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FalkePosten udkommer hver måned med nyheder og generel information. 
  

REDAKTION  

 
 
 
 
  
 
 
Indlæg til næste blad afleveres i receptionen senest den 27. maj 2019. 

HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN… … 
 
                                               
  

 
 
 
 
 

 

AKTUELT I DENNE MÅNED 
 

  

 – se mere side 7 

 

 

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. 

 
 

Driftsansvarlig 
Mette Weltzer 

Teamleder 
Marianne Rasmussen 

MÅNEDENS SMÅ RIM –  

 

”Maj måneds katte er bløde og glatte, med knurhår af silke og øjne som rav. Maj måneds 
katte kan spinde og pjatte, når de får killinger siger de mjav!...”   af Halfdan Rasmussen 
 
”Forglemmigej man ofte plukker, forglemmigej man ofte sukker,  
forglemmigej en blomst så skøn, forglemmigej er min sidste bøn”  af ukendt  
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Kære alle 

Falkenbergs bus, er købt og betalt af                                  
plejehjemmets tidligere Venneforening                                                      
blandt andet via en større donation fra en af vores tidligere beboere 
samt en løbende indsamling, hvor rigtig mange både beboere og 
pårørende har lagt et lille eller et stort beløb i kassen. 

Selve driften af bussen har vi langt hen af vejen klaret ved bruger 
betaling, sådan at hver beboer eller dagcenterbruger, der var med 
på tur, betalte 30 kr. Dertil kom indtægten for udlejning af bussen 
til pårørende, med henblik på at transportere en beboer. 

Nu er vi imidlertid blevet udfordret på økonomien i forbindelse med 
bussen, da vi er blevet opmærksomme på en afgørelse i 
Ankestyrelsen, som henviser til, at der i forhold til en plejehjems 
bevilling til Tilladelsesfri kørsel IKKE må opkræves vederlag altså 
brugerbetaling.  

Rigtig mange både beboere og dagcenterbrugere nyder at komme 
med på tur, og vi vil rigtig gerne beholde bussen, men i disse 
sparetider, er det svært for os at hive ca. 25.000 kr. ud af budgettet 
til bussens drift hvert år. Men vi er gået i tænkeboks, og arbejder på 
at finde en løsning på udfordringen. 

Lige nu har det dog den betydning, at vi desværre må stoppe alt 
udlejning af bussen til pårørende. Men foreløbig fortsætter vi med 
at køre ture med beboerne og dagcenterbrugerne. 

Har du en ide til hvordan, vi skaffer midler til drift af bussen, så den 
ikke skal sælges, må du meget gerne sende mig en mail. 

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 NYE BEBOERE                                                                                                              
 

Peder Steen Marcussen Bolig 35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 
 

Johnny Nick Slidsborg   3. april 

Marie Nielsen 29. april

 
 
 
 

 
 

MÅNEDENS FØDSELSDAGE                                                                                                                      
                                                                                                                                            
                                 
                                                                                                             
 
 
 
 
 

 
 

Den   3. maj fylder Per Jørgen Hansen 82 år 
Den   5. maj fylder Kaja Aase Nielsen 91 år 
Den   9. maj fylder Jørgen Gotfredsen 77 år 
Den   9. maj fylder Kirsten Fritzbøger 77 år 
Den 11. maj fylder Merethe Mørch 70 år 
Den 21. maj fylder Birgitte Damsgaard Bain 79 år 

KRONBORGSTAFET  

Tirsdag den 4. juni afholdes Kronborgstafetten for 6. gang.  
Kronborgstafetten er for alle aldersgrupper - ruten er på 2 kilometer og du kan 
løbe, lunte, gå, hoppe på tungen eller blive kørt i kørestol om Kronborg - det 
gælder ikke om at vinde, men om at være med og ha’ det sjovt. 
Vil du med, kan du henvende dig til dagcenteret. Du må  
gerne inviterer din egen hjælper med, jo flere vi er jo  
hyggeligere bliver dagen. 
Der kommer mere information, når vi nærmer os den 4. juni. 
 

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

 

SPIL OG AKTIVITETER I DAGCENTERET 
Helle udfordres i bordcurling – hvem 
mon vinder, de røde eller gule? 
I mens er flittig lise i fuld sving 
 

 
 

ENHED 2.2 HOLDER FORÅRETS SIDSTE HUSMØDE  
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AKTIVITETER I DAGCENTER DEMENS 
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FORÅRSFEST 
Søndag den 5. maj kl. 12.30 holder vi forårsfest på Torvet her i huset.  
Vi byder foråret velkommen med dejlig middag, musik og hyggeligt samvær. 
 
 

 
 
 
 
 
Pris for gæster kr. 180,- inkl. 1 glas vin, 1 øl eller 1 vand – tilmelding og betaling 
skal ske til køkkenet. 

DET SKER I DENNE MÅNED 
 

VALG TIL EU-PARLAMENTET 
Søndag den 26. maj er der valg til EU-Parlamentet 

 

Du kan afgive din stemme  

onsdag den 8. maj her på Falkenberg  
på Torvet mellem  

  

kl. 10 - 12 

  
 
 
 

 
 

Menu 
 

Langtidsbraiseret kalvefilet med sherrysauce, kartofler og 
dagens grøntsager 

 

Pære-marcipantærte med flødeskum 
 

 Beboere skal blot møde op på Torvet for at stemme.  

Du kan også stemme i egen bolig hvis du ikke kan møde op på Torvet. Du vil 
få besøg af 2 valgtilforordnede. 

 Dagcenterbrugere, kan stemme på Torvet, hvis sygesikringsbevis medbringes. 

 

For at undgå lang ”stemmekø”, planlægges tidsrum for hver enhed og dagcentre - 
hør nærmere på dagen. 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjdjoWIgJvXAhVDD5oKHXA4DB8QjRwIBw&url=https://rudbib.dk/temaer/kommunalvalg-2017&psig=AOvVaw2km36FIjwT4nBI7Q1JV4Yp&ust=1509543982963757
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MÅNEDENS TILBUD I DAGCENTRET 
 

Gudstjeneste 
Torsdag den 9. maj kl. 13.30 på Torvet med efterfølgende kaffe og kage 
 

Tøjsalg v/Damernes Butik 
Tirsdag den 14. maj kl. 10 - 12 ved billardbordet 
 

Hamletkoret 
Onsdag den 15. maj kl. 14 - 15.30 på Torvet med efterfølgende kaffe og kage 
 

Kvistgård Koret 
Onsdag den 22. maj kl. 19 – 21 på Torvet med efterfølgende kaffe og kage 
 

Fredags matiné 
Fredag den 24. 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 
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, hygge ved bålpladsen, 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 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. 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiCrbeX3pzWAhXBYZoKHaZpCtkQjRwIBw&url=https://www.pinterest.com/constancehelena/smileys/&psig=AFQjCNG3ERQDODk2no6kteoNW-ahPnUTYA&ust=1505205643451412

