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FalkePosten udkommer hver måned med nyheder og generel information. 
  

REDAKTION  

 
 
 
 
  
 
 
Indlæg til næste blad afleveres i receptionen senest den 19. juni 2017. 

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 havet, stranden, 
skoven og byen. 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 

MÅNEDENS MÆRKEDAGE –  

 
PINSE DEN 4. – 5. JUNI                                                 GRUNDLOVS DAG DEN 5. JUNI 
                                                                                               
ÅRETS LÆNGSTE DAG DEN 21. JUNI                           SANKT HANS AFTEN DEN 23. JUNI 
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Kære alle 

Siden sidst er der nu blevet malet omkring indgangspartiet til alle boliger – jeg 

har hørt mange positive kommentarer fra jer/beboere  Det er som forventet 
blevet meget lettere at se egen dør til boligen, og dertil har farverne gjort 
gangene hyggeligere. Vi forventer i løbet af sommeren, at døren ved 
hovedindgangen ind til boligdelen i blok 1 males vinrød og døren ved 
bagudgangen ind til boligdelen i blok 2 males limegrøn. Samtidig vil der blive 
malet falke til højre for døren ind til den enkelte enhed f.eks. 2 falke ind til 
enhed 2.2 og 5 falke ind til enhed 1.5. Disse to tiltag forventes at gøre det mere 
enkelt at finde hjem til egen bolig. 

Næste skridt er indretningen af badeværelserne i alle Falkenbergs 74 boliger. 
Badeværelserne indrettes med kontrastfarven grå bag toilettet og håndvasken. 
Derudover skiftes der til lyseblåt toiletsæde og lyseblåt håndtag på skabet, og 
der opsættes skab rundt om kurvene med personalets handsker. 

Der vil også blive opsat en hylde, til jeres/beboernes toiletsager, som normalt 
står på håndvasken, på den måde kommer badeværelset forhåbentligt til at 
virke mere hjemligt.  

Vores høns har fået nyt flot hus og hvad skete der – ræven kom på besøg. Så 
lige nu har vi ingen høns, heldigvis har vi fået tilbudt nye høns af en af 
pårørende på Husmødet. Derfor regner jeg med, at der snart flytter nye           
”beboere” ind i de fine omgivelser. 

Alle enheder har hængt ønskesedler op med forslag til hvad, der kan være med 
til, at gøre det endnu hyggeligere i enheden – så de pårørende kan blive inspi-
reret, hvis I er i ”gave” humør! Ethvert bidrag vil blive modtaget med glæde. 

Vejret er heldigvis blevet bedre, det betyder at ukrudtet vokser alt for hurtigt! 
Derfor er der planlagt havearbejde den 13. juni, hvor vi trækker i arbejdstøjet 
for at give Sansehaven en ordentlig omgang. Håber at se mange af jer. 

Og sidst men ikke mindst den 11. juni holder vi sommerfest med god mad, 
musik og hygge. 

Glæder mig til gode stunder med jer. 

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                                                                                                              
 

 
Børge C. Melkiorsen 

 
Bolig  12  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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. 

FARVEL, TIL DEM VI HAR TAGET AFSKED MED 
 

Connie Kronby  08. maj 

 
 
 
 

 
 

MÅNEDENS FØDSELSDAGE                                                                                                                      
                                                                                                                                            
                                 
                                                                                                             
 
 
 
 
 

 
 

 

Den   7. juni fylder Leif Pedersen 66 år 
Den 12. juni fylder Hans Strømsvik 76 år 
Den 14. juni fylder Suzette Christensen 58 år 
Den 23. juni fylder Ove Axelsen 91 år 
Den 24. juni fylder Tom Rasmussen 81 år 
Den 25. juni fylder Niels Eriksen 84 år 
Den 25. juni fylder Torben Flindt 76 år 
Den 29. juni fylder Verner Lindenberg 76 år 
 

HJÆLP SØGES 
 

Er der mon en frivillig, der vil hjælpe med mindre lappe/sy opgaver, oplægning af 
bukser med mere?   
Hvis du vil hjælpe skal du henvende dig til Hanne på  
mail – hfn04@helsingor.dk eller pr. telefon 4928 1779 
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BILLEDER FRA SIDSTE MÅNED OG INVITATIONER TIL SAMSKABELSE                                                   

 

TEMA DAG DEN 27. OKTOBER KL. 14 – 19 FOR ALLE FAST ANSATTE MEDARBEJDERE 
Vi har brug for pårørendes hjælp i enhederne til hygge og samvær  
med beboerne i ovennævnte tidsrum - er du pårørende, ven eller frivillig på 
Falkenberg, må du meget gerne give en hånd med. Du vil selvfølgelig ikke være 
alene, men sammen med en af vores vante afløsere. 
Henvend dig til de enhedsansvarlige, hvis du har tid, lyst og lejlighed. 
 
 
 

 
 

HAVEDAG I SANSEHAVEN TIRSDAG DEN 13. JUNI KL. 14 - 17 
Så er det atter tid til årets første fælles havedag, hvor vi trækker 
arbejdshandskerne på, for at få bugt med ukrudtet i Sansehaven.  
Alle beboere, pårørende, frivillige og medarbejdere inviteres til  
en arbejdsom eftermiddag. Der vil blive serveret kaffe og kage. 
ALLE ER MERE END VELKOMMEN 
 

 
 

TUR TIL STRANDHØJS SOMMERMARKED 
Vi besøgte plejehjemmet Strandhøj, da de  
holdt sommermarked med boder.  
Vi købte og spiste frokosten i det fri.  
Det var en dejlig tur med flot sommervejr. 
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BEBOERE OG MEDARBEJDERE FRA ENHED 1.3 
En dejlig tur om Huset og efterfølgende hygge på terrassen, hvor blomsterne blev 
flettet til kranse. 
 
 
 

 
 

KVISTGÅRD KORET UNDERHOLDTE DEN 17. MAJ 
med sang og deltog ved efterfølgende  
kaffebord på Torvet 
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CAMPINGLIV NÆR FALKENBERG 
Alle beboere får mulighed for en dags campingtur i perioden  
den 26. juni – 7. juli.  
Vi slår teltet op på græsset ud for enhed 2.2, og oplever sammen campinglivets 
glæder for en enkelt dag. Dagen begynder kl. 10 med formiddagskaffe i teltet og 
slutter ca. kl. 15.  
Har du lyst til at deltage, kan du tilmelde dig via en medarbejder i din enhed.  
 
 

DET SKER I DENNE MÅNED 
 

UDE LIV PÅ FALKENBERG 
Sommeren banker endelig på døren, og vi skal ud i det blå  
Aktiviteter udendørs øger velværet, så vores dagcenter rykker en stor del af aktiviteterne og 
træningen udendørs i sommermånederne. 

Aktiviteter 
Aktiviteter udendørs på tre af ugens hverdage mellem kl. 13.30 – 15.00 
Mandage er der mulighed for at komme i både hønsegården og Sansehaven. I hønsegården 
skal der muges ud, og hønsene skal fodres og vandes. I Sansehaven er der mulighed for let 
havearbejde, gå en tur eller blot sidde og nyde vejr, vind, blomster og krydderurter. Vi har 
plantet tomater ud, det bliver spændende at se dem vokse og modnes, og smage på dem 
senere på sommeren. 
Torsdage spiller vi petanque på banen ved den store terrasse og dyster om hvem, der har det 
bedste boldøje. 
Fredage er der fællessang og bålhygge på og omkring dagcenterets terrasse. Vi finder alle de 
gode gamle sommerviser og kendte fællessange frem, og stemmer i, så godt vi kan. Hvis 
vejret er til det, tænder vi bål og spiser bål mad til eftermiddagskaffen. 

For at skabe plads til udendørs aktiviteter er Bingo og Yatzy ikke på programmet i sommer.  

Træning 
Træning udendørs alle hverdage kl. 11.00 – 11.45 
Styrketræningen tirsdage, onsdage og fredage rykker udendørs når vejr og vind tillader det, 
og kommer til at foregå på og omkring Falkenberg. Vi skal bl.a. bestige højen foran 
træningssalen, og bruge den nye bænk ved højen til styrkeøvelser for bentøjet. 
Kørestolsbrugere kan også deltage.  
Stolegymnastikken mandage og torsdage rykker ligeledes udendørs, når vejr og vind tillader 
det, og foregår på dagcenterets terrasse. Her vil øvelserne ligne de vante, og alle kan deltage. 
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MÅNEDENS TILBUD I DAGCENTRET 
 

Gudstjeneste i Hellebæk Kirke og efterfølgende kaffe i sognehuset 
Torsdag den 1. juni kl. 13 – 15.30 i Hellebæk Kirke 
 

Sommerfest 
Søndag den 11. juni kl. 12.30 – 15.30 på Torvet 
 

Sankt Hans 
Fredag den 23. juni kl. 13 – 16 på Torvet 
 

Campingliv nær Falkenberg 
Fra den 26. juni – 7. juli i hverdagene, tilmelding sker gennem din enhed 
 

Fredags Martiné 
Fredag den 30. juni kl. 14 – 15 på Torvet 
 
 

 
 

   Mandage Tirsdage Onsdage Torsdage Fredage 

Formiddag 
11.00 – 11.45 
Gymnastik 
Ude eller inde alt efter 
vejret  
For tilmeldte 

Formiddag 
11.00 – 11.45 
Styrketræning 
Ude eller inde alt efter 
vejret  
For tilmeldte 

Formiddag 
11.00 – 11.45 
Styrketræning 
Ude eller inde alt efter 
vejret  
For tilmeldte 

Formiddag 
11.00 – 11.45 
Gymnastik 
Ude eller inde alt efter 
vejret  
For tilmeldte  

Formiddag 
11.30 – 12.00 
Styrketræning 
Ude eller inde alt efter 
vejret  
For tilmeldte 

Eftermiddag 
13.30 – 15.00 
Hønsegård og 
Sansehave 

Eftermiddag 
13.00 – 15.00 
Aktiviteter 
Bus/shoppetur 

Eftermiddag 
13.30 – 14.30 
Aktiviteter 

Eftermiddag 
13.00 – 15.00 
Petanque 

Eftermiddag 
13.00 – 15.00 
Fællessang/ 
bålhygge 

 
Aktiviteter i dagcenteret i sommerhalvåret, er f.eks. petanque, cykelture, fodre 
høns, aktiviteter ved bålpladsen, kreativt værksted med frivillige og meget mere. 

 
I sommerhalvåret kører vi ture med FalkeEkspressen efter ønsker, lyst og behov 
Derudover er der mulighed for, den første og tredje tirsdag i hver måned, at tage 
med på shoppetur. Har du lyst til en tur ud af Huset, henvend dig i dagcenteret.  
Der er brugerbetaling på ture, og det er muligt at købe klippekort i dagcenteret. 
 

 
 

Der kan forekomme ændringer i forhold til planlagte arrangementer – du er derfor altid velkommen til 
løbende at spørge i dagcenteret om arrangementet finder sted som planlagt. 


