
 
 

  

Bakketur og besøg i Korsbæk 

Ove og Lizzie Axelsen – 65 års 
bryllupsdag den 29. august 

 

Helstegt pattegris 

Figur 1 
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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 150,- kr.  

 
 

Centerkoordinator 
Mette Weltzer 

Stedfortrædende  
leder  
Marianne Rasmussen 
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Kære alle 

En regnfuld feriehilsen fra Bornholm, hvor jeg tilbringer det, 

der beregnes som sommerferie, selv om vejret mest af alt 

får tankerne hen på efterårsferie. Men så er det jo godt, at 

jeg kan nyde nogle indendørs sysler.  

Vi har bl.a. været på Bornholms Kunstmuseum, som ligger 

forrygende flot tæt ved Helligdomsklipperne, hvor 

nedenstående foto er taget. 

Nu håber vi på noget bedre vejr, så vi kan tage en aftentur 

til Hammershus med guiden Søren 

 ”Sildehoved”, som er en af Born- 

holms mere spændende guider. 

På trods af vejret nyder jeg dagene  

og sommerhus livet med god mad  

og et lille glas - det er jo ferie. 

Pas på jer selv til vi ses 11. august. 

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.  

 

 Enggræsset rundt om Huset bliver slået i uge 32 

 Vi skal alle hjælpe hindanden med at undgå unødige 
brandalarmer. Hver unødig alarm i Boligdelen koster 
ca. 5.000 kr. En udgift som alle beboere er med til at 
betale via deres huslejen det efterfølgende år. 

Plejehjemsleder  
Helle Lund 

Ejendomsmester 
Jørgen Andersen 

Ejendomsfunktionær 
Tony Ottenbros 
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VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE                                                                                                              
 

Ida Marie Friberg Bolig 65  
Bodil Nørngaard Bolig 36  

Kaj Frank Pettersson 
Birthe Sandahl Olsen 
Halvor S. Thorbjørnsen 

Bolig 23 
Bolig 57 
Bolig 50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FARVEL, TIL DEM VI HAR TAGET AFSKED MED 
 
Anna Jørgensen    3. juli 

Ritha M. Berthelsen    9. juli 

Rut M. Christensen 
Tonny L. Christensen 
Ruth Esbensen Hansen 

 18. juli 
 22. juli 
 27. juli 
 

 

 
 
 
 

 
 

MÅNEDENS FØDSELSDAGE                                                                                                                      

                                                                                                                                            
                                 
                                                                                                             
 
 
 
 
 

 
 

 
 
   

SIDSTE NYT         -        PLEJEHJEMMET FALKENBERG – ET GODT STED AT VÆRE 
 

Vi glæder os til at lære dig at  
kende, og 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 16. august fylder Jørgen Nørgaard 82 år 
Den 18. august fylder Isa Macdonald 89 år 
Den 21. august fylder Victor Neven 90 år 
 

HVAD BYDER MAN UVENTEDE GÆSTER?  - Græs og saftige blade 
En fredag morgen fik vi besøg af et par rådyr, der tog for sig af retterne. 
 
 

 
 



                                      
                                    

  

5 www.plejehjemmetfalkenberg.dk 

EN STOR TAK TIL KIRSTEN WESTERGAARD  
Det er altid dejligt med gode naboer, hvilket vi rigtig mærkede, da  
Kirsten forærede os mange friske ærter, som blev fordelt mellem beboerne.  
Kirsten har egen ærtemark i Hornbæk, og fortalte at i år er det ærte år, og det  
er vi glade for.  
                    

 
 
UDENDØRS AKTIVITETER OG HYGGE 

TEMADAG FOR PERSONALET 
Den 2. oktober er det atter tid til, at alle fast ansatte medarbejdere skal på 
temadag – derfor har vi brug for hjælp fra pårørende og frivillige til at gøre dagen 
god og anderleders for beboerne. 
  

Har du tid og lyst til at give en hånd med på dagen, vil det glæde os meget.  
Du skal blot give besked til den enhedsansvarlige i enheden - senest 7. sep. 

  
  

 
 
 
     
HØJDEPUNKTER I SIDSTE MÅNED                                                       
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HELSTEGT PATTEGRIS OG PØLSER ONSDAG DEN 15. JULI 
 
 
 

 
 

TUR TIL FREDENSBORG SLOT – I fuld sol med blå himmel og en stor is. 
 

 
 

 

    

OMBYGNING I CENTERKØKKENET  
Fra mandag den 10. august i uge 33 foregår der ombygning i det store køkken ved caféen.  

Det betyder, at vi af hygiejnemæssige årsager bliver nødt til, at tilberede maden på anden 
vis end vi normalt gør.  

I Boligdelen vil I opleve en lidt anderledes menuplan end I plejer, men vi håber, I vil bære 
over med os, når vi lover, at vi vil gøre vores bedste for at begrænse generne. I caféen på 
Torvet vil der udelukkende blive solgt smørrebrød og sandwich, og vi vil ikke kunne forestå 
forplejning til arrangementer i ombygningsperioden. Hele ombygningen sker for, at vi kan 
opnå bedre arbejdsforhold, og blive endnu mere effektive. 
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BAKKETURE OG ET BESØG I KORSBÆK 
 
 

 
 

MED SAMVÆRSGRUPPEN PÅ TUR 
 
 

 
 

 
  

HØJDEPUNKTER I SIDSTE MÅNED - FORSÆTTELSE 
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MÅNEDENS TILBUD I DAGCENTRET 
 

Gudstjeneste i dagcenteret 
Torsdag den 6. august kl. 13.30 
 

Jazz på Axeltorv i Helsingør 
Torsdag den 6. august kl. 14.30 – 16.30 
Har du lyst til at deltage i turen, henvend dig i dagcenteret 
 

Cirkus Bardino i haven eller på Torvet 
Tirsdag den 11. august kl. 14.30 – 15.30 optræder Cirkus Bardino med hunde, en hest 
og en ged, hvis den har lyst 
 

Tøjsalg v/Seniorshop ved billardbordet 
Mandag den 17. august kl. 10 – 12 - det er sommerudsalg der afholdes   
 

Fælles grill på Torvet 
Onsdag den 19. august kl. 12.30 inviteres I til fællesspisning ved grillen 
 

Jazz på Axeltorv i Helsingør 
Torsdag den 20. august kl. 14.30 – 16.30 
Har du lyst til at deltage i turen, henvend dig i dagcenteret 

   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, hygge i Sansehaven, 
cykel- eller gåtur i området. Regner det bliver vi inden døre. 

 
Hver tirsdag og onsdag eftermiddag mellem kl. 13 – 15 er der bustur. 
Blok 1 køre ture i ulige uger 
Blok 2 køre ture i lige uger 

 


