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FalkePosten udkommer hver måned med nyheder og generel information. 
  

REDAKTION  

 
 
 
 
  
 
 
Indlæg til næste blad afleveres i receptionen senest den 26. august 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. 

TAK til jer, som har givet bidrag til bevarelse af bussen på Falkenberg. 

 
 

Driftsansvarlig 
Mette Weltzer 

Teamleder 
Marianne Rasmussen 

AUGUST – DEN SIDSTE SOMMERMÅNED  

Det gamle danske navn for august er høstmåned og vejret var overordentlig 
betydningsfuldt for alle – en god høst betød mad og foder det kommende år, slog 
høsten fejl gav det sult og bitternød. 
Et varsel for august lyder – ”giver august for meget vådt           , bliver 
septembervejret godt. Er i august den første uge hed          , så varer vinteren 
længe ved” 

Det er Herdis, bolig 40, og hendes familie der har sørget  
for, at pigegarden besøger Falkenberg. 
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Kære alle 

For et år siden indgik vi aftale med en af de lokale læger Lotte 
Willumsen, og den første plejehjemslæge var i hus på Falkenberg.  

Det samarbejde er vi blevet fantastisk glade for. Ud over at lægen 
underviser vores medarbejdere, oplever vi et mere tæt og 
nærværende samarbejde samtidig med, at det er blevet langt 
lettere at få faglig sparring fra en læge.  

Derfor værdsætter vi selvfølgelig meget, at det nu er lykkedes, at 
indgå aftale med endnu en læge fra Ålsgårde, hvilket giver 
beboerne større mulighed for at kunne skifte til en læge, der 
kommer fast på plejehjemmet.  

Læge Jesper Zachau blev tilknyttet plejehjemmet den 24.juni, og i 
den forbindelse er der mulighed for at skifte læge gratis til og med 
den 23. august. Hvis du ønsker at skifte læge skal du henvende dig 
til en af teamlederne her på Falkenberg. 

Aftalen indebærer, at lægerne går ”stuegang” ca. hver 14. dag, og 
dermed har beboeren mulighed for et tjek hvis/når det vurderes, at 
der er behov for det.  

Det er naturligvis helt frivilligt at skifte læge. Alle kan selvfølgelig 
vælge at beholde den læge, man allerede har. 

Nu er det blevet min tur til at holde sommerferie. Jeg er væk i 
ugerne 31-32 -33, og er retur på Falkenberg mandag den 19. august. 

Pas godt på jer selv og hinanden mens jeg er væk, og nyd fortsat 
sommeren inde som ude på Falkenberg. 

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 
 
 
 

Tirsdag den 20. august 2019 kl. 14.00  
er du indkaldt til ordinært beboermøde 
med Boliggården. Mødet foregår på 
Torvet her på Falkenberg. 
Har du et forslag, du ønsker behandlet, 
skal det være Boliggården i hænde 
senest den 6. august 2019 – se 
vejledning på indkaldelsen der er lagt i 
din postkasse. Vel mødt! 

Plejehjemsleder  
Helle Lund 

Ejendomsmester 
Jørgen Andersen 

Ejendomsfunktionær 
Tony Ottenbros 
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VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE                                                                                                              
 

 
Lis Inga Danielsen 

 
Bolig 56 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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. 

MÅNEDENS FØDSELSDAGE                                                                                                                      
                                                                                                                                            
                                 
                                                                                                             
 
 
 
 
 

 
 

Den   2. august fylder Birgitte Espersen 67 år 
Den   6. august fylder Lis I. Danielsen 82 år 
Den 10. august fylder Bente G. Bonnevie 88 år 
Den 16. august fylder Jørgen Nørgaard 86 år 
Den 18. august fylder Isa Macdonald 93 år 
Den 18. august fylder Jonna B. Müller 78 år 
Den 21. august fylder Karen O. Pedersen 92 år 
Den 22. august fylder Myrna Rørbæk-Hansen 82 år 
Den 28. august fylder Ruth K. Elsøe 91 år 
 

HAVNEFEST I HORNBÆK INVITEREDE TIL SILDEBORD 

 
 

GOD VIND TIL FRAFLYTTET BEBOER 
Torben Holm Larsen, bolig 56, er flyttet til plejehjemmet Grønnehaven.   
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HØJDEPUNKTER I SIDSTE MÅNED                                                       

 

NY BEBOER I HØNSEGÅRDEN 
Ude i vores hønsegård, blev 3 høns til 2 og så til 1 meget ensom høne. Straks blev 
der oprettet en kontaktannonce og en lille hane er nu flyttet ind. 
 
 

 
 

GADETEATER 
I forbindelse med Passage festivalen i Helsingør/Helsingborg, fik Falkenberg 
besøg af en lille teatertrup til stor glæde for alle de fremmødte. 
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TERRASSERNE I ENHED 1.1 OG 2.2 BLIVER FIKSET OP MED SOMMERBLOMSTER 
 
 
 

 
 

HIMLEN ER BLÅ, SOLEN SKINNER OG VANDET ER VARMT - DET ER STOR BADEDAG 
 
 
 

 
 

Vandet ved Hornbæk 
strand trak i vandhundene 
fra Falkenberg, der måtte 
en tur i bølgen blå. 
Mens vandhundene muntrede sig i 
vandet, blev der passet godt på 
håndklæderne af strandnyderne. 
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PONYER PÅ BESØG – ”PIPPI”- HESTEN HEDDER BERTRAM – DEN ANDEN HEDDER SMILLA  
Begge heste var meget glade for gulerødder, æbler samt klap og kæl – vi 

                                                                          manglede blot en syngende 
                                                                          cowboy. 

 
 
 

 
 

DET SKER I DENNE MÅNED 
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MÅNEDENS TILBUD I DAGCENTRET 
 

Gudstjeneste 
Torsdag den 1. august kl. 13.30 på Torvet 
 

Tøjsalg ved K/S mode 
Onsdag den 14. august kl. 10 – 12 v/Billardbordet 
 

Fredags matiné 
Fredag den 23. august kl. 14 – 15 på Torvet 
 

Børnehuset Ålsgårde kommer til sang og leg 
Mandag den 26. august kl. 10 – 11.30 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. 


