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FalkePosten udkommer hver måned med nyheder og generel information. 
  

REDAKTION  

 
 
 
 
  
 
 
Indlæg til næste blad afleveres i receptionen senest den 25. juni 2018. 

HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN… … 
 
                                               
  

 
 
 
 
 

 

AKTUELT I DENNE MÅNED 
 

  

 
       Fredag den 15. juni kl. 14 på Torvet 

 
       Fredag den 22. juni kl. 12.30 på Torvet 

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 MÆRKEDAGE –  

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

På forårets husmøder talte vi om, at der lå der en stor opgave foran 
alle medarbejdere i maj/juni måned. 

Vi skulle implementere en ny journal på sundhed og ældreområdet i 
Helsingør Kommune og dermed også på Falkenberg. 

Det har betydet, at mange medarbejdere på skift er taget ud af det 
daglige arbejde hos beboere og borgere for, at overføre oplysninger 
fra gammel til ny journal - i alt ca. 130 journaler. 

Vi har prioriteret, at alle medarbejdere har haft det i hænderne 
således, at alle har fået kendskab til den nye journal i praksis. 

Jeg kan, med stor glæde og stolthed over mine dygtige, engagerede 
medarbejdere, fortælle at vi den  
30. maj – en uge før dead-line -   
var færdige. Det er med god plan- 
lægning lykkes over al forventning, 
nu er det tid til finpudsning og lære  
journalen godt at kende. 

Det er mit indtryk, at I beboere ikke har mærket nogen forandring i 
perioden.  Hverdagen er heldigvis forløbet som vanligt. 

Kæmpe tak til alle medarbejdere og ikke mindst de pårørende, der 
som vi talte om på husmøderne, gav en hånd med  

Nyd sommerheden og husk solhat, solcreme og drik rigeligt væske 

Mange sommer 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 



                                      
                                    

  

4 www.plejehjemmetfalkenberg.dk 

 
  

VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE                                                                                                              
 

Karen Pedersen Bolig 26 
Jonna Bente Müller Bolig 38 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 
 

Leif Bjørn Hansen  14. maj 

Grethe Strømsvik  18. maj 

Merci Poulsen  27. maj 

Knud Søren Ninn  28. maj

 
 
 
 

 
 

MÅNEDENS FØDSELSDAGE                                                                                                                      
                                                                                                                                            
                                 
                                                                                                             
 
 
 
 
 

 
 

Den   5. juni fylder Amy Andersen 85 år 
Den   5. juni fylder Bodil Lagermen 76 år 
Den   7. juni fylder Leif Pedersen 67 år 
Den 12. juni fylder Hans Strømsvik 77 år 
Den 14. juni fylder Suzette Christensen 59 år 
Den 21. juni fylder Hanne Vind 76 år 
Den 24. juni fylder Tom Rasmussen 82 år 
Den 29. juni fylder Verner Lindenberg 77 år 

AKTIVITETER I DAGCENTERET – UDE SOM INDE 

 
 

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

 
KVISTGÅRDKORET 
underholdte med dejlige sange og  
guitarspil, og forærede alle de frem- 
mødte beboere en blomst. 
 
 

 
 

HAMMERMØLLENS SYNGEPIGER 
Solveigs søn Bjarne Lundahl havde hyret Hammermøllens syngepiger og frisører 
fra Salon 2000, så man til de festlige toner kunne få klippet lokkerne. Alle 
fremmødte til søndagens arrangement havde en festelig dag med masser af 
fælles sang, lagkage, kaffe og portvin.  
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BEBOERE FRA ENHED 2.6 
Klarer dagens motion i det fri – bliv ved med det  
 
 
 

 
 

HYGGE OG SAMVÆR I ENHED 2.4 
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UDELIV 
I juni, juli og august måned rykker vi en stor del af både trænings- og 
eftermiddagsaktiviteterne udendørs, så vidt vejret tillader. Vi bruger sansehaven, 
minigolfplænen, stierne omkring huset, de bænke vi møder undervejs og hvad vi 
ellers kan blive inspireret af. Sidste år plukkede vi både blomster og bær i 
nærområdet alt efter sæson. 
Om eftermiddagen drikker vi kaffe ude, spiller og quizzer ude, går en tur ude – 
eller laver bål hvis vinden er gunstig. 
Sidste år drillede sommervejret lidt, men i år tegner det til  
en fin sommer for udeliv. 
 
 
 
 

 
 

DET SKER I DENNE MÅNED 
 

CAMPING LIV 
I år gentager vi succesen og slår teltet op nær Falkenberg i uge 26 og 27. 
Alle beboere får mulighed for en dags campingtur i perioden  
den 25. juni – 6. 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 henvende  
dig i dagcenteret. 
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MÅNEDENS TILBUD I DAGCENTRET 
 

Lise Nees underholder 
Fredag den 15. juni kl. 14 på Torvet 
 

Sankt Hans fejres med fællesgrill, musik og bål 
Fredag den 22. juni kl. 12.30 på Torvet 
 

Fredags matiné 
Fredag den 29. juni kl. 13.45 på Torvet eller terrassen – alt efter vejret 
 

 
 
 

 
 

   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 
10.30  
Bingo 
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 

 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. 

 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. 


