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FalkePosten udkommer hver måned med nyheder og generel information. 
  

REDAKTION  

 
 
 
 
  
 
 

Indlæg til næste blad afleveres i receptionen senest den 24. juni 2019. 

HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN… … 
 
                                               
  

 
 
 
 
 
 

AKTUELT I DENNE MÅNED 
 

  

 

med fællesfrokost og grill på Torvet efterfulgt 
  af kaffe, musik og bål. 

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 

GRUNDLOVSDAG DEN 5. JUNI  

Den første danske grundlov blev underskrevet af Kong Frederik den VII den 5. juni 1849.  
Grundloven bliver set som skiftet fra enevælde til folkestyre. Siden den første grundlov blev 
vedtaget i 1849, har der været yderligere fire ændringer til den, med 1915 som det 
skelsættende år, hvor kvinders stemmeret blev indført.  
Grundloven er Danmarks forfatning, den kan ikke bestrides og hæver sig over alt andet. Det 
er i Grundloven, at vi blandt andet finder retten til ytringsfrihed, foreningsfrihed og 
religionsfrihed, ligesom det er her opdelingen mellem den lovgivende, den udøvende og den 
dømmende magt fremgår. 
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Kære alle 

I trivselsundersøgelsen som alle medarbejdere i Helsingør Kommune 
gennemførte i oktober 2018, tilkendegav mange medarbejdere på 
Falkenberg, at de oplevede sig pressede og havde svært ved at nå 
opgaverne for og med beboerne. Pres medfører ofte øget fravær, fravær 
øger presset på de tilbageblevne og dermed er en ond spiral igangsat! 
Det er naturligvis ikke godt for nogen hverken medarbejderne eller 
beboerne, så det skal der naturligvis handles på. 

Årsagerne til medarbejdernes oplevede pres kan være mange, bl.a. 
oplever vi i disse år en massiv mangel på uddannede medarbejdere 
generelt inden for ældreområdet, og dertil kommer mange 
effektiviseringer og besparelser i kommunalt regi.  

I Center for Sundhed og Omsorg arbejdes der ihærdigt på, at finde en 
løsning på rekrutterings- og fastholdelses udfordringen. 

Lokalt på Falkenberg har vi i en periode arbejdet på at finde et værktøj, 
der kan hjælpe os med at prioritere de daglige opgaver ud fra den 
aktuelle dags fremmøde af medarbejdere samt opgavesættet. Et værktøj 
som kan være med til at sikre, at alle nødvendige/vigtige opgaver bliver 
løst samtidig med, at medarbejderne oplever et tilfredsstillende 
arbejdsmiljø. Vi har nu valgt at arbejde videre med et værktøj kaldet 
”Prioriteringstrappen”. Med dette værktøj får vi opdelt arbejdsdagene i 
henholdsvis grønne, røde og gule dage. Vi får dermed en fælles ramme i 
forhold til hvilke opgaver, der ALTID skal løses selv om vi er udfordret 
både på bemanding og opgavesæt på en rød dag. En normal dag med 
planlagt bemanding og vanligt opgavesæt kaldes en grøn dag, og en 
mindre udfordret dag kaldes en gul dag. Vi ved fra andre steder, at dette 
overblik hjælper på oplevelsen af arbejdspres og sikrer, at røde dage også 
bliver gode dage for alle både beboere og medarbejdere. På den måde 
holder vi fast i at løse vores kerneopgave ”At skabe et godt sted at være”. 

Mange hilsner  

Helle 

 

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                                                                                                              
 

Søren Juncker  Bolig 60 
Jette Lizzi Petersen Bolig 62 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 
 

Adam Nika  16. maj 

Minna Poulsen  22. maj 

Tom Rue Rasmussen  23. maj 

 
 
 
 

 
 

MÅNEDENS FØDSELSDAGE                                                                                                                      
                                                                                                                                            
                                 
                                                                                                             
 
 
 
 
 

 
 

Den   5. juni fylder Amy B. Andersen 86 år 
Den   5. juni fylder Bodil Lagermann 77 år 
Den   7. juni fylder Leif Pedersen 68 år 
Den   8. juni fylder Niels E. V. Bjerre 79 år 
Den 12. juni fylder Hans Strømsvik 78 år 
Den 14. juni fylder Suzette Christensen 60 år 
Den 21. juni fylder Hanne R. Vind 80 år 

VALG PÅ FALKENBERG 

Der blev afholdt valg med få dages mellemrum til Europa Parlamentet og 
Folketinget. Til begge valg kom der valgtilforordnede som sikrede, at alt forløb 
som det skulle og de beboere der ønskede at  
stemme, fik mulighed. 
Torvet blev begge dage omdannet til 
valglokale med venteområde og stemmeboks. 
 

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

 

FORÅRSFEST 
Søndag den 5. maj fejrede vi forårets kommen. Det var en dejlig fest med god 
mad, musik og stemning. 
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HAMLETKORET 
Onsdag den 15. maj bød på 
en dejlig eftermiddag med  
fællessang, kaffe og kage.  

KVISTGÅRD KORET 
Onsdag den 22. maj underholdte  
Kvistgård Koret til aftenkaffen på Torvet. 
En hyggelig aften med sang og musik. 
 
 
 
 

 
 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjxna-hnsDiAhUCDewKHb_BB_EQjRx6BAgBEAU&url=/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D2ahUKEwiYgNObnsDiAhWQyaQKHZx6BfMQjRx6BAgBEAU
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MODESHOW  
Mange tilskuere til en flot opvisning for både  
mænd og kvinder 
 
 

 
 

FLERE HØJDEPUNKTER FRA MÅNEDEN DER GIK 
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MÅNEDENS TILBUD I DAGCENTRET 
 

Gudstjeneste 
Torsdag den 6. juni kl. 13.30 på Torvet 
 

Sankt Hans - fejres 
Fredag den 21. juni kl. 12.30 på Torvet 
 

Fredags matiné 
Fredag den 28. juni 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=2ahUKEwj5xOjdncDiAhVG16QKHT5TBDcQjRx6BAgBEAU&url=https://www.pinterest.com/pin/458522805809760106/&psig=AOvVaw1S3D8h501GVapsJGj2D8Go&ust=1559201844023403

