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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  200,- kr.  

 
 

Centerkoordinator 
Mette Weltzer 

Stedfortrædende  
leder  
Marianne Rasmussen 
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Kære alle 

Så er seks fantastiske Husmøder gennemført her i foråret, og jeg 
glæder mig allerede til efterårets Husmøder.  Jeg bliver helt ”høj” af 
den positive stemning, der opstår, når vi mødes i enhederne med 
det formål at høre om og drøfte hvad, der sker her på plejehjemmet 
Falkenberg lige nu. Samtidig med at vi mødes i hyggeligt samvær 
med hinanden både beboere, pårørende og medarbejdere over lidt 
god mad. 

På forårets Husmøder deltog hele 62 beboere, 56 pårørende og der 
ud over ca. 30 medarbejdere. Alle bidrog konstruktivt til en spæn-
dende drøftelse om hvordan, vi bliver endnu bedre til, efter beboer-
nes ønske, at inddrage pårørende i beboernes liv og dagligdag. 

Tak til projektgruppen der fortalte om ”Samskabelse” og om hvor-
dan, vi på Falkenberg lige nu arbejder med mere tydeligt at inddra-
ge pårørende og frivillige, for dermed at skabe et endnu bedre 
grundlag for, at I beboere oplever den bedst mulige livskvalitet. 

Der kom mange bud fra pårørende om hvordan, de kunne bidrage i 
hverdagen, bl.a. ved at køre tur med bussen, vaske tøj, hjælpe til 
ved eftermiddagskaffen og måltider samt hjælpe til i enhederne, 
når medarbejderne samles til kompetenceudvikling på temadage 
eller andre faglige tiltag. 

Referater fra Husmøderne kan læses på vores hjemmeside, eller I 
kan bede om et eksemplar hos den enhedsansvarlige i enheden. 

Tusinde tak til alle der deltog og til jer der i det daglige er med til at 
gøre en kæmpe forskel for beboerne og dermed gøre Falkenberg til 
”et godt sted at være”  

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 NY BEBOER                                                                                                              
 

 
Glady Lilian Nielsen 

 
Bolig 66  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FARVEL, TIL DEM VI HAR TAGET AFSKED MED 
 
Erik Pelt  11. maj 

Erik Oskar Amelund  30. maj 
 

  

 
 
 
 

 
 

MÅNEDENS FØDSELSDAGE                                                                                                                      
                                                                                                                                            
                                 
                                                                                                             
 
 
 
 
 

 
 
MÅNEDENS MÆRKEDAGE –  

Den 5. juni - Grundlovs dag samt Fars dag  
Den 23. juni - Sankt Hans aften  
 

 
  

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. juni fylder Leif Pedersen 65 år 
Den   9. juni fylder Emma Sethsen 68 år 
Den 12. juni fylder Hans Stømsvik 75 år 
Den 23. juni fylder Ove K. Axelsen 90 år 
Den 25. juni fylder Niels Eriksen 83 år 
Den 25. juni fylder Torben W. Flindt 75 år 
Den 29. juni fylder Verner Lindenberg 75 år 
 

Hønsene værdsætter 
besøg især, når der 
følger salat og         
andre  
lækkerier med 
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Vigtigt – læs her  
 

For at deltage i dagens gymnastik eller styrketræning, er det vigtigt          tilmeldt 
at du er tilmeldt aktiviteten.  
Altså at du har takket ja til tilbuddet under din aktivitets samtale - såfremt du ikke 
er tilmeldt og ønsker at blive tilmeldt, skal du kontakte personalet i din enhed og 
tilmelde dig der eller kontakte personalet i dagcenteret. 
 
 
 
 

 
 

KVISTGÅRDKORET OG HAMLET KORET 
UNDERHOLDER 
Se flere billeder side 8 

 
 

 
 

 
 
 
 
HØJDEPUNKTER I SIDSTE MÅNED                                                       
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ENHED 1.1 PÅ TUR 
Christians datter kørte beboere og personale en dejlig tur i skoven, hvor 
madpakken blev nydt i det fri. 
 

 
 

Oplevelser efter husmødet i enhed 1.5 

Vi har for nylig afholdt et meget hyggeligt husmøde, der blev bl.a. drøftet, at det ville være 
dejligt hvis pårørende kunne give en lille hånd med til at skabe lidt hygge etc.. 
Det kunne være at ordne lidt blomster på altanen, sammen med beboeren at vaske tøj eller 
bare at sidde i fællesstuen og nyde en kop kaffe(der er altid kaffe på kanden) . 
Annelise hvis mand bor her, kom forleden og spurgte om hun måtte se hvordan 
vaskemaskine og tørretumbler virkede, da hun gerne ville vaske tøjet for sin mand. 
Det frigør jo tid som personalet så kan bruge på andre beboere og opgaver, da der jo altid 
sker mange ting her i huset. 
Klokken nærmede sig tid til aftensmaden, men ak personalet var løbet ind i et (lille uheld 
eller to), så vi nåede ikke retur til bordet i tide og det kan meget hurtigt skabe uro og sure 
miner. 
Men denne aften havde Annelise sat sig ned ved det dækkede bord og holdt styr på 
tropperne og underholdt dem til vi dukkede op og der var fred og ro rundt om bordet. Stor 
ros til Annelise og for hendes hjælp denne aften. 
Mere skal der ikke til for at give en god oplevelse til alle. 
Hilsen aftenvagterne på afd.1.5 
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VI FEJERE KARTOFLENS DAG DEN 15. JUNI 
 

Kl. 12 - med nye kartofler, sild og smørsauce  
Kl. 18 - kartoffelmad på flere måder hertil snaps 
 

Kartoflen – den danske nationalspise – er under pres fra både pasta, ris og 
sundhedsfreaks. Vi danskere har aldrig i historien spist så få kartofler som det er 
tilfældet nu. 
I 1940 spiste hver dansker – ung som gammel – 130 kg kartofler om året. I dag er 
det dalet til 40 kg og hos de unge er tallet endnu mindre. 
 

Lad os hylde den danske kartoffel og nyde den gode smag af sol, sang og sommer. 
 
 
 

 
 

SOMMEREN ER KOMMET 
Årets første is nydes i  
fulde drag. Må det  
blive den første is af  
mange denne 
sommer 
 
 
 
 
 

 

 
  

DET SKER I DENNE MÅNED 
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MÅNEDENS TILBUD I DAGCENTRET 
 

Gudstjeneste og kaffe 
Torsdag den 2. juni kl. 13.30 i Hellebæk Kirke 
 

Fredagsmatiné 
Fredag den 3. juni kl. 14.00 på Torvet  
 

Tøjsalg v/Damernes Butik 
Tirsdag den 21. juni kl. 12 – 14 ved billardbordet 
 

Fælles grill 
Torsdag den 23. juni kl. 12.30 på den store terrasse eller 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 
Spil 

Formiddag 
10.30 – 11.30 
Bingo 
11.30 – 12.00 
Styrketræning 
For tilmeldte 

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. 

 
I sommer halvåret kører vi ture med FalkeEkspressen efter lyst og behov 
Derudover er der mulighed for, den første og tredje tirsdag i hver måned, 
at tage med på shoppetur. Har du lyst, henvend dig i dagcenteret.  

 


