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FalkePosten udkommer hver måned med nyheder og generel information. 
  

REDAKTION  

 
 
 
 
  
 
 
Indlæg til næste blad afleveres i receptionen senest den 25. august 2022. 

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 Grete Wittus og familie, for deres 
bidrag til bussen på Falkenberg. 

 
 

Driftsansvarlig 
Mette Weltzer 

Teamleder 
Marianne Rasmussen 

OVERTRO OG VARSLER OM AUGUST 
 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. 

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

Her kommer en lille hilsen fra Bornholm, hvor jeg nyder en enkelt 
uges sommerferie i vores sommerhus på Krøllebølle Vej i Sandvig. 

Her på Bornholm om sommeren er man aldrig alene, da hele 
Bornholm vrimler med turister, og det er jo rigtig godt for øen. 

Jeg hygger mig det meste af tiden sammen med mit lille barnebarn, 
Augusta på 2 år. Det er 3. sommer Augusta holder sommerferie 
med hendes forældre på Bornholm, og hun har det pragtfuldt. Jeg 
kan forsikre jer om, at der bliver spist mange is, mindst 1 om dagen 
til hver 

Vi hygger sammen alle 4, og en af aftnerne skal hele familien f.eks. 
til koncert på Gæstgiveren i Allinge.  

Pas godt på jer selv og hinanden, til jeg vi ses igen onsdag i uge 30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 
 
 

Sæt kryds i kalenderen  
til årets beboermøde  
den 29. august 2022  
kl. 14.30-15.30 på Torvet   
 

Plejehjemsleder  
Helle Lund 

Ejendomsmester 
Jørgen Andersen 
ja@boliggaarden.dk 

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

Henrik Bjørn Sødring Bolig 60 
Navn Bolig  

Navn Bolig  

Navn Bolig  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 
 

Jane Veronica Grabow  16. juli 

Navn  xx. måned 

Navn  xx. måned 

Navn  xx. måned

 
 
 
 

 
 

MÅNEDENS FØDSELSDAGE                                                                                                                      
                                                                                                                                            
                                 
                                                                                                             
 
 
 
 
 

 
 

Den   2. august fylder Birgitte Espersen 70 år 
Den   3. august fylder Hanne Margrethe Blok 72 år 
Den   4. august fylder Inge Johanne Andrup 95 år 
Den 10. august fylder Bente Gerda Bonnevie 91 år 
Den 15. august fylder Bjarne Finn Larsen 67 år 
Den 16. august fylder Jørgen Nørgaard 89 år 
Den 22. august fylder Myrna Rørbæk-Hansen 85 år 
 

Et lys brændte, 
Et lys blafrede i vinden, 
Et lys blæste stille ud. 



                                      
                                    

  

5 www.plejehjemmetfalkenberg.dk 

 
 
 
 
HØJDEPUNKTER I SIDSTE MÅNED                                                       

 

KISSER OG SØREN UNDERHOLDER  
MED DANSKE SANGE –  
SE FLERE BILLEDER SIDE 7 
 
 
 

 
 

DRIKKEVARER 

Som alle ved, er fødevarepriserne, især inden for det seneste halve  
år, steget voldsomt, men vi må ikke hæve prisen tilsvarende på  
kostpakken, da det er en politisk godkendt pris. 

Men vi er udfordret, og er derfor nødt til at prioritere udbuddet i kostpakken. Det 
betyder, at der fremadrettet kan vælges mellem 2 typer saftevand, henholdsvis 
en rød og en gul. Vi håber på denne måde, at undgå helt at stoppe helt med saft, 
som flere plejehjem i Kommunen allerede har gjort. I er naturligvis altid velkomne 
til selv, at købe den saft, juice eller andet I ønsker, og sætte den i køleskabet i 
jeres egen boligen. 
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HR. OG FRU. PIP PÅ VISIT 
Da en af medarbejderne i enhed 2.6 skulle til bryllup i udlandet, var gode råd 
dyre. Hvem kunne passe Hr. og Fru. Pip? Her meldte beboerne i enhed 2.6 sig – 
de ville gerne passe fuglene, der var til stor glæde for alle i fællesstuen. 
 
 
 

 
 

ALTANEN I ENHED 1.3  
Til stor glæde for beboere, medarbejdere og mågen Åge er altanens krukker 
blevet fyldt med sommerblomster 
 
 

 
 

Fru Pip 

Hr Pip 
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BEBOERMØDE DEN 29. AUGUST 2022 
Boliggården indkalder til ordinært beboermøde – indkaldelsen kommer i din 
postkasse. 
Forslag, der ønskes behandlet på beboermødet, skal fremsættes skriftligt. Forslag 
kan på Falkenberg afleveres til plejehjemsleder Helle Lund, som videresender 
forslag pr. e-mail til - drift4@boliggaarden.dk 
Du kan også sende dit forslag direkte til - Driftskontoret, Nordvej 2, 3000 
Helsingør, mrk.: Forslag.  
Forslag skal være Boliggården i hænde senest 2 uger inden mødet og vil blive 
bekendtgjort 1 uge før mødet. 
 
 
 

 
 

DET SKER I DENNE MÅNED 
 

KISSER OG SØREN - FORTSAT 
 
 
 

 
 

mailto:drift4@boliggaarden.dk
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MÅNEDENS TILBUD I DAGCENTRET 
 

Gudstjeneste 
Torsdag den 4. august kl. 13.30 på Torvet 
 

Henning Vad – Det syngende Postbud  
Fredag den 19. august kl. 14.00 på Torvet 
 

Bamse Madsen synger de kendte ”Bamse” sange 
Fredag den 26. august kl. 14.00 på Torvet 
 

Hamlet Koret 
Fredag den 31. oktober 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. 


