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FalkePosten udkommer hver måned med nyheder og generel information. 
  

REDAKTION  

 
 
 
 
  
 
 
Indlæg til næste blad afleveres i receptionen senest den 19. juli 2021. 

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 

DER ER FÅ VARSLER FOR JULI – DOG SIGES DET, AT … … …  

 

”er juli hed, da hvæs din le og høstfolk bed” -  juli giver tidlig høst. 
 

”som hundedagene tændes, skal de endes” - hundedagene begynder den 23. juli og 

slutter den 23. august, så vi må håbe at solen skinner fra en skyfri himmel den første dag 
hundedagene begynder. 
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Kære alle 

Det var en glædens dag, da vi for et par uger siden kunne ”smide 
maskerne”. Det er noget af det bedste, der er sket længe og endnu 
et tegn på, at vi er ved at være på den anden side, af en meget 
anderledes tid. 

Hverdagen er ved at være normal, I kan spise sammen, hygge jer sig 
sammen inde som ude samt træne sammen. Ude på altaner og 
terrasser har vores flinke ejendomsfunktionærer givet en hånd 
med, at gøre dem sommerklar og vi har fundet en sjat penge til at 
købe yderligere blomster for. Se det dejlige billede fra enhed 1.3 af 
beboere der hygger sig med aftenkaffe og en lille én på altanen. 

Hen over sommeren nyder alle medarbejdere en velfortjent 
sommerferie og vi står på hovedet for, at få medarbejdere nok, til at 
sørge for gode dage til beboerne. Husk at alt hjælp fra jer pårørende 
hilses velkommen. 

Vi oplever lidt problemer med, at jeres aviser og blade ikke når frem 
til jer. De afleveres af buddet uden navne. Vi har ringet mange 
gange og bedt om, at de afleveres i jeres postkasser. Hvis I oplever, 
at I ikke får det, der er bestilt, må jeres pårørende meget gerne 
ringe til Bladkompagniet og klage jeres nød  

Jeg ønsker jer alle en dejlig, solrig og tilpas varm sommer. 

Jeg holder ferie i slutningen 
af juli og ind i august, så  
næste hilsen kommer fra  
Bornholm  

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 
ja@boliggaarden.dk 

Ejendomsfunktionær 
Carsten H. Hansen 
chh@boliggaarden.dk 
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VELKOMMEN TIL NYE BEBOER                                                                                                             
 

Jens Kruuse Houmann Bolig 49 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 
 

Erik Hjort    6. juni 

Jens Peder L. Smidt    6. juni 

Lizzie Axelsen  22. juni 

Jens Kruuse Houmann  24. juni

 
 
 
 

 
 

MÅNEDENS FØDSELSDAGE                                                                                                                      
                                                                                                                                            
                                 
                                                                                                             
 
 
 
 
 

 
 

Den 11. juli fylder Jette Lizzi Petersen 77 år 
Den 13. juli fylder Else Asta Boilsen 80 år 
Den 16. juli fylder Svend Helge Jørgensen 88 år 
Den 22. juli fylder Svend-Erik Madsen Kristensen 83 år 
Den 23. juli fylder Eva Bahrenscheer 86 år 
Den 24. juli fylder Ole Munk Johansen 70 år 
Den 28. juli fylder Dagny Johanne Jensen 91 år 
 

FRAFLYTNING, GOD VIND 

Merete Mørch Bolig 49 Er flyttet tættere på sin familie  

 
 

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

 

LEVET LEVES OG SOMMERDAGENE NYDES 
 
 
 

 
 

CAFÉEN TILBYDER 

Nu er caféen igen åben for alle, der vil købe mad med mere i caféen.  

Vi tilbyder dagligt – varm ret, kolde retter og desserter samt øl, vin og vand. 

Derud over kan der ved forudbestilling købes højt belagt smørebrød, 
buffet, brunch samt kager, lagkager med mere. 

Caféen har åbent dagligt mellem kl. 11 - 14 
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SPIL – INDE SOM UDE 
 
 
 

 
 

IS-BILEN KOM FORBI 
Er der noget så godt som  
en kold is når det er varmt? 
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FREDAGS MATINE MED GÅRDKONCERT VED JENS JEPSEN 
 
 
 

 
 

HELSINGØR TEATER UNDERHOLDER 
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MÅNEDENS TILBUD I DAGCENTRET 
 

Cirkus Arena 
Fredag den 2. juli kl. 14.00 ved den store terrasse/petanque banen 
 

Entertainer Bertel – historiefortæller og sanger 
Tirsdag den 13. juli kl. 14.00 på Torvet 
 

Dansktop musik ved Lotte Risholt 
Tirsdag den 27. juli kl. 14.00 på Torvet 
 
 

 
 

 Aktiviteter i dagcenteret i sommerhalvåret, er f.eks. inden-/udendørs petanque, 
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 juli måned. Begge aktiviteter afholdes på Torvet. 
 

Bingo 
Tirsdage kl. 15.00  
 

Petanque 
Torsdage kl. 15.00  
                                                                                                                                                                                                      Vi glæder os til at se dig. 
 


