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FalkePosten udkommer hver måned med nyheder og generel information. 
  

REDAKTION  

 
 
 
 
  
 
 
Indlæg til næste blad afleveres i receptionen senest den 23. august 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 

OVERTRO OG VARSLER OM AUGUST 
 

”Giver august for meget vådt 
bliver september vejret godt. 
Er i august den første uge hed, 
Så varer vinteren længe ved.” 

Den sidste sommermåned er navngivet 
efter kejser Augustus (år 63 f.Kr. til år 
14 e.Kr.). Før hans tid kaldte romerne 
måneden for sextilis (den sjette). Det 
gamle danske navn er høstmåned. 
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Kære alle 

Jeg havde håbet, at denne måneds indlæg kunne være en 
hyggelig sommerhilsen fra solskinsøen Bornholm. 

Desværre er det ikke den ferie, jeg havde håbet på. Falkenberg 
er ramt af massiv personalemangel hvor især aftener og 
weekender er udfordrede. Det betyder, at vores i forvejen 
hårdt pressede medarbejdere både har måtte løbe ekstra 
hurtigt samt tage ekstra vagter. Og alligevel er der opgaver, vi 
bliver tvunget til at prioritere fra. Det er jeg rigtigt ked af, men 
jeg ved, at vores dygtige medarbejdere gør alt, de kan for, at I 
beboere har det godt. 

Jeg har været i tæt kontakt med de ledere, der er på arbejde i 
disse uger, og de knokler for at få enderne til at nå sammen. 

Jeg håber, at I pårørende vil bakke op og hjælpe i den udstræk-
ning, I har mulighed for det. Der er sendt mail til alle primære 
pårørende med information om sommerens udfordringer. 

I en periode lader vi undtagelsesvis glas hoveddørene stå åbent 
til ud på aftenen, så medarbejderne ikke skal bruge tid på, at 
åbne for alle jer, der glæder beboerne med et besøg. 

Jeg håber, at vi efter sommerferien kan se frem mod 
forbedrede tilstande igen. 

Jeg glæder mig til at se jer alle  

igen efter min ferie. 

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 BEBOERE                                                                                                              
 

Ruben Leif Rasmussen Bolig 49 
Bente Weyen Bolig 42 

Anders Vilhelm Richert Bolig   8 

Nelly Knudsen Bolig 33 

Jytte Andersen Bolig   2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 
 

Jørgen Zillo Sørensen  11. juli 

Lene Kirsten Larsen  27. juli 

Marie K. Rønnborg 
Anders Vilhelm Richert 

 28. juli 
 29. juli 
 
 

 
 
 
 

 
 

MÅNEDENS FØDSELSDAGE                                                                                                                      
                                                                                                                                            
                                 
                                                                                                             
 
 
 
 
 

 
 

Den   2. august fylder Birgitte Espersen 69 år 
Den   3. august fylder Hanne Margrethe Blok 71 år 
Den   4. august fylder Inge Johanne Andrup 94 år 
Den   6. august fylder Lis Inga Danielsen 82 år 
Den 10. august fylder Bente Gerda Bonnevie 90 år 
Den 15. august fylder Bjarne Finn Larsen 66 år 
Den 16. august fylder Jørgen Nørgaard 88 år 
Den 19. august fylder Wera Seidelin Beck 87 år 
Den 22. august fylder Myrna Rørbæk-Hansen 84 år 

Et lys brændte, 
Et lys blafrede i vinden, 
Et lys blæste stille ud. 
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STEMNINGS BILLEDER FRA JULI MÅNED 

 
OG DET ER DANMARK OG DET ER DANMARK … … …  
 
 
 

 
 

CIRKUS ARENA KOM FORBI 
 
 

 
 

Danmark spiller 
semifinale ved  
EM i fodbold  
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GUITAR KAJ UNDERHOLDER  
 
 
 

 
 

PUSTERUMMET NYDER SOMMERLUFTEN OG VANDET 
 
 
 

 
 

KLIPPEKORT TIL AKTIVITETER OG DRINKS 
Det tager meget lang tid, når vi holder fælles bingo eller fredagsmatiné, 
når mange beboere inden hver aktivitet, skal finde penge frem for  
at købe f.eks. en bingoplade til 15 kr. eller en drinks til 10-20 kr. 
Nu har vi, for at få mere tid til aktiviteten, udfærdiget et klippekort  
til henholdsvis bingo på 5 x bingoplader til 75 kr. og til fredagsmatiné  
5 klip á 10 kr. i alt 50 kr. til drinks á 20 kr. og øl/vand/vin til 10 kr. 
Så henvend dig til en medarbejder i Dagcenteret og køb et  
klippekort eller to… 



                                      
                                    

  

7 www.plejehjemmetfalkenberg.dk 

  

LOTTE RISHOLT UNDERHOLDER MED DANSKTOP MUSIK 
 
 
 

 

 

STEMNINGS BILLEDER 
 

HYGGE UNDER FREDAGBAR PÅ TERRASSEN 
 
 
 

 
 
 
 
 
En enkelt øl eller gin & tonic  
får solen til at skinne endnu  
mere og musikken løfter stemningen. 
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MÅNEDENS TILBUD I DAGCENTRET 
 

Gudstjeneste 
Torsdag den 5. august kl. 13.30 på Torvet 
 

Gårdkoncert med Benjamin 
Fredag den 6. august kl. 14 på den store terrasse ved Torvet eller på Torvet hvis 
det regner 
 

Fredags matiné med klavermusik ved Henrik  
Fredag den 27. august kl. 13.30 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
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 august måned. Begge aktiviteter afholdes på 
Torvet. 
 

Bingo 
Tirsdage kl. 15.00  
 

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


