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FalkePosten udkommer hver måned med nyheder og generel information. 
  

REDAKTION  

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

HVORNÅR ER DET LIGE PÅSKEN FALDER?  

 

Påskesøndag falder altid på den første søndag efter første fuldmåne  
efter forårsjævndøgn.  
Forårsjævndøgn i 2022 var den 20. marts og det er fuldmåne den  
16. april, derfor falder påskesøndag i år søndag den 17. april. 
 

RIGTIG GOD PÅSKE 
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Kære beboere og pårørende 

7-9-13 så er der fortsat ro på COVID-fronten og det er vi jo utrolig glade 
for. Lige pt afventer vi nyt omkring anvendelse af mundbind på 
fællesarealer og håber, at det snart er slut med dette.  

I skrivende stund har jeg og teamlederne holdt 4 husmøder og mangler 
fortsat 2 husmøder. Som altid er det en kæmpe fornøjelse, at mødes 
med jer beboere og jeres pårørende. Der har heldigvis været et flot 
fremmøde på møderne. Hvor er det godt, at vi igen kan samles på denne 
måde, og tale om små og store ting, der er vigtige for jer og os. På alle de 
holdte husmøder, har jeg hørt ros til medarbejderne, og det varmer 
utroligt. For på trods af udfordringer med bemanding, så går vi jo alle på 
arbejdet for at gøre en forskel, og det viser jeres tilbagemeldinger 
heldigvis også sker. 

På forårets husmøder har vi denne gang haft besøg af Helsingør 
Kommunes pårørenderådgiver Helle Pedersen. Helle har fortalt om 
hendes funktion og hvilke muligheder I som pårørende har for støtte og 
sparring med hende. Teamlederne har fået Helles pjecer, som de 
herefter kan udlevere ved henvendelse fra jer pårørende.  

Vi går nu ind i påskemåneden og beboerne modtager en pjece med 
menuen til hele påsken. Jeg håber, at I er enige med mig i, at menuen 
bestemt ikke er så ringe endda… Skulle pårørende have lyst til at spise 
med, så vær opmærksom på sidste frist for bestilling i køkkenet. Gæster 
til beboerne i påsken er som altid meget velkomne. 

Vi har som de forrige måneder også en masse underholdning på 
programmet i april, så hold øje med opslag. Vi har netop fået besked om, 
at vi kan strække midlerne til underholdning over hele året. Det er dejligt 
nyt. 
Jeg holder fri i dagene op til påske. 
Med ønsket om en dejlig påske til jer alle 

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                                                                                                              
 

Anne-Lise Fejrø Bolig 24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 
 

Svend Walther Wede  30. marts 

 
 
 
 

 
 

MÅNEDENS FØDSELSDAGE                                                                                                                      
                                                                                                                                            
                                 
                                                                                                             
 
 
 
 
 

 
 

Den 1. april fylder Inge Marie Hansen 90 år 
Den 2. april fylder Gunna Birgith Mellerup 88 år 
Den 9. april fylder Ruth Viktoria Nielsen år 
Den 12. april fylder Birthe Vilhelmine Andersen 87 år 
Den 21. april fylder Ellen Borroe Kaiser 84 år 
 

SPIL OM BORDET I ENHED 2.6 

 
 

Et lys brændte, 
Et lys blafrede i vinden, 
Et lys blæste stille ud. 
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ELVIS KOM FORBI 
 
 
 

 
 

HUSMØDE I ENHED 1.3 
Som det kan ses på billederne, var det et par  
hyggelige timer i godt selskab 
 

 
 

HØJDEPUNKTER I SIDSTE MÅNED                                                       
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HUSMØDER I APRIL 2022 
Sæt allerede kryds i kalenderen nu og hold øje med opslaget i enheden. 
 
 
 
Mødet begynder kl. 17 og efterfølgende nyder vi en god middag sammen. 
Gæster betaler kr. 50,- pr. person – beløbet går til enhedens kaffekasse. 

TILMELDING SKER TIL TEAMLEDEREN SENEST FREDAGEN INDEN MØDET 
 
 
 

 
 

FREDAGSUNDERHOLDNING MED JOHNNY REIMAR 
 
 
 
 

 
 

Tirsdag den 5. april i enhed 2.4 
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KÆRE PÅRØRENDE – VENT MED AT RINGE TIL EFTER KL. 12 

Morgen og formiddage er alle medarbejdere fuldt ud optaget af, at hjælpe beboerne 
med medicin, med at komme ud af sengen og i tøjet, så beboerne kan komme godt i 
gang med dagen. Ved seneste tilsyn blev det observeret/kommenteret, at 
medarbejdernes telefoner ofte ringede, mens de hjalp beboere, og tilsynet henstillede 
til, at der blev fundet en løsning på dette. 

Så kære pårørende hvis du har brug for at tale med en medarbejder, så vent                      
med at ringe til efter kl. 12! Hvis det er akut, så ringer du bare… … 
På forhånd tak for hjælpen 
 
 

 
 
FREDAGSUNDERHOLDNING MED STEVEN HART 
 
 
 

 
 

DET SKER I DENNE MÅNED 
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MÅNEDENS TILBUD I DAGCENTRET 
 

Forårskoncert med Duoen Louise og Dennis 
Fredag den 1. april – de kommer rundt til alle enheder  
 

Gudstjeneste 
Torsdag den 7. april kl. 13.45 på Torvet 
 

Underholdning med Trine Gadeberg 
Fredag den 8. april kl. 14 på Torvet 
 

Forårskoncert med Benjamin 
Fredag den 22. april kl. 14 på Torvet 
 

Underholdning med Alexander Kraglund 
Fredag den 29. april kl. 14 på Torvet 
 

 
 

Faste aktiviteter ved dagcenteret i april måned. Begge aktiviteter afholdes på 
Torvet. 
 

Erindringsdans 
Tirsdage kl. 15.00  
 
Petanque 
Torsdage kl. 15.00                                                                                                                                       
Aflyst den 7. april grundet gudstjeneste 
Aflyst den 14. april - Skærtorsdag 
 

      Vi glæder os til at se dig. 
 Aktiviteter i dagcenteret i vinterhalvåret, er f.eks. indendørs petanque, gåture i 

naturen og sansehaven når vejret tillader det, kreativt værksted med frivillige og 
meget mere. 

 

I vinterhalvåret 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. 


