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FalkePosten udkommer hver måned med nyheder og generel information. 
  

REDAKTION  

 
 
 
 
  
 
 
Indlæg til næste blad afleveres i receptionen senest den 25. september 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 

BILLEDER FRA ENHED 2.2 
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Kære alle 
Jeg lovede først på sommeren, en nærmere beskrivelse af hvad den 
politiske beslutning om besparelse på rengøringen til beboerne kom 
til at betyde på plejehjemmet Falkenberg. 

Vi fortsætter med at tilbyde at gøre rent hos hver beboer 1 gang om 
ugen henholdsvis om tirsdagen i Team 1, om onsdagen i Team 2 og 
om torsdagen i Team 3. Disse dage gøres badeværelse rent 
herunder toilet, håndvask samt gulv, og i resten af boligen ordnes 
køkkenvask og gulv. 

Forandringen/besparelsen betyder, at der vil være 
længere tid, minimum fire uger imellem, at vi 
tørrer/støver flader af samt ordner f.eks. vægge, 
paneller, karme, kontakter mv.  

Alle der kommer i Huset er selvfølgelig hjertelig 
velkomne til, at ”låne” en klud eller en støvsuger 
såfremt, det opleves, at det vi tilbyder af rengøring 
ikke er nok.  

 

Vi oplever desværre løbende misforståelser i forhold til 
plejehjemslægernes stuegang. Når lægerne går                                      
stuegang tilser de udelukkende få udvalgte beboere,                                    
og ikke alle de beboere som den aktuelle læge har som                     
patienter, hvilket nogle af jer har fået opfattelse af. Vi undskylder, 
at vi ikke har forklaret os præcist nok.  

Lægen tilser de beboere hvor, plejepersonalet og/eller lægen 
vurderer, at der er en helbredmæssig udfordring.  

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 NY BEBOER                                                                                                              
 

Jørgen Hjorth Sørensen Bolig 19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 
 

Ruth Karna Elsøe  12. august 

 
 
 
 

 
 

MÅNEDENS FØDSELSDAGE                                                                                                                      
                                                                                                                                            
                                 
                                                                                                             
 
 
 
 
 

 
 

Den   4. september fylder Hans Jørgen Nielsen 80 år 
Den 13. september fylder Inga Hannemann Olsen 85 år 
Den 18. september fylder Stig Christensen 73 år 
Den 26. september fylder Siri Gunhild Lorentzen 93 år 
Den 29. september fylder Niels Sølver Hansen 77 år 
 

HUSMØDER I EFTERÅRET 

Sæt allerede nu kryds i kalenderen til efterårets husmøde i den enhed hvor du 
bor. 
 
 
 
 
Mødet begynder kl. 17 og efterfølgende nyder vi en god middag sammen. 
 
TILMELDING SKER TIL TEAMLEDEREN SENEST FREDAGEN INDEN MØDET 
 
 

Et lys brændte, 
Et lys blafrede i vinden, 
Et lys blæste stille ud. 

Torsdag den 10. oktober - enhed 1.3 Torsdag den 24. oktober - enhed 1.5 
Torsdag den 31. oktober - enhed 1.1 Torsdag den 7. november - enhed 2.4 
Torsdag den 14. november - enhed 2.6 Torsdag den 21. april - enhed 2.2 
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HØJDEPUNKTER I SIDSTE MÅNED                                                       

 

HELSINGØR PIGEGARDE SPILLER OP 
Det blev er dejlig eftermiddag med god musik,  
hyggeligt samvær, kaffe og dejlig lagkage.  
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SOMMEREN I DAGCENTER DEMENS 
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FRIVILLIGHEDSDAG I SPORTENS TEGN 
Fredag den 27. september kl. 10 - 12 gentager vi succesen på frivillighedsdagen 
med forskellige aktiviteter som kørestolsræs, kævlekast, ”slå søm i” og andre 
sjove ”sportsgrene”.                                                      Foto fra 2018 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                       
 
 
Når vi har været aktive indtages eller hentes dagens  
frokost  ved pølsevognen. 
 
 
 

 
 

DET SKER I DENNE MÅNED 
 

Alle aktiviteter foregår inde som ude her 
på Falkenberg, alt efter vejrguderne. 
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MÅNEDENS TILBUD I DAGCENTRET 
 

Gudstjeneste 
Torsdag den 12. september kl. 13.30 på Torvet 
 

Fredags matiné 
Fredag den 13. september kl. 14 - 15 på Torvet 
 

Huskedag 
Fredag den 20. september kl. 14 – 15 på Torvet 
 

Børnehuset Ålsgårde synger for og med os 
Mandag den 23. september kl. 10.15  
 

Sportsdag/frivillighedsdag 
Fredag den 27. september kl. 10 – 12 på Falkenberg ude som inde  
 

 
 

 
    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. 


