
 
 

  

Figur 1 

  
  
F

A
L

K
E
P

O
S

T
E

N
 

juni 

2021 



                                      
                                    

  

2 www.plejehjemmetfalkenberg.dk 

 
   

FalkePosten udkommer hver måned med nyheder og generel information. 
  

REDAKTION  

 
 
 
 
  
 
 
Indlæg til næste blad afleveres i receptionen senest den 28. juni 2022. 

HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN… … 
 
                                               
  

 
 
 
 
 

 

AKTUELT I DENNE MÅNED 
 

  På Falkenberg nyder vi resten af året godt af Folketingets pulje 
fra 2021 til aktiviteter/underholdning på landets plejehjem.       
I juni måned kan bl.a. opleves 

Se dato og tid for månedens arrangementerne 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 

FRIMÆRKER I KIOSKEN 

Det er fra den 1. juni 2022 ikke længere muligt at købe frimærker i kiosken. 
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Kære Alle 

Lige nu er vi i fuld gang med at ansætte nye medarbejdere. Aktuelt er der 
heldigvis lidt flere ansøgere til de ledige stillinger, end der har været 
meget længe. Vi har bl.a. fået flere henvendelser fra vikarer, der tidligere 
har været på Falkenberg for at hjælpe os via et vikarbureau. Nu vil flere 
af dem gerne ansættes i fast job på Falkenberg, fordi de synes, at det er 
et godt sted at være. Disse ansøgere kender os, og vi kender dem hvilket 
er en stor fordel. I vil selvfølgelig møde en del nye ansigter den kommen-
de tid, men hjælp os med at tage godt imod de nye, for vi har i den grad 
brug for flere medarbejdere. 

En velfortjent lang sommerferie står for døren for alle vores nye og 
”gamle” medarbejdere. Der kan derfor være dage og aftener, hvor der er 
færre på arbejdet, hvis der uheldigvis opstår akut fravær. Derfor vil jeg 
gentage mig selv fra sidste sommer, og appellere til jer pårørende om, at 
give en hånd med hvor I kan, vi tager meget gerne imod hjælp fra jer. Har 
I tid og overskud til at give os et nap i dagligdagen med forskellige 
praktiske opgaver, så vil vi alle både beboere og medarbejdere blive 
glade. Håndsrækningen kan både være i beboernes bolig eller ude i 
fællesområdet – spørg endelig personalet eller teamets leder. 

        Jeg har været rundt på terrasser og altaner, og de trænger flere 
steder til oprydning og nye blomster for at blive hyggelige. Her mangler vi 
i den grad hjælp, da vi er nødt til at prioritere beboernes pleje og omsorg. 
Derfor håber jeg, at nogle af jer pårørende, vil hjælpe os med at gøre 
altaner og terrasser pæne og hyggelige. Vi tager hjertens gerne imod 
både planter og jord samt jeres hjælp til at plante. Nogle enheder bl.a. 
enhed 1.1 har allerede fået hjælp til dette fra pårørende, og det er blevet 
så flot        Tusinde tak for hjælpen til jer der allerede har været i gang. 

Las os hjælpe hinanden med at sikre beboerne gode oplevelser ude i den 
danske sommer. 

Mange sommerhilsner   -   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                                                                                                              
 

Johnny Jørgensen Bolig 64 
Mette B. Christensen Bolig 71 

Else Hanne Lænkholm Bolig 42 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 
 

Alice Jensen  4. maj 

 
 
 
 

 
 

MÅNEDENS FØDSELSDAGE                                                                                                                      
                                                                                                                                            
                                 
                                                                                                             
 
 
 
 
 

 
 

Den   1. juni fylder Anne Lise Skovgaard 94 år 
Den   7. juni fylder Leif Pedersen 71 år 
Den   9. juni fylder Birthe Asta Andersen 93 år 
Den 11. juni fylder Svend Thomsen 68 år 
Den 14. juni fylder Carsten Hørsted Hansen 79 år 
Den 16. juni fylder Mette Bertram Christensen 84 år 
Den 21. juni fylder Hanne Rosted Vind 83 år 
Den 21. juni fylder beboer i bolig 47 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 er i årets lyse periode, er det vigtigt, at der er lys i alle boligens lamper. 
Du kan købe pærer i kiosken. Vi anbefaler, at der til lampen over køkkenbordet 
anvendes LED-pærer. De koster lidt mere, men holder meget længere. 
Det er svært at yde hjælp i tusmørke, derfor vil et lille lager af ekstra elpærer 
være en stor hjælp i hverdagen, så vi straks kan hjælpe dig med at få lys i  
lampen. Måske kan du få hjælp fra dine pårørende til at sikre dette. 
 
 

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

 

100 ÅRS FØDSELSDAG 
Nelly Knudsen fejrede sin 100 års fødselsdag  
med besøg af familie, venner og Helsingørs  
borgmester, Benedikte Kjær. 
 
 
 

 
 

LOTTE RIISHOLT UNDERHOLDER 
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STEMNINGSBILLEDER 
 
 
 

 
 

OPBEVARING AF BILAG FRA APOTEKET 
I alle boligers depotrum hænger der en holder,  
hvor apotekerbilag bliver gemt i op til 3 måneder.  
Såfremt du eller 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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KELD OG HILDA HEICK UNDERHOLDER 
 
 
 

 
 

BILLEDER FRA MAJ MÅNED 
 

NY BEBOER PÅ MATRIKLEN 
Bente i bolig 29 og hendes børn opdagede  
en lille og meget flittige solsort, som var  
i færd med at bygge rede oven på et baghjul 
 på en bil, der holdt parkeret. Alle pladser  
må tages i brug, når der er ikke er ledige  
boliger på Falkenberg. 
 
Det er utroligt, hvad en fugl kan nå på  
6-8 timer. 
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MÅNEDENS TILBUD I DAGCENTRET 
 

Kvistgaardkoret underholder 
Onsdag den 1. juni kl. 19.00 på Torvet 
 

Gudstjeneste 
Torsdag den 2. juni kl. 13.30 på Torvet 
 

Forårs koncert med MC Hansen 
Fredag den 3. juni kl. 14.00 på Torvet 
 

Ålsgårde Børnehave kommer og synger for os 
Onsdag den 8. juni kl. 10.15 på Torvet 
 

Skipperlaks Sømandsmusik 
Fredag den 10. juni kl. 14.00 på Torvet 
 

Underholdning ved Kaja Brüel og Ole Kibsgaard 
Fredag den 17. juni kl. 14.00 på Torvet 
 

Cirkus Berdino 
Fredag den 24. juni kl. 14.00 på Torvet 
 

 

 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. 

 Vi kommer –  
gør du? 


