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FalkePosten udkommer hver måned med nyheder og generel information. 
  

REDAKTION  

 
 
 
 
  
 
 
Indlæg til næste blad afleveres i receptionen senest den 29. juli 2019. 

HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN… … 
 
                                               
  

 
 
 
 
 

 

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 

BØRN PÅ BESØG  

Mandag den 24. juni kom 
Ålsgårde Børnehave på  
besøg til sang, musik og  
fælles leg. 
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Kære alle 

I begyndelsen af juni måned modtog I et brev i jeres postkasser omkring 
besparelser i Helsingør Kommune, som fra den 1. juli berører 
Kommunens borgere som bor på plejehjem. 

Helsingør Byråd har desværre været nødsaget til at træffe beslutning om 
en hel del besparelser på rigtig mange udgiftsområder herunder bl.a. 
både ældre- og børneområderne. 

På ældreområdet har politikkerne bl.a. valgt besparelser på 
plejehjemmene i forhold til  

 mindre tid til rengøring  

 mindre tid til aktiviteter i dagcenterregi 

 abonnementsordning på maden 

Der vil forsat blive gjort rent i jeres boliger én gang om ugen, men vi har 
mindre tid til rengøringen, og derfor kan medarbejderne selvfølgelig 
heller ikke nå det samme som før. Vi har sat gang i en tidsmåling på 
diverse rengøringsopgaver, og vil sidst på sommeren have et mere klart 
billede af rengøringstilbuddet fremefter. 

Det afsatte tidsrum til ugentlige aktiviteter er blevet halveret, og det 
betyder selvfølgelig, at der skæres ned på udbuddet af aktiviteter i 
dagcenteret. Her er vi ligeledes i gang med en tidsmåling samtidig med, 
at vi arbejder på, at få flere frivillige til at deltage/overtage forskellige 
aktiviteter. 

Derudover overgår kosten i servicepakken til en abonnementsordning, 
der betyder, at du ikke længere får penge retur, når maden afbestilles 
f.eks. i forbindelse med familiebesøg eller indlæggelse. Ønsker du efter 1. 
juli 2019 ændringer i servicepakken skal anmodning herom ske skriftligt 
inden den 10. i måneden, for at få virkning den 1. i den følgende måned. 

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 
 
 
 

Nu er sommeren kommet hvor mange af 
os holder af, at terrassedøren står åben. 

Husk at sætte terrassedøren på krog 
HVER GANG du åbner døren! 
Så undgår du, at døren blæser op og 
ødelægger                                 

dørbeslaget                                     
øverst i døren.   

Plejehjemsleder  
Helle Lund 

Ejendomsmester 
Jørgen Andersen 

Ejendomsfunktionær 
Tony Ottenbros 
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VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE                                                                                                              
 

Hans Jørgen Nielsen Bolig 72  
Yvonne Kristensen Bolig 11 

Peter Abildgaard Bolig 31 

Aase Nielsen Bolig 37 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 
 

Knud Mehlsen  31. maj 

Aage Bent Nielsen  20. juni 

 
 
 
 

 
 

MÅNEDENS FØDSELSDAGE                                                                                                                      
                                                                                                                                            
                                 
                                                                                                             
 
 
 
 
 

 
 

Den   8. juli fylder Jens Peder L. Smidt 67 år 
Den 10. juli fylder Peder Steen Marcussen 76 år 
Den 11. juli fylder Jette Lizzi Petersen 75 år 
Den 23. juli fylder Eva Bahrenscheer 89 år 
Den 24. juli fylder Ole Munk Johansen 68 år 

KÆRE PÅRØRENDE 

Om morgenen/formiddagen er alle medarbejdere meget optagede af at hjælpe 
beboerne med de daglige gøremål, så beboerne kan komme godt i gang med dagen. 

Ved vores sidste tilsyn observerede de, at medarbejdernes telefoner ofte ringer under 
plejen af beboeren og henstillede til at vi fandt en løsning på dette. 

Afbrydelser er meget generende både for beboerne og medarbejderne, derfor 
henstiller vi venligst til, at I pårørende ringer efter kl. 12, med mindre der er noget 
akut. 

Mange tak for hjælpen 

 

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

 

KRONBORG STAFET 
12 beboere, brugere og medarbejdere deltog i en fantastisk stafet Kronborg rundt.  
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SANKT HANS 
blev fejret fredag den 21. juni med fælles grill, musik, dans og bål – en herlig dag. 
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”HVAD ER VIGTIGT FOR DIG?” 
Kampagne fra TrygFonden den 6. juni – ”hvad er vigtigt for dig?” – blev drøftet i 
dagcenteret med beboere og brugere. 
Beboerne svarede at de holdt af at være sammen med de andre brugere og at 
deltage i de aktiviteter der udbydes i dagcenteret. Det er vigtigt for både beboere 
og brugere at tale  
sammen med de  
andre samt have et  
godt fællesskab. 
 

 
 
 
 

 
 

HØJDEPUNKTER FRA SIDSTE MÅNED - FORSAT 
 

MIDDELALDERFEST PÅ APPERUPSKOLEN 
Torsdag den 20. juni var vi inviteret til en fantastisk middelalderfest med gæve 
gutter, ungmøer og masser af boder. 
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MÅNEDENS TILBUD I DAGCENTRET 
 

Fredags matiné 
Fredag den 12. juli kl. 14 – 15 på Torvet 
 

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

Gadeteater 
Tirsdage den 30. juli kl. 10.30 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. 


