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FalkePosten udkommer hver måned med nyheder og generel information. 
  

REDAKTION  

 
 
 
 
  
 
 
Indlæg til næste blad afleveres i receptionen senest den 25. juli 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 

MÅNEDENS SMÅ CITATER – HVAD BØRN SIGER OM DE GAMLE 

Det bedste jeg kan lide ved morfar er, at han er sig selv og ikke lader,  
som om han er et eller andet normalt menneske. (Magnus 6 år) 

De ældre kan ikke få børn. Deres æggestokke er slidt op og desuden har mændene 
problemer med protesen. (Stig 9 år) 
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Kære alle 

I sidste måned kunne jeg fortælle, at vi nu er overgået til ny 
journal. I den periode var ”alle mand på dækket” og ingen 
medarbejdere holdt ferie. 

Nu er der så godt gang i sommerferierne. Det betyder at alle 
medarbejderne på skift skal nyde en velfortjent, 
længerevarende ferie. 

I kan nok ikke helt kunne undgå, at mærke det er ferietid. I vil 
derfor se flere afløsere/vikarer end vanligt. 

Vi har dog sat alle sejl til for at skabe sommerferie stemning for 
jer beboere med en masse udendørs tilbud. Vejret arter sig jo 
heldigvis godt i år og jeg håber det fortsætter. 

Hen over sommeren har I mulighed for at tage på ”telttur”. Vi 
har slået Falkenbergs nye fine telt op på arealet ud mod skolen. 
Lidt campingstemning er ikke af vejen. 

Jeg håber mange af jer, vil benytte jer af lejligheden og kigge 
forbi teltet til et par hyggelige timer i samvær med andre. 

Jeg glæder mig til at se en masse dejlige ”feriebilleder” fra 
teltet. 
 
Med ønsket om en dejlig lun og solrig juli måned til jer alle. 
 
PS - jeg holder ferie uge 31-32 og 33 
 
Mange sommerhilsner  
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 NYE BEBOERE                                                                                                              
 

Aage Bent Nielsen Bolig 37 
Marie Katrine Rönnborg Bolig 44 

Birthe Trærup Bolig 24 

Kirsten Fritzbøger Bolig 30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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. 

MÅNEDENS FØDSELSDAGE                                                                                                                      
                                                                                                                                            
                                 
                                                                                                             
 
 
 
 
 

 
 

Den   3. juli fylder Ruth Jensen 94 år 
Den   8. juli fylder Jens Peder Smidt 66 år 
Den   8. juli fylder Jytte Fristed 85 år 
Den 11. juli fylder Nick Slidsborg 56 år 
Den 19. juli fylder Birthe Carlsen 82 år 
Den 24. juli fylder Ole Johansen 67 år 
 

CAMPINGLIVET OG DET NYE TELT INDVIES  

af Pusterummet, der var med til at rejse 
teltet. Nu kan vi alle se frem 
til nogle hyggelige dage i  
teltet sommeren over. 
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HØJDEPUNKTER I SIDSTE MÅNED                                                       

 

LISE NEES UNDERHOLDER MED DANSKE SANGE OG OPERETTER 
 
 
 
 

 
 

LANDSKAMP PÅ STORSKÆRM – DANMARKS FØRSTE VM KAMP SÅ VI SAMMEN -  
og vi vandt desværre ikke kampen 
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STEMNINGS BILLEDER  
Der bliver hygget i alle enheder 
hvor det dejlige danske  
sommervejr nydes i fulde drag. 
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SANKT HANS FEJRES MED FÆLLES GRILL OG JAZZBAND 
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MÅNEDENS TILBUD I DAGCENTRET 
 

Fredags matiné 
Fredag den 27. juli 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. 

På besøg hos Helle der er frivillig i dagcenteret 
 
 
 

 
 

 
 


