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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 

Den 2. oktober samles alle Falkenbergs medarbejdere og ledere til 
den årlige temadag på Konventum i Helsingør.  Årets emne handler 
om hvordan vi, alle som en, her på plejehjemmet arbejder med 
vores fælles kerneopgave ”at skabe et godt sted at være”. ”Et godt 
sted” lige meget om du er beboer, pårørende, gæst, bruger i et af 
dagcentrene eller medarbejder, og uanset hvilken faglighed vi som 
medarbejder bidrager med. 

For at opnå bedst muligt grundlag for det fremtidige arbejde, er det 
vigtigt, at alle medarbejderne samles på dagen. Det kræver stor 
planlægning for at få døgnet til at fungere, når vi alle tager afsted, 
men med en grundig og god plan sikrer vi naturligvis, at I beboere 
får en både tryg, hyggelig og anderledes dag med hjælp fra både 
professionelle vikarer, pårørende og frivillige. 

Flere pårørende og frivillige har allerede meldt sig til at give en hånd 
med denne dag, men flere må meget gerne henvende sig. I skal ikke 
løse plejeopgaver, men udelukkende hygge jer med beboerne, f.eks. 
gå en tur, synge eller læse sammen, give en hånd ved måltiderne 
eller bare være til stede i løbet af dagen og aftenen.  

I oktober og november måned holder de enhedsansvarlige og jeg 
efterårets Husmøder. Hold øje med opslag i din enhed med 
information om dato og tidspunkt. Vi afslutter som vanligt med god 
mad og hyggeligt samvær. 

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 
Boliggården, der opkræver din husleje og alle øvrige 
udgifter i forbindelse med din lejlighed.  
 
Torsdag den 3. september kl. 14 inviterer Boliggården 
til beboermøde på Torvet.  
Der bydes ud over informationer om dit lejemål også 
på kaffe og kage. 

Plejehjemsleder  
Helle Lund 

Ejendomsmester 
Jørgen Andersen 

Ejendomsfunktionær 
Tony Ottenbros 
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VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE                                                                                                              
 
Lissi Ruth Jensen 

 
Bolig 12 

Inger Graa Jakobsen Bolig 28 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
FARVEL, TIL DEM VI HAR TAGET AFSKED MED 
 
ANNA MARIE KRISTENSEN  23. August 

 
 
 
 

 
 

KØKKENET ER UNDER OMBYGNING – NYT HUL I VÆGGEN OG DEREFTER PLADS TIL 6 NYE VARME/KØLEBOKSE TIL MAD 

 
 

MÅNEDENS FØDSELSDAGE                                                                                                                      

                                                                                                                                            
                  
                                                                                                             
 
 
 
 
 

 
 

 
  

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 her på Falkenberg. 

 

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

Den 2. september fylder Grethe Andersen 85 år 
Den 10. september fylder Agnete Hansen 92 år 
Den 14. september fylder Solveig Pedersen 76 år 
Den 17. september fylder Grethe Schwanenflügel 99 år 
Den 24. september fylder Povl Jürgensen 79 år 
Den 29. september fylder Svend Nielsen 81 år 
 

Før Efter 
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TORSDAG DEN 13. AUGUST INVITEREDE BJARNE LUNDAHL, SOLVEIGS SØN, BEBOERE OG 

PERSONALE TIL HAMMERMØLLE SPILLET ” KONGEN AF HELLEBÆK” 
Det var en fantastisk aften med godt vejr, god stemning og forrygende 
underholdning. 

 
 
 
 
HØJDEPUNKTER I SIDSTE MÅNED                                                       
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ONSDAG DEN 12. AUGUST FIK VI BESØG AF CIRKUS BARDINO OG ALLE DERES DYR 
 
 
 

 
 

HANEN FLYTTER IND I HØNSEGÅRDEN 
 
 
 

 
 

  

Det var ikke 
uden protester, 

at hanen fik lov 
til at flytte ind!  
De tre høns 

skældte og 
smældte og 

skabte en 
vældig leben. 
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HJEM-IS KOM FORBI, TIL  
GLÆDE FOR BEBOERE OG 
PERSONALE. 
Der er intet bedre  
end en kold is på en  
varm sommerdag. 
 
 
 

 
 

AKTIVITETER OG HYGGE I 
 ENHED 2.4 
 
 
 
 

 
 

 
  

HØJDEPUNKTER - FORTSAT 
 

Kommer den        
is-bilen dog 
 ikke snart! 
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MÅNEDENS TILBUD I DAGCENTRET 
 

Tøjsalg og modeshow v/LF-mode på Torvet 
Onsdag den 2. september kl. 13.30  
Der sluttes af med portvin og hjemmebagte småkager 
 

Gudstjeneste i dagcenteret 
Torsdag den 3. september kl. 13.30 
 

Lise Nees synger efteråret ind på Torvet 
Tirsdag den 29. september kl. 13.30 
Der sluttes af med kaffe, kage og hyggeligt samvær 
 
 

 

   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 eller i Sansehaven, kaffe på terrassen, 
petanque, cykel- eller gåtur i området. Regner det bliver vi inden døre. 

 
Hver tirsdag og onsdag eftermiddag kl. 13 – 15 kører vi tur i bussen 
Blok 1 køre tur i ulige uger    
Blok 2 køre tur i lige uger 

 


