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FalkePosten udkommer hver måned med nyheder og generel information. 
  

REDAKTION  

 
 
 
 
  
 
 
Indlæg til næste blad afleveres i receptionen senest den 27. august 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 

OVERTRO OG VARSEL OM AUGUST MÅNED 
 

”Giver august for meget vådt, 
bliver september vejret godt. 
Er i august den første uge hed, 
Så varer vinteren længe ved.”   

Tycho Brahes dage er den 20. og 21. august 
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Kære alle 

En lille sommerhilsen fra solskinsøen Bornholm, hvor jeg holder 
min sommerferie. 

Vi nyder det varme sommervejr med de lune aftener, vi bader i 
Østersøens bølger blå, daser på stranden og lader solen 
gennemvarme kroppen – det er lige til at holde ud. 

I må passe godt på hinanden og drikke rigeligt med væske, nu 
det er så varmt. 

Mange varme solskins 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 
 
 
 

Til beboer mødet den 21. 
august 2018 har du i din 
postkasse modtaget 
indkaldelse samt regnskab. 
Vi glæder os til at se dig til 
mødet – vel mødt. 

Plejehjemsleder  
Helle Lund 

Ejendomsmester 
Jørgen Andersen 

Ejendomsfunktionær 
Tony Ottenbros 
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VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE                                                                                                              
 

Siri Gunhild Lorentzen Bolig 18 
Jørgen Gotfredsen Bolig   7 

Grethe Simonsen Bolig 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 
 

Kjeld Viggo Poulsen    1. juli 

Børge Christian Melkiorsen  15. juli 

Svend Jørgen Nielsen  17. juli 

Ruth Ella Jensen  22. juli

 
 
 
 

 
 

MÅNEDENS FØDSELSDAGE                                                                                                                      
                                                                                                                                            
                                 
                                                                                                             
 
 
 
 
 

 
 

Den 2. august fylder Birgitte Espersen 66 år 
Den 16. august fylder Jørgen Nørgaard 85 år 
Den 18. august fylder Isa Macdonald 92 år 
Den 18. august fylder Jonna Bente Müller 77 år 
Den 21. august fylder Karen Oline Pedersen 91 år 
Den 22. august fylder Myrna Rørbæk-Hansen 81 år 
Den 28. august fylder Ruth Karna Elsøe 90 år 

NÅR DU INVITERER GÆSTER 
 

Du kan altid bestille/købe kage  
og kaffe eller middag til dine  
gæster i caféen på Torvet. Det er 
 en god ide at bestille i forvejen,  
så det hele står parat når dine  
gæster ankommer.  

 
 

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

 

BESØG AF TO HESTE VED TELTET 
En stor tak til Karina og hendes datter der kom med deres heste, der blev klappet, 
kælet og fodret af alle de fremmødte beboere, brugere og medarbejdere. 
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ÅRETS FØRSTE BADETUR FRA PETER MADS STRAND VED SLETTEN 
 
 
 

 
 

SOMMER HYGGE PÅ TERRASSERNE -  
i enhed 2.4 og enhed 2.6, om  
der er sol eller skyer benyttes  
terrasserne til hygge og samvær. 
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HORNBÆK HAVNEFEST 
Søndag den 29. juli var vi inviteret til sildespisning og musikalsk underholdning på 
Hornbæk Havn. Det var en dejlig dag 
 
 
 

 
 

BILLEDER FRA JULI MÅNED 
 

LIVET LEVES I TELTET VED FALKENBERG 
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MÅNEDENS TILBUD I DAGCENTRET 
 

Gudstjeneste 
Torsdag den 2. august kl. 13.30 i dagcenteret 
 

Tøjsalg ved Senior Shoppen 
Mandag den 6. august kl. 10 – 12 ved billard bordet 
 

Fredags matiné 
Fredag den 31. august 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 
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. 


