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FalkePosten udkommer hver måned med nyheder og generel information. 
  

REDAKTION  

 
 
 
 
  
 
 
Indlæg til næste blad afleveres i receptionen senest den 25. marts 2019. 

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 jer, som har givet bidrag til bevarelse af bussen på Falkenberg. 

 
 

Driftsansvarlig 
Mette Weltzer 

Teamleder 
Marianne Rasmussen 

TAK TIL BJARNE, SOLVEIGS SØN, FOR DE FLOTTE ORKIDÉER  

Blomsterne er fløjet ind fra Thailand og pynter  
nu rundt om i enhederne og på Torvet. 
 



                                      
                                    

  

3 www.plejehjemmetfalkenberg.dk 

 
  

 
 
 
 

Kære alle 
I modsætning til sidste år kan jeg byde jer velkommen ind i 
den første forårsmåned med lunt forårsvejr. Sidste år var 
temperaturen omkring 11 minusgrader på dette tidspunkt 
og i år omkring 11 plusgrader. Det er så skønt, at vi går mod 
lysere tider.  

Foråret er også forbundet med en anden god ting – nemlig 
husmøderne i de 6 enheder. 

De 3 teamledere i boligdelen, Jeannet, Hanne og Camilla og 
jeg glæder os til, at vi mødes med jer beboere og jeres 
pårørende og sammen drøfte dagligdagen i enhederne, 
hvad der rører sig specifikt på Falkenberg samt i vores 
omverden. 

Vi har ikke ét særligt tema på de kommende møder. Vi vil i 
stedet gerne fortælle om de 3 projekter, vi har gang i –           
”I sikre hænder”, Ernæring samt Demens. 

Foråret også lig med dans på Centertorvet, der som 
sædvanlig er en stor succes. I, og meget gerne også jeres 
pårørende er altid velkomne til at danse med, der er plads 
til flere  
 

Mange forårshilsener og jeg glæder mig til at se jer på 
Husmøderne 
 

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                                                                                                              
 

Niels Erik Bjerre Bolig 47 
Jørgen Zillo Sørensen Bolig   2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 
 

Jan Hansen   2. februar 

  

 

 
 
 
 

 
 

MÅNEDENS FØDSELSDAGE                                                                                                                      
                                                                                                                                            
                                 
                                                                                                             
 
 
 
 
 

 
 

Den   1. marts fylder Lizzie Axelsen 94 år 
Den   6. marts fylder Maria Isaksen 73 år 
Den 21. marts fylder Jørgen Zillo Sørensen 68 år 
Den 22. marts fylder Inger Manner-Jakobsen 83 år 
Den 27. marts fylder Adam Nika 76 år 
Den 30. marts fylder Herdis Koudahl Jørgensen 84 år 
 

FASTELAVN 
Vi slår ”katten af tønden” fredag den 1. marts kl. 10.30 på Torvet sammen med 
børnene fra Ålsgårde Børnehave. 
Der er tønder til både store og små, unge som gamle – kom gerne udklædt og 
deltag i løjerne. 
En stor tak til Place2live, der igen i år, har  
doneret tønderne til den årlige  
begivenhed. 
 
 

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

 

SANGEFTERMIDDAG 
Søndag den 3. februar havde Amy i bolig 15 og hendes familie hyret 
Søren Westerholm til, at underholde med sange fra den danske sangskat. 
Det var en dejlig eftermiddag i hyggeligt selskab med Amy og hendes familie. 
 
 
 

 
 



                                      
                                    

  

6 www.plejehjemmetfalkenberg.dk 

  

TIRSDAGSDANS PÅ TORVET 
 
 
 

 
 

DE SMÅ SYNGER 
Børn fra Børnehuset Ålsgårde kommer og synger velkendte  
børnesange for og med os.  
Ses vi mandag den 11. marts kl. 10.30 på Torvet? 
 

Vi glæder os til at se dig, og tag endelig din nabo med, jo flere 
vi er jo festligere bliver det 
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HUSMØDER I FORÅRET 
Sæt kryds i kalenderen til forårets husmøde i den enhed hvor du bor. 
 

 

 

 

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

Emnet på forårets husmøde er dagligdagen på Falkenberg  
TILMELDING SKER TIL TEAMLEDEREN SENEST FREDAGEN INDEN MØDET 
 
 
 

 
 

DET SKER I DENNE MÅNED 
 

AKTIVITETER I DAGCENTERET 
Der bages fastelavnsboller til kaffen - uhmmm 
 

 
 
 

 
 

Torsdag den 7. marts - enhed 1.3  Torsdag den 14. marts - enhed 1.1 
Torsdag den 21. marts - enhed 1.1  Mandag den 25. marts - enhed 2.6 
Torsdag den 28. marts - enhed 2.4 
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MÅNEDENS TILBUD I DAGCENTRET 
 

Fastelavn med tøndeslagning 
Fredag den 1. marts kl. 10.30 på Torvet 
 

Gudstjeneste 
Torsdag den 7. marts kl. 13.30 på Torvet 
 

Fredags matiné 
Fredag den 22. marts 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. 


