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FalkePosten udkommer hver måned med nyheder og generel information. 
  

REDAKTION  

 
 
 
 
  
 
 
Indlæg til næste blad afleveres i receptionen senest den 25. maj 2021. 

HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN… … 
 
                                               
  

 
 
 
 
 

 

AKTUELT I DENNE MÅNED 
 

   

Se tid og sted på bagsiden af bladet

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 

FOLKEAFSTEMNING DEN 1. JUNI 2022 
Så skal vi til stemmeurnerne og sætte vores kryds. 
Den 1. juni 2022 skal vi stemme om Danmarks EU-forbehold – Forsvarsforbeholdet. 
Afstemningen vil foregå på Centertorvet eller i boligen, for de beboere der ikke kan 
komme ned på Centertorvet. 
Det vil være muligt for dagcenterbrugere at stemme, blot sundhedskortet medbringes. 
Se opslag når vi nærmer os datoen. 
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Kære alle 

Jeg synes, at vi nu er midt i den skønneste tid på året. Vi har i år 
virkelig haft det dejligste forårsvejr med tørvejr og                                   
solskin den ene dag efter den anden i hele april måned.  

Jeg vil gerne dele en oplevelse med jer. Når jeg og andre 
medarbejdere møder på arbejdet om morgenen omkring ved 7, så 
bliver vi oftest mødt af en meget veloplagt beboer, nemlig Hans 
Jørgen fra enhed 1.5. Hans Jørgen sidder på altanen i stort set          
al slags vejr og ”modtager” os, vinker og slår en lille sludder af.  

Forleden morgen blev jeg mødt af et særligt                                               
pragtfuldt syn, da Hans Jørgen stod og                                                         
pudsede vinduet i hans altandør. ”Ellers                                                                 
kan jeg jo ikke kigge ud af den ” var hans                                              
bemærkning.  

Skøn begyndelse på dagen. Det er der, hvor vores motto kommer til 
sin ret. Det lyder i retning af ”i går var det en god dag på Falkenberg, 
i dag bliver det en endnu bedre dag” Man kan ikke andet en blive 
glad over et sådan syn fra morgenstunden, og sådan har vi hver dag 
mange dejlige oplevelser med jer beboere rundt om i huset. 

I denne tid arbejder vi hårdt på, at få vagtplanen hen over 
sommeren til at hænge sammen, når vores fantastiske 
medarbejdere skal holde en velfortjent ferie. Vi er udfordret, da vi 
desværre fortsat har en del ubesatte stillinger, i sær om aftenen. Så 
vi er ude i alle hjørner for at sikre, at I får den hjælp, I har brug for 
alle dage og hele døgnet rundt. Jeg er fortsat fortrøstningsfuld, og 
tror på, at det nok skal lykkes.   

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                                                                                                              
 

Vita Hytten Bolig 55  
Hanne Seestern Bolig 35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 
 

Gunna B. Mellerup    5. april 

Per Jørgen Hansen  15. april 

Gunnar Birk  25. april 

Bente Weyen  30. april

 
 
 
 

 
 

MÅNEDENS FØDSELSDAGE                                                                                                                      
                                                                                                                                            
                                 
                                                                                                             
 
 
 
 
 

 
 

Den   5. maj fylder Kaja Åse Nielsen 94 år 
Den   8. maj fylder Yvonne kristensen 80 år 
Den 11. maj fylder Niels-Jørgen Arnbo 89 år 
Den 13. maj fylder Grete Doris Bentzen 92 år 
Den 13. maj fylder John Skougaard 79 år 
Den 20. maj fylder Nelly Gravlund Knudsen 100 år 
 

ENHED 2.6 ER I DET KREATIVE HJØRNE  

med flotte resultater. Materialerne var 
hvad enheden gemte, lige 
fra krydderier til 
tandpasta. 
 

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

 
LIVETS GANG I ENHEDERNE 
 
 
 

 
 

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… 
 
 

 
 

Husmøde enhed 2.6 

Der pyntes op til påske i enhed 1.5 

Den 
første 
forårssol 
nydes i 
enhed 
1.3 

Enhed 
1.1 og 
2.2 skal 
på tur 
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TIRSDAGSDANS OG FREDAGSHYGGE 
 
 
 

 
 

FREDAGS UNDERHOLDNING RUNDT PÅ ENHEDERNE 
Det er altid en stor succes, når duoen Louise 
og Dennis spiller op. 
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SOLCREME OG SOLHAT 
 

 
 
 
 
 
Forårs- og sommersolen er skrap kost for den vinterblege hud! 
Det er derfor en god idé, at du beskytter dig med solcreme  
og eventuel en hat, når du er ude i naturen for at nyde solens  
stråler.  
 
 
 

 
 

DET SKER I DENNE MÅNED 
 

TRINE GADEBJERG UNDERHOLDER  
med dejlige sange, der vækker minder. 
 
 

 
 

Uden 
solcre
mem
me00
00000

00 
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MÅNEDENS TILBUD I DAGCENTRET 
 

Underholdning med Keld og Hilda Heick  
Fredag den 6. maj kl. 14.30 på Torvet 
 

Foredrag ved Helsingør Museum – Stemmer fra værftet 
Onsdag den 10. maj kl. 14 på Torvet 
 

Ålsgårde Børnehave kommer og besøger os 
Torsdag den 12. maj kl. 10.15 på Torvet 
 

Forårskoncert med Jens Jepsen 
Fredag den 20. maj kl. 14 på Torvet 
 

Dansktop underholdning ved Lotte Riisholt 
Fredag den 27. maj kl. 14 på Torvet 
 

Vi spiller Petanque torsdag eftermiddag – inde eller ude, alt efter vejret.  

Dog ikke den 26. maj, hvor det er Kristi Himmelfartsdag 
 

 
Aktiviteter i dagcenteret i sommerhalvåret, er f.eks. ude/indendørs petanque, 
gåture i naturen og sansehaven når vejret tillader det, 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. 

Erindringsdans – tirsdag eftermiddag  

Fra 1. maj til 1. oktober holder erindringsdansen  
sommer pause. 
 
God sommer – vi ses til oktober 


