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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 ture ud i det blå, til vandet, 
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 

På alle efterårets Husmøder fortalte jeg om den politiske besparelse i 
2016, som betød kun ét bad om ugen pr. beboer. Politikerne i Helsingør 
Kommune har nu valgt, at genindføre muligheden for, at alle borgere, 
der har brug for hjælp til bad, igen får mulighed for op til 2 bade om 
ugen. 
Det betyder naturligvis, at også beboere på Falkenberg igen fra 1. april 
får tilbudt 2 bade om ugen, hvis de ønsker det – og det er IKKE en 
aprilsnar. Medarbejderne vil snarest tale med jer beboere om, hvilke 
ønsker I har til antal bad. 

Regeringen har i 2016 udmøntet en milliard/1.000.000.000 til landets 
kommuner. Pengene er øremærket til udfærdigelse af en politik for et 
værdigt ældreliv. 

Der har været borgermøder om emnet rundt om i Kommunen, også her 
på Falkenberg. Jeg vil gerne takke jer, der deltog og gav jeres besyv med 
inden for de 4 nedenstående områder, politikken skal indeholde 

 Vedligeholde ressourcer i hverdagslivet 

 Borgerindflydelse 

 Sammenhængende borgerforløb 

 Samarbejde med pårørende og frivillige  

På de kommende Husmøder i dette forår, vil vi sammen igen dykke mere 
ned i temaet ”samarbejde med pårørende og frivillige”. Jeg glæder mig til 
igen, at mødes med jer beboere og pårørende i hyggeligt samvær. 

Det ligger mig meget på sinde, at vi ud fra jeres/beboernes ønsker, får 
det bedst mulige samarbejde med jeres pårørende og andre frivillige. 

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                                                                                                              
 

Inger M. Clausen Bolig 55 
Tove Anna Larsen Bolig 65 

Solveig Winkler Bolig 51 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

TUR TIL DET LOKALE VÆRTSHUS  
Josephine, SSA-elev, arrangerede en  
dejlig tur til det lokale værtshus for  
Ruth, Leif og Inga.  
Der var dækket fint op til frokost.  
Smørrebrød blev nydt med øl og snaps til.  
Efter frokosten gik turen til 
Hornbæk, hvor der blev kigget på 
Sommerhuse. 
TAK FOR EN DEJLIG TUR 
 

 
 

MÅNEDENS FØDSELSDAGE                                                                                                                      

                                                                                                                                            
                                 
                                                                                                             
 
 
 
 
 

 
 

 FARVEL, TIL DEM VI HAR TAGET AFSKED MED 
 
HALVOR THORBJØRNSEN  27. marts 

 
 
 

 
  

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   7. april fylder Frank Nielsen 65 år 
Den 12. april fylder Merethe J. Andreasen 89 år 
Den 21. april fylder Erik O. Amelung 85 år 
Den 28. april fylder Mogens Svarter 74 år 
Den 30. april fylder Inger M. Clausen 77 år 
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NU KOMMER DE LYSE OG LUNE DAGE - TURE MED FALKEEKSPRESSEN KALDER 
Det er muligt, at købe ”klippekort” til ture med FalkeEkspressen.  
Klippekortet købes i dagcenteret.  
 
 
 

 
 

TUR KRONBORG RUNDT 
 
 

 
 

HYGGE HOS RUTH I BOLIG 1 
Ruth inviterede dagcenteret til kaffe, kage og hygge i sin bolig. 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

HØJDEPUNKTER I SIDSTE MÅNED                                                       
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PÅSKE FLID I ENHED 2.4 
 
 
 

 
 

UNDERHOLDNING MED GIRO 413 MED SANGEREN PER 
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HUSMØDER I APRIL 
Onsdag den 6. april husmøde i enhed 1.1 
Onsdag den 13. april husmøde i enhed 2.2 
Onsdag den 20. april husmøde i enhed 1.3 
 

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

 Temaaften om samskabelse - det nye ord for at tænke velfærd, noget vi 
skaber sammen - beboere, pårørende, frivillige og medarbejdere på 
Falkenberg 

 

Tilmelding til møde og middag sker til enheden. 
 
 
 

 
 

MODESHOW PÅ TORVET 
 
 
 

 
 

 
 
  

DET SKER I DENNE MÅNED 
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MÅNEDENS TILBUD I DAGCENTRET 
 

Fredags matiné – Svend og Sofus spiller op 
Fredag den 1. april kl. 14 – 15 på Torvet 
 

Gudstjeneste 
Torsdag den 7. april kl. 13.15 i dagcenteret –  
Efterfølgende serveres der kaffe og kage 
 

Forårsfest 
Søndag den 10. april kl. 12.30 på Torvet  
 

Salg af tasker, punge og tørklæder 
Torsdag den 28. april i dagcenteret 
 

Tøjsalg v/Damernes Butik 
Fredag den 29. april kl. 10 ved billardbordet 
 

 

   Mandage Tirsdage Onsdage Torsdage Fredage 

Formiddag 
11.00 – 11.45 
Gymnastik 

Formiddag 
11.00 – 11.45 
Styrketræning 

Formiddag 
11.00 – 11.45 
Styrketræning 

Formiddag 
11.00 – 11.45 
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 onsdag eftermiddag mellem kl. 13 – 15 er der bustur. 
I de kommende forårsmåneder køres der tur onsdag eftermiddage, efter 
lyst og behov. 

 


