
 
 

   

F  Forsidens foto er fra fællesmiddag 
og bål Sankt Hans eftermiddag 
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FalkePosten udkommer hver måned med nyheder og generel information 
til beboere og brugere på plejehjemmet Falkenberg. 
  

REDAKTION  

  
 

          
 

Indlæg til næste blad afleveres i receptionen senest den dag måned 2015. 

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 turer 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 
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Kære alle 

Træningen her på plejehjemmet Falkenberg er ved at blive omlagt, 
så den bedre passer med Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder. 
Den politiske beslutning her i Kommunen er, at alle beboere har ret 
til mindst 14 minutter træning pr. uge.  

Her på Falkenberg har I tidligere på det nærmeste kunnet træne 
ubegrænset, hvilket vi har været rigtig glade for at kunne tilbyde jer. 
Men en konsekvens ved ubegrænset træning er desværre, at 
personalet ikke når alle deres øvrige opgaver, herunder blandt 
andet at dokumentere mål og indsats omkring den enkelte beboers 
aktivitets- og træningsniveau. Men Sundhedsstyrelsen kræver at vi 
dokumenterer, så derfor ser vi os nødsaget til at stramme op, og 
holde os mere til udgangspunktet i kvalitetsstandarderne. 

Alle beboere får derfor snarest besøg af en medarbejder fra 
aktivitet og træning, og sammen skal I afdække hvilken form for 
træning inden for det afsatte tidsrum, du som beboer fremefter 
ønsker at deltage i. 

Husk at træning ikke kun foregår i træningslokalet, men i høj grad 
også ved, at I hver dag deltager i alle de daglige gøremål, som I hver 
især magter. 

Håber snart sommeren kommer, så gåture i vores smukke omgivel-
ser også kan indgå i jeres træning  

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                                                                                                              
 

Kirsten Christensen Bolig 69 
Erik Kaj Christensen Bolig 31 

Tonni L. Christensen Bolig 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FARVEL, TIL DEM VI HAR TAGET AFSKED MED 
 
THOMAS SØRENSEN    5. juni 

Aase Møller Kisby  20. juni 

Annelise B. M. Madsen  28. juni 

 
 
 
 

 

MÅNEDENS FØDSELSDAGE                                                                                                                      
                                                                                                                                            
                                 
                                                                                                             
 

 
 
 
 

 
 MÅNEDENS MÆRKEDAGE 
 
 
 

 
 

 
  

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. 

 

 

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

 

Den 8. juli fylder Jens Peder Smidt 63 år 
Den 8. juli fylder Jytte Fristed 82 år 
Den 11. juli fylder Nick Slidsborg 53 år 
Den 14. juli fylder Grethe Olsen 95 år 
Den 14. juli fylder Edith Elving 92 år 
Den 16. juli fylder Benny Møller 54 år 
Den 19. juli fylder Rolf Manthorpe 73 år 
Den 19. juli fylder Birthe Carlsen 79 år 
Den 24. juli fylder Ole Johansen 64 år 
Den 30. juli fylder Lilly Pedersen 81 år 
 

 



                                      
                                    

  

5 www.plejehjemmetfalkenberg.dk 

FOLKETINGSVALG AFHOLDT DEN 10. JUNI PÅ TORVET 
På Falkenberg afgav 46 beboere og 6 dagcentergæster deres stemme,  
på valgdagen – hvilket gav en meget flot stemmeprocent. 
 
 

 
 

HELSINGØR PIGEGARDE SPILLEDE PÅ TORVET DEN 7. JUNI  
Dagens oplevelse var doneret af Bjarne Pedersen, søn af Solveig i bolig 17.  
Efter musik og opvisning var det muligt, at blive klippet gratis af medarbejdere fra 
Studio 2000  
mens der blev  
nydt kaffe, kage 
og portvin.  
 

 
 
 

 
 

 
 
 
  
HØJDEPUNKTER I SIDSTE MÅNED                                                       
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SMAGENS DAG MED SPORT DEN 17. JUNI 
 
 
 

 
 

  

T Tak til de tre 
frivillige, 
som i storm 
og regn 
bagte 
pandekager 
til os alle. 
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SANKT HANS DEN 23. JUNI MED FÆLLES GRILL MIDDAG OG SANG VED BÅLET 
 
 

    VI TRÆNER OG VI TRÆNER OG ………….. 
 

 
 

FÆLLESBAGERIET   -   HVOR BLEV SMAGSPRØVERNE FRA ENHED 2.4 AF? 

 
   

HØJDEPUNKTER I SIDSTE MÅNED   -  FORSÆTTELSE                                                    
 



                                      
                                    

  

8 www.plejehjemmetfalkenberg.dk 

 

MÅNEDENS TILBUD I DAGCENTRET 
 

JAZZ PÅ Akseltorv 
Torsdag den 2. juli kl. 14.30 – 16.30. 
 
Grill på terrassen v/ dagcenteret den 15. juli 
Der tændes op i grillen kl. 11.15, så du er meget velkommen til at møde op på 
Torvet og følge med i forberedelserne. Hvis vejret er til det dækkes op og spises 
på terrassen, ellers spiser vi sammen på torvet kl. 12.30. 
 
Korsbæk på bakken den 21. juli kl. 11 
Vi kører afsted i vores bus, og har madpakker med. Vi bestiller rundvisning med 
guide i ”Korsbæk”, og håber, der ikke er optaget. Så tilmeld dig hurtigt, det er 
først til mølle. Pris afhænger af, om det er med rundvisning eller uden. 
 

Fredags matiné den 24. juli kl. 14 
Vi hygger os på terrassen eller Torvet, alt efter vejret. 

 

   Mandage Tirsdage Onsdage Torsdage Fredage 

Formiddag 
10.30 – 11.30 
Gymnastik 

Formiddag 
10.30 – 11.30 
Styrketræning 

Formiddag 
10.30 – 11.30 
Styrketræning 

Formiddag 
10.30 – 11.30 
Gymnastik 
Spil 

Formiddag 
10.30 – 11.30 
Bingo 
11.30 – 12.00 
Styrketræning 

Eftermiddag 
13.30 – 15.00 
Bingo 

Eftermiddag 
13.00 – 15.00 
Spil 

Eftermiddag 
13.30 – 14.30 
Ude liv 
 

Eftermiddag 
13.00 – 15.00 
Ude liv 
 

Eftermiddag 
13.00 – 15.00 
Ude liv 
Spil 

 Ude liv er f.eks. hygge ved bålpladsen, petanque, tur i Sansehaven, cykel- eller 
gåtur i nærområdet. Regner det bliver vi inden døre. 

 
Hver tirsdag og onsdag eftermiddag mellem kl. 13 – 15 er der bustur 
Nogle dage kører vi bare ud i det blå, men andre dage er der planlagt tur, ud 
fra jeres ønsker til f.eks. Bakken, Havnen, Skoven eller noget helt fjerde. 
 

 


