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FalkePosten udkommer hver måned med nyheder og generel information. 
  

REDAKTION  

 
 
 
 
  
 
 
Indlæg til næste blad afleveres i receptionen senest den 24. juli 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.   

 

TAK til jer, som har givet bidrag til bevarelse af bussen på Falkenberg. 
Vi har i denne måned modtaget 300 kr.  

 
 

Centerkoordinator 
Mette Weltzer 

Stedfortrædende  
leder  
Marianne Rasmussen 

VALDEMARSDAG DEN 15. JUNI 
En stor tak fra alle beboerne til Danmarks Kartoffelråd  
for snaps der  
blev nydt til  
frokosten og de  
nye danske  
kartofler. 
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Kære alle 

Som jeg nævnte på forårets husmøder, har Helsingør Kommunes 
plejehjem søgt om, og efterfølgende som forventet modtaget midler fra 
staten til en klippekortsordning.                                                                             
Det betyder, at du som beboer på Falkenberg fra 1. august har mulighed 
for at få ekstra hjælp til netop det, der betyder mest for DIG, inden for 
den nye kvalitetsstandards ramme. 

I dette år svarer den ekstra tid til 1 time om ugen og i 2018 til 45 min om 
ugen. Tiden kan anvendes hver uge eller ”spares sammen” over 4 uger. 
Du og dine pårørende vil snarest modtage en pjece, der beskriver 
tilbuddet nærmere. 

Nogle af jer har allerede haft besøg af Ninja, som er den medarbejder på 
Falkenberg, der er i gang med at afdække jeres ønsker. 

Jeg håber, at denne ekstra mulighed vil være med til, at I får en masse 
nye gode oplevelser sammen med medarbejdere og evt. andre beboere 

I juli måned er der godt gang i              sommerferierne – og forhåbentlig 
kommer der også snart noget sommervejr med mere sol og varme! 
Sommer betyder, at alle medarbejderne på skift skal nyde en velfortjent 
længerevarende sommerferie. I vil nok ikke helt kunne undgå at mærke 
at det er ferietid. Vi har dog sat alle sejl ind på, også at skabe sommer-
ferie stemning for jer beboere med en masse hyggelige udendørs tilbud.  

I de kommende uger har I mulighed for, at tage på daglig telttur              
da vi har slået telt op på arealet ud mod skolen og lidt campingstemning 
er jo ikke så dårligt. Jeg håber mange af jer, vil benytte jer af lejligheden 
til at kigge forbi teltet og få et par hyggelige timer.  

I næste FalkePost vil der være masser af foto fra sommerens tilbud.  

Med ønsket om en dejlig solrig lun juli måned til jer alle   

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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FARVEL, TIL DEM VI HAR TAGET AFSKED MED 
 

Egon Johansen  11. juni 

Jørn H. Pedersen  23. juni 

 
 
 
 

 
 

VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE                                                                                                              
 

Amy Birthe Andersen Bolig  15 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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. 

MÅNEDENS FØDSELSDAGE                                                                                                                      
                                                                                                                                            
                                 
                                                                                                             
 
 
 
 
 

 
 

 

Den 3. juli fylder Ruth Jensen 93 år 
Den 8. juli fylder Jens Peder Smidt 65 år 
Den 8. juli fylder Jytte Fristed 84 år 
Den 11. juli fylder Nick Slidsborg 55 år 
Den 14. juli fylder Grethe Olsen 97 år 
Den 19. juli fylder Birthe Carlsen 81 år 
Den 24. juli fylder Ole Johansen 66 år 

BESØG HOS VENSKABSKLASSEN  

0D inviterede os til, at se deres teater 
med sang og musik – det var en herlig 
formiddag, med skønne børn. 
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HØJDEPUNKTER I SIDSTE MÅNED                                                       

 

SOMMERFEST SØNDAG DEN 11. JUNI 
En dejlig fest med god mad, hyggeligt samvær og musik. 
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HAMLET KORET  
Underholdte ved fælles kaffen onsdag den 31. maj – en dejlig eftermiddag.   
 
 

 
 

GUDSTJENESTE I HELLEBÆK KIRKE 
Kaffe og kage blev efterfølgende  
nydt i den nye sognegård. 
 
 
 

 
 

PUSLESPIL, HYGGE OG KAFFE I ENHED 2.4 
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HAVEDAG  
Sansehaven blev luget og fejet, efterfulgt  
af en velfortjent kaffepause.  
 
 
 

 
 

HØJDEPUNKTER FRA SIDSTE MÅNED - FORTSAT 
 

INDVIELSE AF DET NYE HØNEHUS 
De nye beboere gemte sig dog ved  
synet af alle de fremmødte. 
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MÅNEDENS TILBUD I DAGCENTRET 
 

Campingliv nær Falkenberg 
Mandag den 3. juli – fredag den 7. juli, tilmelding sker gennem din enhed 
 

Fælles grill og hygge 
Onsdag den 12. juli kl. 12.30 på Torvet 
 

Fredags Martiné 
Fredag den 28. juli 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 
11.00 – 11.45 
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. 

Udetræning 
Falkenberg 
rundt – 

motion er godt, 
motion er sundt, 
motion skal 
dyrkes året 
rundt 


