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FalkePosten udkommer hver måned med nyheder og generel information. 
  

REDAKTION  

 
 
 
 
  
 
Indlæg til næste blad afleveres i receptionen senest den 31. december 2018. 

HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN… … 
 
                                               
  

 
 
 
 
 
 AKTUELT I DENNE MÅNED 

 

  

 
        Onsdag den 5. december kl. 14 på Torvet 

 
Torsdag den 6. december kl. 13.30 på Torvet

 
Søndag den 9. december kl. 14.30 på Torvet

 
Torsdag den 13. december kl. 7.30 rundt på enhederne

 
Torsdag den 13. december kl. 14.00 på Torvet

 
Søndag den 16. december kl. 14.00 på Torvet

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

 
Torsdag den 20. december kl. 12.30

 
Mandag den 24. december kl. 11.00 i Dagcenteret

 
Mandag den 31. 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. 

 
 

Drifts ansvarlig 
Mette Weltzer 

Teamleder 
Marianne Rasmussen 
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Kære alle 

Så er seks fantastiske husmøder holdt - et i hver enhed. Jeg vil gerne sige en 
stor tak til alle jer, der deltog. 

Det var som altid en stor fornøjelse, at mødes med jer beboere og pårørende, 
til en god snak om vores fælles dagligdag her på Falkenberg. På husmøderne får 
vi også lejlighed til at vende aktuelle emner på sundheds- og omsorgsområdet, 
som både berører os lokalt i Helsingør Kommune men også mere overordnet 
på landsplan.  

Jeg oplevede stor interesse og forståelse omkring vores udfordringer med at 
ansætte nye medarbejdere. Hvilket desværre er en landsdækkende problem-
stilling. Den gode nyhed er, at vi på Falkenberg nu er nærmere målet om at få 
alle stillinger besat, end vi var, da året begyndte. 

Det glæder mig, at I på trods af situationen, med manglende medarbejdere 
giver udtryk for stor tilfredshed med at bo på Falkenberg. Hvilket jeg både 
oplevede I selv gav udtryk for på møderne, men det er også helt i tråd med det 
årets to tilsyn gav tilbagemelding om. 

Julen banker på døren, og alle Falkenbergs juletraditioner er planlagt og sat i 
gang. I skrivende stund er vi i fuld gang med pyntning af Huset, og vi har netop 
holdt årets store julestue, hvor jeg med stor glæde oplevede at rigtig mange 
gæster kiggede forbi          Mange gode kræfter lægges i for at støtter op at 
beboerne får en hyggelig december og jul. Det gælder både børnehaver, 
skolen, Kvistgårdkoret, Kirken, Helsingør Pigegarde, frivillige, pårørende og ikke 
mindst medarbejdere, som planlægger og holder fast i den røde tråd. Alle gør 
en kæmpe indsats hele året rundt, og bidrager på bedste vis til, ”at Falkenberg 
er et godt sted at være”. 

I år begynder vi en ny juletradition, i forbindelse med at pårørende har lovet, at 
de dækker julebordet i enhederne juleaften                 Tusind tak for det. 

Til slut vil jeg ønske alle beboere og pårørende en rigtig glædelig jul 

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 
 
 
 

Boliggården ønsker 
alle en rigtig god jul 
samt et  
godt nytår 

Plejehjemsleder  
Helle Lund 

Ejendomsmester 
Jørgen Andersen 

Ejendomsfunktionær 
Tony Ottenbros 
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VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE                                                                                                              
 

Hanne Findsen Bolig   5  
Eva Bahrenscheer Bolig 34 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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. 

MÅNEDENS FØDSELSDAGE                                                                                                                      
                                                                                                                                            
                                 
                                                                                                             
 
 
 
 
 

 
 

Den   1. december fylder Svend Wede 86 år 
Den 30. december fylder Ingrid Jacobsen 94 år 
 
 

FALKENBERG FYLDTE 8 ÅR  
HIP HIP HURRA  
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HØJDEPUNKTER I SIDSTE MÅNED                                                       

 

MORTENS AFTEN 
blev fejret med en dejlig søndagsmiddag den 11. november. 
Ved flyglet sad Henrik og spillede skønne melodier, vi kunne synge med på. 
 
 
 

 
 

FORBEREDELSE TIL  
JULESTUENS LÆKKERIER 
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HUSMØDE I ENHED 2.2 
Stemningsbilleder fra et af efterårets fantastiske husmøder  
 
 

 
 

JULESTUE -  DE MANGE BESØGENDE TIL BODER OG FISKEDAM GJORDE DAGEN FANTASTISK 
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DAMER PÅ ”KLIPPPEKORTSTUR” TIL HELSINGØR 
En tur til byen og frokost på café, det kan  
klippekortet også bruges til. 
Det var den dejlig dag i godt selskab med  
gode naboer. 
 
 

 
 

DET SKER I DENNE MÅNED 
 

TURE UD I EFTERÅRETS DEJLIGE VEJR 
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MÅNEDENS TILBUD I DAGCENTRET 
 

Tøjsalg v/LF 
Onsdag den 12. december kl. 10 – 12 ved billardbordet 
 

Fredags matiné 
Fredag den 14. 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 
10.30  
Bingo 
11.15 – 11.45 
Styrketræning 
 

For tilmeldte 
Eftermiddag 
13.30 – 15.00 
Aktiviteter 

Eftermiddag 
13.00 – 15.00 
Aktiviteter 

Eftermiddag 
13.30 – 15.00 
Aktiviteter 

Eftermiddag 
13.00 – 15.00 
Aktiviteter 

Eftermiddag 
13.00 – 15.00 
Aktiviteter 

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

 I vinterhalvåret kører vi ture med FalkeEkspressen efter ønsker, lyst og behov 
Har du lyst til en tur ud af Huset, henvend dig i dagcenteret.  
Der er brugerbetaling på ture, og det er muligt at købe tur-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 


