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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 210 kr.  

 
 

Centerkoordinator 
Mette Weltzer 

Stedfortrædende  
leder  
Marianne Rasmussen 
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Kære alle 

Politikerne i Helsingør Kommune har nu godkendt politikken for ”et 
værdig ældreliv”. 

Under politikken er der bl.a. afsat penge til, at et eksternt 
konsulentfirma gennemgår plejehjemmene og Helsingør 
rehabilitering og træningscenters indretning og arbejdsgange for 
efterfølgende, at komme med forslag til hvordan vi kan sikre bedst 
mulig trivsel for beboerne, med særligt fokus på de beboere, der 
har en demenssygdom.  

Arbejdet går i gang til august og i løbet af september måned vil der 
blive foretaget en gennemgang af Falkenberg både inde og ude. Vi 
er alle sammen naturligvis meget spændte på hvad resultatet af 
analysen bliver, og jeg vil løbende holde jer orienteret undervejs. 

Fra begyndelsen af juni og nogle måneder frem er jeg ”udlånt” som 
konstitueret leder af Helsingør Rehabiliterings og Træningscenter. 
Det betyder, at jeg deler min uge op mellem HRT og Falkenberg. Jeg 
vil som udgangspunkt være på Falkenberg tirsdage og torsdage. 
Hvis I akut har brug for at tale med en leder, er I meget velkomne til 
at henvende jer til enten Marianne, som er stedfortrædende leder 
eller Lis, som er afsnitsleder. 

Jeg ønsker jer alle en forhåbentlig varm og solrig juli måned. 

Husk at nyde de skønne pletter på Falkenberg i sansehaven og på 
terrasserne. 

PS de udendørstræningsredskaber er der for at blive brugt  

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                                                                                                              
 

Lene Jensen Bolig 6  
Tom Rue Rasmussen Bolig 11  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FARVEL, TIL DEM VI HAR TAGET AFSKED MED 
 
Solweig Winkler    1. juni 

Kristian Kjeldsen    8. juni 

Hans Christian Holten  27. juni 

 
 
 
 

 

MÅNEDENS FØDSELSDAGE                                                                                                                      
                                                                                                                                            

                               
  

                                                                                                             
 
 
 
 
 

 
 

MÅNEDENS MÆRKEDAGE –  

Den 17. og 21. juli er Tycho Brahes dage – måske vi skulle bliver under dynen? 
Den 23. juli til 23. august kaldes Hundedagene - om hundedagene siges det, ”Som 
hundedagene tændes, skal de endes”, lad os håbe på sol og blå himmel den 23. juli.   

 
  

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   3. juli fylder Ruth Jensen 92 år 
Den   8. juli fylder Jens P. L. Smidt 64 år 
Den   8. juli fylder Jytte B. Fristed 83 år 
Den 14. juli fylder Grethe M. Olsen 96 år 
Den 19. juli fylder Rolf Manthorpe 74 år 
Den 19. juli fylder Birthe S. Carlsen 80 år 
Den 24. juli fylder Ole M. Johansen 65 år 
Den 28. juli fylder Helge V. Jensen 77 år 
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SANKT HANS MED FÆLLES GRILL OG BÅL PÅ TERRASSEN – SHANTY KORET SPILLEDE OG SANG 

 
 
 
 
HØJDEPUNKTER I SIDSTE MÅNED                                                       
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JAZZ PÅ TOVET I HELSINGØR 

FREDAGS MATINE PÅ TERRASSEN 
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PRÆSTEGÅRDSTUR TIL HELLEBÆK KIRKE 
 
 
 

 
 

ENHED 1.1 – NY TERRASSE  
Beboerne i enhed 1.1, har sammen med familie og venner samlet penge sammen 
til en ny terrasse med udgang fra dagligstuen. 
 
 

 

 

 
  

Efter 
Og når der er fejet færdigt kommer have-
møbler, blomsterkrukker og indvielse!  

Før 

Undervejs 

ENDNU FLERE HØJDEPUNKTER I SIDSTE MÅNED 
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 MÅNEDENS TILBUD I DAGCENTRET 

 

Fredagsmatiné 
Fredag den 8. juli kl. 14.00 på Tovet 
 

Fælles gril 
Onsdag den 13. juli kl. 12.30 på den store terrasse eller på Tovet 
 
 

 
 

   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 køre 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. 

 
 

 


