. november – enhed 2.4  
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MÅNEDENS TILBUD I DAGCENTRET 
 

 
Gudstjeneste 
Torsdag den 6. september kl. 13.30 i dagcenteret 
 

Tøjsalg ved Damernes Butik 
Mandag den 17. september kl. 10 - 13 ved billardbordet 
 

Sportsdag/frivillighedsdag 
Fredag den 28. september kl. 10.30 – 13 
 

Fredagsmatiné 
Fredag den 28. september 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  
Bingo 
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 sommerhalvåret, er f.eks. petanque, minigolf, 
cykelture, fodre høns, aktiviteter i naturen og sansehaven, 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. 

Vi ses  
til sportsdagen - 

kommer du? 


