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FalkePosten udkommer hver måned med nyheder og generel information. 
  

REDAKTION  

 
 
 
 
  
 
 
Indlæg til næste blad afleveres i receptionen senest den 23. marts 2017. 

HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN… … 
 
                                               
  

 
 
 
 
 

 

AKTUELT I DENNE MÅNED 
 

  

 

Søndag den 11. marts kl. 13.30 på Torvet 

 

Alle møder begynder kl. 17.00

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 

MÅNEDENS MÆRKEDAGE – PÅSKEN, HVORNÅR ER DET NU DET ER? 

Påskesøndag falder altid på den første søndag efter første fuldmåne efter forårs 
jævndøgn.  
Forårs jævndøgn 2018 er den 20. marts og det er fuldmåne den 31. marts, 
derfor falder påskesøndag i år søndag den 1. april. 
 

RIGTIG GOD PÅSKE 
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Kære alle 
 

Egentligt ville jeg jo gerne ønske jer alle velkommen ind i den første 
forårsmåned med lunt forårsvejr. 
Og typisk hvad sker der? Vinteren er kommet til Danmark – på årets 
sidste vinterdag var temperaturen 11 minus grader. 
Så det er nok ikke lige i disse dage, vi byder foråret velkommen – men 
vi går klart mod lysere tider. 

Foråret varsler altid gode oplevelser, her tænker jeg på husmøderne i 
alle 6 enheder, hvor vi sammen, beboere, pårørende, ledere og 
medarbejdere drøfter dagligdagen i enheden, hvad der rør sig rundt 
på det øvrige Falkenberg samt i vores omverden.  
Jeg glæder mig særligt til denne omgang, hvor I vil møde Jeannet, 
Hanne og Lis i deres nye rolle som teamleder for henholdsvis team 1, 
team 2 og team 3. 

På Husmøderne vil forårets tema være” aktiviteter på Falkenberg”. 
Her vil medarbejdere fra team dagcenter fortælle om deres tilbud og 
høre om I har nye ønsker til fremtidige aktiviteter.  
Ud over det har vi som sædvanlig andre emner der har betydning for 
jer som beboere og pårørende. 

Aktiviteter skorter det jo ikke på her på Falkenberg – siden februar er 
der danset på livet løs, det er en stor succes for dem der deltager og 
der er altid plads til flere. 
Søndag den 11. marts inviterer vi til familiekoncert om eftermiddagen, 
der håber jeg, at møde jer og jeres familier på tværs af generationer. 
 

Vel mødt og vi ses 

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 

Ejendomsfunktionær 
Tony Ottenbros 
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VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE                                                                                                              
 

Torben Larsen Bolig 56 
Peter  F. Christiansen Bolig 61 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 
 

Ulf E. Hansen  12. februar 

Niels Eriksen  16. februar 

Edith Anna Thomsen  22. februar 

Alice V. Christiansen  22. februar

Ove K. Axelsen  27. februar

 
 
 
 

 
 

MÅNEDENS FØDSELSDAGE                                                                                                                      
                                                                                                                                            
                                 
                                                                                                             
 
 
 
 
 

 
 

Den   1. marts fylder Lizzie Axelsen 93 år 
Den   6. marts fylder Maria Isaksen 72 år 
Den 20. marts fylder Kirsten A. Svensson 93 år 
Den 22. marts fylder Inger Manner-Jakobsen 82 år 
Den 27. marts fylder Adam Nika 75 år 
Den 30. marts fylder Herdis Aase K. Jørgensen 83 år 

FORÅRS FEST 

 

Sæt allerede nu kryds i kalenderen ved søndag den 22. april 2018  
kl. 12.30 for, vi holder forårsfest og byder foråret velkommen  
med fælles middag og musik ledsagelse på Torvet.  
 

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



                                      
                                    

  

5 www.plejehjemmetfalkenberg.dk 

 
 
 
 
HØJDEPUNKTER I SIDSTE MÅNED                                                       

 

FASTELAVN  
En stor tak til Place2live for donation af to  
fastelavnstønder til den årlige succesfulde be- 
givenhed  ”slå katten af tønden” som vi afholdt  
sammen med børn fra Ålsgårde Børnehave. 
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JAPANERE PÅ STUDIEBESØG 
I februar havde vi besøg fra Japan, af fire teamledere inden for sundhed/omsorg og deres tolk. De deltog i 
dagligdagen på Falkenberg som observatører og de var meget tilfredse med deres dage hos os. 
Vi afsluttede sammen med tolken og fik lejlighed til at høre hvad de har fået ud af deres besøg hos os. 
De ting de især bed mærke i var KULTUR-CHOK for dem -  
 

 TID – sikke god tid vi har, og hvor er det dejligt at vi viser at vi har tid (modsat japansk arbejdskultur, 
hvor man skal signalere travlhed og effektivitet) 

 Rolig stemning – alt foregår i et roligt tempo med tid til beboere og brugere 

 Hjælpemidler - medarbejderne har en naturlig tilgang til og brug af hjælpemidler, det virker 
hjemmevant og naturligt at bruge hjælpemidler 

 Mødekultur - de deltog i et tavlemøde, hvor de lagde mærke til en uformel tone og afslappet 
stemning (modsat en mere autoritær mødekultur i Japan) 

 Uniformshygiejne – I Japan bruges plastikforklæde i mange flere opgaver, og f.eks. alle opgaver ved 
seng 

 Måltidskultur - de var positive overfor vores ”Måltider er  
mere end mad”, at beboere selv kan vælge hvornår de vil  
spise morgenmad, hvad de vil have til morgenmad (I Japan 
 serveres morgenmadsbakker) 

 Liftbrug – japanerne var meget positive overfor vores  
risikovurdering og den måde vi holder fast i at arbejde  
sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. 

 
 

 
 

PANDEKAGEDAG 
Den første tirsdag efter fastelavn fejres international pandekagedag. I gamle dage 
skulle de kristne nemlig faste i 40 dage op til påsken. I den periode måtte man 
hverken spise søde sager, æg, hvidt mel eller mælk. Derfor skulle disse råvarer 
spises op - og så lavede man pandekager i lange baner. I dagcenteret blev der 
bagt en ordentlig stak pandekager – uhmmmm. 
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HUSMØDER I MARTS MÅNED  
Nu er det nu, vi mødes til årets første husmøder 
 

 
 

 
 
 
Mødet begynder kl. 17 og bagefter nyder vi en god middag sammen. 
 

Forårets tema 

 Aktiviteter på Falkenberg 
 

Tilmelding til møde og middag sker til enheden. 
 
 
 
 

 
 

DET SKER I DENNE MÅNED 
 

AKTIVITETER I DAGLIGDAGEN  
 
 
 

 
 

Torsdag den 1. marts i enhed 1.5 
Tirsdag den 6. marts i enhed 2.6 
Torsdag den 15. marts i enhed 1.1 
Tirsdag den 20. marts i enhed 1.3 
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MÅNEDENS TILBUD I DAGCENTRET 
 

Taske salg 
Torsdag den 1. marts kl. 10 – 13 ved Billard bordet 
 

Gudstjeneste 
Torsdag den 1. marts kl. 13.30 i Dagcenteret 
 

Påskegudstjeneste 
Torsdag den 22. marts kl. 13.30 i Dagcenteret 
 

Fredags Martiné 
Fredag den 23. marts kl. 14 – 15 på Torvet 
 

Modeshow ved Damernes Butik 
Onsdag den 28. marts kl. 10.30 – 11.30 i Dagcenteret 
 

Tøjsalg ved Damernes Butik 
Onsdag den 28. marts kl. 12 – 14 ved Billard bordet 
 

   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 
11.15 – 11.45 
Styrketræning 
 
For tilmeldte 

Eftermiddag 
13.30 – 15.00 
Aktiviteter 
 

Eftermiddag 
13.30 – 15.00 
Aktiviteter 
 

Eftermiddag 
13.30 – 15.00 
Aktiviteter 

Eftermiddag 
13.30 – 15.00 
Aktiviteter 
 

Eftermiddag 
13.30 – 15.00 
Aktiviteter 

 
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. 


