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FalkePosten udkommer hver måned med nyheder og generel information. 
  

REDAKTION  

 
 
 
 
  
 
 
Indlæg til næste blad afleveres i receptionen senest den 28. juni 2021. 

HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN… … 
 
                                               
  

 
 
 
 
 

 

AKTUELT I DENNE MÅNED 
 

  

 

 

      Se mere på side 8 

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 

CAFÉEN ER ÅBEN 
Nu kan du, dine pårørende og gæster igen mødes i caféen.  
Hvis I ønsker at sidde/spise i caféen, skal dine pårørende og gæster fremvise 
Coronapas. Der skal ikke fremvises Coronapas, hvis maden hentes op i din bolig. 
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Kære alle 

Hvor er det bare dejligt, at vi igen kan byde jeres pårørende 
velkomne rundt på fællesområder igen. Jeg kan med stor glæde 
konstatere, at pårørende i 2.6 og 1.3 har hjulpet os med at gøre 
altanerne pæne – med oprydning og smukke planter/blomster. 
1.000.000.000.000.000 mange tak. Skulle andre  
have lyst, så er I mere end velkomne.  

I det hele taget tager vi gerne imod al den hjælp, som I 
pårørende kan byde ind med. Vi er, som I nok ved, generelt 
udfordrede på bemanding og særligt når vores medarbejdere 
skal have en velfortjent sommerferie. I år har vi desværre ikke 
fået så mange henvendelser fra sommerferieafløsere , så hvis 
I har tid og overskud til, at give os et nap i dagligdagen med 
forskellige praktiske opgaver, så vil vi alle - beboere og 
medarbejdere blive meget glade   
Håndsrækningen kan både være i beboernes bolig eller ude i 
fællesområdet – spørg endelig personalet.  

Hverdagen vender mere og mere tilbage på Falkenberg. Vores 
frivillige er på vej retur og jeg glæder mig over, at vi 
medarbejdere, frivillige og pårørende sammen kan give 
beboerne gode oplevelser i hverdagen. 

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 
Carsten H. Hansen 
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VELKOMMEN TIL NYE BEBOER                                                                                                              
 

Søren Hejdmann Jensen Bolig 67 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 
 

Ib Sejer Larsen  15. maj 

 
 
 
 

 
 

MÅNEDENS FØDSELSDAGE                                                                                                                      
                                                                                                                                            
                                 
                                                                                                             
 
 
 
 
 

 
 

Den   7. juni fylder Leif Pedersen 70 år 
Den 11. juni fylder Svend Thomsen 67 år 
Den 14. juni fylder Carsten Hørsted Hansen 78 år 
Den 21. juni fylder Hanne Rosted Vind 82 år 
Den 21. juni fylder beboer i bolig 47 år 
Den 24. juni fylder Anna Stougaard Andreasen 89 år 
Den 26. juni fylder Else Marie Nørgaard 92 år 
Den 26. juni fylder Villy Bent Petersen 90 år 
Den 27. juni fylder Jesper Millnes 58 år 
 

LYS I BOLIGEN 
Selvom vi går den lyse tid i møde, skal du sikre dig, at der er lys i alle lamperne i 
din bolig. 
Du kan købe pærer i kiosken. Vi anbefaler, at der til lamperne over køkkenbordet 
anvendes LED-pærer. De er lidt dyrere, men holder meget længere. 
Derud over vil det være godt, hvis du eller dine pårørende sikre, at  
der er et lille ”lager” af pære, så der altid er en pære at skifte med. 
 

Et lys brændte, 
Et lys blafrede i vinden, 
Et lys blæste stille ud. 
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LIDT AF HVERT 

 

SANSEHAVE OG HØNSEGÅRD 
Der arbejdes på nye beboere til hønsegården.  
Inden indflytning skal hønsegårdens areal flyttes til  
nyt område af Sansehaven bag hønsehuset, så vi alle bedre  
kan se og få glæde af tilflytterne. Det planlægges at vi kun  
skalhave to høns, så de kan gå inde i hønsehuset, såfremt  
Ålsgårde rammes af fugleinfluenza. 
 
 

 
 

KENDER DU VORES NYE AFLØSER? 
Vi søger med lys og lygte efter friske, energiske afløsere/sommerferieafløsere til 
boligdelen.  
De skal være over 18 år og kunne arbejde minimum 4 uger i sommerferien på 
hverdage og/eller weekender i tidsrummet kl. 7 – 19.30.  
Jobbet kan enten være i plejen eller et job med praktiske opgaver i løbet af 
vagten. 
 

Kender du nogen der kunne være interesseret, kan de høre nærmere hos Lisbeth 
på telefon 4928 1777 eller se annoncer på Facebook. 
 

FØLG OS PÅ FACEBOOK – PLEJEHJEMMET FALKENBERG 
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VI VIL UD, UD UNDER ÅBEN HIMMEL … … 
 
 
 

 
 

OPBEVARING AF BILAG FRA APOTEKET 
Der er i alle boligers depotrum hængt en holder op, hvor  
apotekerbilag bliver gemt i op til 3 måneder. Såfremt  
dine pårørende gerne vil have bilaget fra apoteket, kan  
det findes der. 
 
Holderen er placeret i depotrum til højre for døren  
over lyskontakten. 
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UNDERHOLDNING VED ALEXANDER KRAGELUND 
Det blev en dejlig eftermiddag i godt selskab. 
 
 

 
 

GÅRDKONCERT INDEN DØRE 
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MÅNEDENS TILBUD I DAGCENTRET 
 

Gudstjeneste med efterfølgende kaffemik 
Torsdag den 3. juni kl. 13.30 på Torvet 
 

Kælderduoen spiller op 
Fredag den 4. juni kl. 14.00 på Torvet 
 

Gårdkoncert v/ Jens Jepsen 
Fredag den 18. juni kl. 14.00 i Sansehaven/terrassen ved dagcenteret 
 

 
 

 Aktiviteter i dagcenteret i sommerhalvåret, er f.eks. inden-/udendørs petanque, 
fodre høns når de flytter ind, gåture i naturen og sansehaven, 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. 

Aktiviteter ved dagcenteret i juni måned. Begge aktiviteter afholdes på Torvet. 
 

Bingo 
Tirsdage kl. 15.00  
 

Petanque 
Torsdage kl. 15.00 - dog IKKE den 3.6 
                                                                                                                                                                                                      Vi glæder os til at se dig. 
 

 Vi kommer –  
gør du? 


