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FalkePosten udkommer hver måned med nyheder og generel information. 
  

REDAKTION  

 
 
 
 
  
 
 
Indlæg til næste blad afleveres i receptionen senest den 29. december 2017. 

HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN… … 
 
                                               
  

 
 
 
 
 
 AKTUELT I DENNE MÅNED 

 

  

 
Torsdag den 7. december kl. 13.30 i dagcenteret

 
Søndag den 10. december kl. 14.30 på Torvet

 
Tirsdag den 12. december kl. 10 på Torvet

 
Onsdag den 13. december kl. 7.30 rundt på enhederne

 
Onsdag den 13. december kl. 14.00 på Torvet

 
Onsdag den 13. december kl. 19. 00 på Torvet

 
Torsdag den 14. december kl. 12.30

 
Søndag den 17. december kl. 14.00 på Torvet

 
Søndag den 24. december kl. 11.00 i dagcenteret

 
Søndag den31. december kl. 11.00 på Torvet

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. 

 
 

Centerkoordinator 
Mette Weltzer 

Stedfortrædende  
leder  
Marianne Rasmussen 
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Kære alle 
Jeg vil gerne kvittere for 6 dejlige husmøder med en stor tak til alle 
jer der deltog. Det er altid en fornøjelse, at mødes med jer beboere 
og pårørende til drøftelser og informationer om stort og småt. 
Denne gang hørte I bl.a. om hvad ”Det nære sundhedsvæsen” er for 
en størrelse. Emnet vakte interesse og gav anledning til mange gode 
spørgsmål.  
På flere af møderne blev der rejst en relevant bekymring omkring 
bemandingen på Falkenberg. Jeg kunne fortælle, at det er en 
generel udfordring både i Helsingør Kommune men også i hele 
landet, hvor 3 ud af 4 kommuner melder om vanskeligheder med at 
få stillinger besat. Det er noget, vi alle både medarbejdere, ledere 
og politikere er meget optaget af at knække koden på. Vi arbejder 
hårdt på, at tænke nyt og gøre os interessante for potentielle nye 
medarbejdere, sikre elevpladser nok, og skabe gode arbejdsforhold 
for medarbejderne bl.a. ved kompetenceudvikling og uddannelse, 
så de rustes netop til opgaverne i det ”nære sundhedsvæsen”. 
Tak for jeres input, undren og nysgerrighed. Det gavner os meget, at 
I deler det med os. Der kom enkelte forslag til kommende emner, 
det tager vi med næste gang.  
Julen står for døren og mange gamle og nye juletraditioner står i kø 
for at blive afviklet på Falkenberg. Dette kunne vi ikke gøre uden, at 
mange gode kræfter støtter op - det er børnehaver, skolen, 
kvistgårdkoret, Helsingør Pigegarde, frivillige, beboere, pårørende 
og medarbejdere der ved deres indsats også i julen, bidrager til at 
Falkenberg er et godt sted at være. 

Til slut vil jeg benytte lejligheden til at ønske alle beboere og 
pårørende en rigtig glædelig december og jul 

Mange jule 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 

Ejendomsfunktionær 
Tony Ottenbros 
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SIDSTE NYT         -        PLEJEHJEMMET FALKENBERG – ET GODT STED AT VÆRE 
 

FARVEL, TIL DEM VI HAR TAGET AFSKED MED 
 

Bodil Nørngaard  27. november 

Peter De Vries  28. november 

 
 
 
 

 
 MÅNEDENS FØDSELSDAGE                                                                                                                      
                                                                                                                                            
                                 
                                                                                                             
 
 
 
 
 

 
 

Den   1. december fylder Svend Wede 85 år 
Den   6. december fylder Andreas Jørgensen 97 år 
Den   7. december fylder Grethe Strømsvik 99 år 
Den 30. december fylder Erland Pedersen 89 år 
Den 30. december fylder Ingrid Jacobsen 93 år 
 

FORBEREDELSE TIL KAFFEN I ENHED 1.3 
Myrna og Fie er i fuldgang med at trille romkulger til 
beboerne i enheden. 
 
 

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

 

HAMLETKORET 
Synger julemåneden i gang – så kom alle vist i julehumør 

 
 
 

 
 

MORTENS AFTEN 
blev fejret med en dejlig søndagsmiddag den 12. november. 
Ved flyglet sad Henrik og spillede skønne melodier vi kunne synge med på. 
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JULESTUE 
Årets julestue søndag den 26. november havde mange besøgende i både boder 
og julecafé. 
 

 
 

BØRNEHAVEN TUSINDFRYD PYNTER OP OG SYNGER JULESANGE 
Nu er begge trapper pyntet med julepynt, som børnene selv har lavet. 
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JULETRÆS INDKØB 
Vi gentager sidste års succes og køre ud til ”Søren Juletræ”, hvor  
vi skal vælge årets juletræ til enheden 

Indkøb af juletræer til enhed 1.3 og 2.4 
Mandag den 11. december kl. 10.30 - afgang fra Falkenberg 

Indkøb af juletræer til enhed 1.1 og 2.2 
Fredag den 15. december kl. 10.30 - afgang fra Falkenberg 

 Indkøb af juletræer til enhed 1.5 og 2.6 
Mandag den 18. december kl. 10.30 - afgang fra Falkenberg 

  
 
 
 

 
 

DET SKER I DENNE MÅNED 
 

EFTERÅRETS HUSMØDER 
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MÅNEDENS TILBUD I DAGCENTRET 
 

 

Tøjsalg ved Damernes Butik 
Mandag den 4. december kl. 10 – 12 ved billardbordet 
 

Jule fredagsmatiné 
Fredag den 22. december kl. 14 – 15 på Torvet 
 
 

 
 

   Mandage Tirsdage Onsdage Torsdage Fredage 

Formiddag 
11.00 – 11.45 
Gymnastik 
 
For tilmeldte 

Formiddag 
11.00 – 11.45 
Styrketræning 
 
For tilmeldte 

Formiddag 
11.00 – 11.45 
Styrketræning 
 
For tilmeldte 

Formiddag 
11.00 – 11.45 
Gymnastik 
 
For tilmeldte  

Formiddag 
11.00 – 11.45 
Styrketræning 
 
For tilmeldte 

Eftermiddag 
13.30 – 15.00 
Hønsegård  

Eftermiddag 
13.00 – 15.00 
Aktiviteter 
 

Eftermiddag 
13.30 – 14.30 
Aktiviteter 

Eftermiddag 
13.00 – 15.00 
Petanque 

Eftermiddag 
13.00 – 15.00 
Aktiviteter og 
spil 

 
Aktiviteter i dagcenteret i vinterhalvåret, er f.eks. petanque, cykelture, fodre 
høns, aktiviteter i naturen, kreativt værksted med frivillige og meget mere. 

 
I vinterhalvåret kører vi ture med FalkeEkspressen efter ønsker, lyst og behov 
Derudover er der mulighed for, den første og tredje tirsdag i hver måned, at tage 
med på shoppetur. Har du lyst til en tur ud af Huset, henvend dig i dagcenteret.  
Der er brugerbetaling på ture, og det er muligt at købe klippekort 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. 

Redaktionen ønsker alle  
en rigtig glædelig jul  

samt  
et godt nytår 


