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FalkePosten udkommer hver måned med nyheder og generel information. 
  

REDAKTION  

 
 
 
 
  
 
 
Indlæg til næste blad afleveres i receptionen senest den 23. august 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. 

 
 

Centerkoordinator 
Mette Weltzer 

Stedfortrædende  
leder  
Marianne Rasmussen 

MÅNEDENS OVERTRO OG VARSEL –  
Giver august for meget vådt, 
bliver september vejret godt. 
Er i august den første uge hed, 
så varer vinteren længe ved. 
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Kære alle 

I år er det atter tid til Hammermøllespil i Hellebæk. Torsdag den 3. 
august har Bjarne, søn af Solveig i bolig 17, igen inviteret beboerne 
med i skoven for at se stykket ”Schimmelmanns hest”. Der hænger 
opslag i alle enheder. Desværre er der nogle forudsætninger, der 
skal være tilstede for, at I kan deltage, da faciliteterne på stedet 
ikke er så handicapegnede!! Jeg håber, at alle jer, der modtager 
invitationen, får en fantastisk aften i de smukke omgivelser og 
forhåbentlig i godt vejr! En kæmpe tak til Bjarne for altid at tænke 
på beboerne og dermed gøre sit til, at Falkenberg er et godt sted at 
være.  

Hellere for tidlig udmelding end for sen… … Den 27. oktober    
holder vi en temaeftermiddag for alle Falkenbergs fastansatte 
medarbejdere. Derfor vil jeg gerne allerede nu, bede jer pårørende 
om, I vil overveje om, I har mulighed for at hjælpe os denne dag. 
Jeres opgave bliver, at hygge jer med beboerne i nogle timer om 
eftermiddag mellem ca. mellem kl. 13 og 19.  

Temadagen holdes her i Huset, og vi vil naturligvis sikre, at I 
beboere får en tryg, hyggelig og anderledes eftermiddag med hjælp 
fra afløsere, pårørende og frivillige. Pårørende skal ikke løse 
plejeopgaver, men udelukkende hygge om/med beboerne, f.eks. gå 
tur, synge eller læse sammen, udfordre hindanden i et spil samt give 
en hånd med ved måltiderne. 

Her i august går jeg på ferie i uge 31-32-33. Pas på jer selv og 
hinanden imens. Jeg håber virkelig på sol og sommer til os alle, det 
trænger vi til! 

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 
 
 

Beboermøde på Torvet 
Torsdag den 31. august  
kl. 14 til 15 holder Boliggården 
deres årlige beboermøde, hvor 
alle beboere og pårørende er 
meget velkomne. 

 

Plejehjemsleder  
Helle Lund 

Ejendomsmester 
Jørgen Andersen 

Ejendomsfunktionær 
Tony Ottenbros 
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VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE                                                                                                              
 

Bente Lilian Johansen Bolig   8  

Kay Lindhart Thomsen Bolig 19 

Herdis Koudahl Jørgensen Bolig 40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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. 

FARVEL, TIL DEM VI HAR TAGET AFSKED MED 
 

Inge Svendsen    5. juli 

Viktor Neven  15. juli 

Inger Graa Jacobsen  22. juli 

Torben Wandel Flindt  27. juli

Else Birthe Knudsen  28. juli

 
 
 
 

 
 

MÅNEDENS FØDSELSDAGE                                                                                                                      
                                                                                                                                            
                                 
                                                                                                             
 
 
 
 
 

 
 

Den   2. august fylder Birgitte Espersen 65 år 
Den 16. august fylder Jørgen Nørgaard 84 år 
Den 18. august fylder Isa Macdonald 91 år 
 

HAVEDAG I SANSEHAVEN 
Vi gentager juli måneds  
store succes, og  
holder havedag i  
Sansehaven tirsdag  
den 15. august  
kl. 14 – 15.  
Jo flere vi er, jo mere får vi  
luget. 
 
 

Et lys brændte, 
Et lys blafrede i vinden, 
Et lys blæste stille ud. 
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HØJDEPUNKTER I JUNI OG JULI                                                       

 

SANKT HANS AFTEN DEN 23. JUNI 
Blev fejret med fællesgrill, bål og jazzband. 
 
 

 
 

FREDAGS MATINÉ 
Som altid en stor succes.  
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CAMPINGLIV 
Teltet blev slået  
op, kaffen bryg- 
get og livet nydt  
i fulde drag. 
 
 
 

 
 

SOL OG SOMMER OVER SANSEHAVEN 
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TRÆNING I DET FRI  
                                                 Bænke kan bruges til andet end  

                                             afslapning, men det er nu fortsat godt, at 
                                                 sidde ned efter træning. 

                                              
                                                             
 
 

 

 

SPIL, HUSFLID OG HYGGE I ENHED 2.6 
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MÅNEDENS TILBUD I DAGCENTRET 
 

 
Gudstjeneste 
Torsdag den 3. august kl. 13.30 i dagcenteret  
 

Tøjsalg ved Seniorshoppen 
Mandag den 7. august kl. 10 – 12 ved billard bordet 
 

Fællesgrill 
Tirsdag den 22. august kl. 12.30 i godt vejr spiser vi på                                                             
den store terrasse ellers dækkes op på Torvet 
 

Fredagsmatine 
Fredag den 25. august 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. 


