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FalkePosten udkommer hver måned med nyheder og generel information. 
  

REDAKTION  

 
 
 
 
  
 
 
Indlæg til næste blad afleveres i receptionen senest den 25. april 2019. 

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. 

Bente Bonnevie og familie har givet kr. 500,- til Falkeekspressen. 
 
 

Driftsansvarlig 
Mette Weltzer 

Teamleder 
Marianne Rasmussen 

HJÆÆÆLP – VI HAR MODTAGET ET GÆKKEBREV 

Vi har med posten modtaget dette flotte og  
store gækkebrev.  
Kom ned i dagcenteret og hjælp os med, at 
gætte afsenderen ellers skal vi jo af med et  
påskeæg til ……… 
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Kære alle 

Nu har vi igen holdt fantastiske husmøder et i hver enhed. Jeg vil gerne sige 
mange tak til alle jer der deltog. Det er altid en fornøjelse at mødes med jer 
beboere og jeres pårørende. 

Vi fik igen gode snakke om dels hvad, der rører sig hverdagen i enhederne, dels 
hvad vi fokuserer på inden for Sundheds og Omsorgsområdet her i første 
halvdel af 2019.Vi talte bl.a. om det fokus, vi har på  

 personcentreret omsorg til mennesker med demenssygdom. 

 afdækning af alle beboernes ernæringstilstand med henblik på, at give 
målrettede individuelle tilbud om maden. 

 ”I sikre hænder” som er i gang i team 1, skal stille og roligt bredes ud til hele 
huset – det handler f.eks. om, at give korrekt medicin på korrekt tidspunkt. 

På begge omgange husmøder i 2018 fortalte vi om de generelle udfordringer 
med at få ansat medarbejdere. Denne gang kunne vi heldigvis fortælle, at vi 
stort set er i mål, så vi pr. 1. maj kun mangler en enkelt medarbejder. 

Nu ser vi alle frem til, at de nyansatte begynder, så vi endelig kan opleve ro på 
medarbejdersituationen. Der er desværre ikke tvivl om, at det har været en 
meget hård tid i perioden hvor, vi har manglet rigtig mange kollegaer.  

Heldigvis får jeg fortsat mange tilbagemeldinger om, at I oplever at medarbej-
derne gør en kæmpe indsats for, at give beboerne en god hverdag og dermed 
er de med til at sikre, at Falkenberg virkelig er ”et godt sted at være”. 

Citat fra pårørende!! 

”Min (sviger)mor er faldet utrolig godt til, og som et meget objektivt bevis på 
jeres omsorg og måde at gribe det hele an på, er hun begyndt at sove igennem, 
uden mareridt og rastløshed. Det gjorde hun fra første dag, og det har hun vel 
og mærke ikke gjort de seneste mange år. Hun har taget på i vægt, og er altid 
glad, når vi møder hende. Vi har haft stor glæde ved kontakt til hele personalet, 
ingen nævnt - ingen glemt. Dertil kommer holdet omkring alt det praktiske, som 
har været en daglig kilde til glæde. Så tak for at have taget så godt imod hende 
og ikke mindst hjulpet os, som pårørende, til at vide at hun har det godt.”  

 

Mange hilsner og god påske           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                                                                                                              
 

Einer Svend Flintrup Bolig 12 
Marie Gertrud Nielsen Bolig 60 

Finn Bjerregaard Jensen Bolig 41 

Inger Christiansen Bolig 17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 
 

Grethe Simonsen    3. marts 

Edith Thomsen    8. marts 

Birthe Carlsen    9. marts 

Solveig Pedersen  16. marts

 
 
 
 

 
 

MÅNEDENS FØDSELSDAGE                                                                                                                      
                                                                                                                                            
                                 
                                                                                                             
 
 
 
 
 

 
 

Den   7. april fylder Frank Nielsen 68 år 
Den 15. april fylder Marie K. Rönnborg 96 år 
Den 17. april fylder Ellen B. Kaiser 81 år 
Den 19. april fylder Torben P. Nielsen 86 år 
Den 24. april fylder Torben H. Larsen 71 år 
Den 25. april fylder Einer S. Flintrup 93 år 
 

HUNDE I SNOR ER ALTID MEGET VELKOMNE PÅ FALKENBERG 
Når du får besøg af en hund, er det vigtig, at den er i snor, lige fra 
hovedindgangen og frem til din bolig. Hunde på besøg breder oftest                stor 
glæde hos de fleste, men måske har du en nabo eller genbo, der                                        
ikke bryder sig om hunde, måske ligefrem er bange for hunde eller                                                          
måske kan de ikke tåle dem. Nogle beboere går usikkert og kan                                    
falde, hvis de bliver overrasket af selv en lille hund. 
 
 

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

 

SANGLÆRKER BESØGER DAGCENTERET 
Fire elever samt deres lærer fra  
Skorpeskolen i Hellebæk sang Kim 
Larsen sange for beboere og brugere i 
dagcenteret. 
 
 
 
 

 
 
FERNISERING PÅ APPERUPSKOLEN 
Onsdag den 20. marts inviterede 1. klasserne til fernisering af deres ispindebyggerier. 
Efterfølgende blev vi budt på kaffe og småkager  
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FASTELAVN  
Fredag den 1. marts kom børnene fra Ålsgårde Børnehave og slog ”katten af 
tønden” sammen med os.  
 
 
 
 

 
 

SYSLER OG HYGGE I ENHED 2.6 
Se mange flere billeder 
i enheden 
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HUSMØDER I FORÅRET 
Så er vi nået til det sidste af forårets husmøder 
 

  

 

 

 
Mødet begynder kl. 17 og efterfølgende nyder vi en god middag sammen. 
 

Emnet på forårets husmøde er dagligdagen på Falkenberg. 
 
 
 
 

 
 

DET SKER I DENNE MÅNED 
 

Torsdag den 4. april - enhed 2.2 
 

HUSMØDER I ENHED 1.5 OG 2.6 
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MÅNEDENS TILBUD I DAGCENTRET 
 

Gudstjeneste 
Torsdag den 4. april kl. 13.30 på Torvet 
 

Salg af magnetsmykker 
Fredag den 12. april kl. 10 – 12 v/billardbordet 
 

Fredags matiné 
Fredag den 26. april kl. 14 – 15 på Torvet 
 

Tøjsalg og modeshow 
Tirsdag den 30. april kl. 10.30 – 11.30 i dagcenteret 
 

 
 

 
 

   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, fodre høns, gåture 
i naturen og sansehaven, cykelture i nærområdet, kreativt værksted med frivillige 
og meget mere. 

 I sommerhalvåret kører vi ture med FalkeEkspressen efter ønsker, lyst og behov 
Har du lyst til en tur ud af Huset, henvend dig i dagcenteret.  
Der er brugerbetaling på ture, og det er muligt at købe tur-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. 


