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FalkePosten udkommer hver måned med nyheder og generel information. 
  

REDAKTION  

 
 
 
 
  
 
 
Indlæg til næste blad afleveres i receptionen senest den 28. maj 2018. 

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 

EN AF MAJ MÅNEDS MÆRKEDAGE –  

Kristi himmelfartsdag falder altid fyrre dage efter påskedag, og altid på en torsdag 
– på den anden torsdag før pinse. 
Kristi himmelfartsdag kan tidligst falde den 30. april og senest den 3. juni. 
 
I år falder Kristi himmelfartsdag den 10. maj og Pinsedag den 20. maj. 
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Kære alle 

Så er forårets 6 husmøder gennemført. Mange tak for nogle gode møder 
og fordi I bidrager til ”at gøre Falkenberg til et godt sted at være”. 

I skal vide, at jeg sætter utrolig meget pris på disse møder og det er altid 
en fornøjelse, at være sammen med alle jer beboere og jeres pårørende. 
Det er så vigtigt for mig, at høre jeres røst ind i ”Hvordan oplever I 
hverdagen og tilværelsen her på Falkenberg?” ”Hvad er vigtigt for jer?” 

Møderne giver jo netop en god anledning til, at vi drøfter stort og småt. 
Vi vender ting fra den store omverden og hvad der rører sig på Ældre og 
Sundhedsområdet. Men lige så vigtigt taler vi om de nære ting – hvad 
sker der lige her og nu hjemme på Falkenberg? 

Denne gang fik I et overblik over, hvad der sker i vores dagcenter af 
aktiviteter og træning og det er ikke så lidt. Husk at I altid kan komme 
med nye ideer. 

Jeg fortalte også, at der endnu ikke var nogle praktiserende læger, der 
havde budt ind på opgaven som plejehjemslæge på Falkenberg – men 
det lysner nu. Jeg håber, at jeg snart kan vende tilbage med nyt på dette 
område. 

Den sidste del af møderne indeholdt som vanligt mere uformelt hyggeligt 
samvær med en skøn 3 retters menu og mulighed for et lille glas til. Jeg 
vil gerne sig stor tak for opbakningen til at ”spytte lidt i kassen”, så 
beboerne kan købe noget af det, der skaber de små glæder i hverdagen. 

Vi er netop gået ind i det, vi kalder Nexusperioden – at overføre data fra 
gammel til ny journal. 
Som vi talte om på husmøderne, er det et pænt stor arbejde, som mange 
medarbejdere er involveret i. Vi gør vore yderste for, at I kommer til at 
mærke det så lidt som muligt. Det vil være dejligt, hvis I pårørende kan 
hjælpe lidt til. I skal endelig henvende jer til personalet. 

Håber I alle nyder det skønne forår 

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                                                                                                              
 

Hanne Rosted Vind Bolig 46 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 
 

Kirsten Svensson   24. april 

 
 
 
 

 
 

MÅNEDENS FØDSELSDAGE                                                                                                                      
                                                                                                                                            
                                 
                                                                                                             
 
 
 
 
 

 
 

Den   2. maj fylder Cecilie Kirkelund 94 år 
Den   3. maj fylder Per Jørgen Hansen 81 år 
Den 11. maj fylder Merethe Mørch 69 år 
Den 18. maj fylder Kirsten Christensen 81 år 
Den 21. maj fylder Birgitte Damsgaard Bain 78 år 
 

ELLEN DEUBLEIN FORTÆLLER OM SIT LIV 
Ellen, der fylder 103 år i denne  
måned, beretter her om sit lange  
liv.  
Ellen kommer i dagcenteret 2  
gange om ugen.  

 
 

Et lys brændte, 
Et lys blafrede i vinden, 
Et lys blæste stille ud. 
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HØJDEPUNKTER I SIDSTE MÅNED                                                       

 

INDVIELSE AF MINIGOLF BANEN 
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FORÅRSFEST  
SØNDAG DEN 22. APRIL 
Som billederne viser 
en dejlig middag i  
hinandens gode  
selskab 
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DET SKER I ENHEDERNE 
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MÅNEDENS TILBUD I DAGCENTRET 
 

Gudstjeneste 
Torsdag den 3. maj kl. 13.30 i dagcenteret 
 

Tøjsalg ved Senior Shoppen 
Tirsdag den 8. maj kl. 10 – 14 ved billardbordet 
 

Fredagsmatiné 
Fredag den 25. maj kl. 14 – 15 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  

Formiddag 
11.15 – 11.45 
Styrketræning 
 
For tilmeldte 

Eftermiddag 
13.30 – 15.00 
Aktiviteter 
 

Eftermiddag 
13.00 – 15.00 
Aktiviteter 
 

Eftermiddag 
13.30 – 15.00 
Aktiviteter 

Eftermiddag 
13.00 – 15.00 
Aktiviteter 
 

Eftermiddag 
13.00 – 15.00 
Aktiviteter 

 

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. 

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

 


