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FalkePosten udkommer hver måned med nyheder og generel information 
til beboere og brugere på plejehjemmet Falkenberg. 
  

REDAKTION  

  
 

          
 

Indlæg til næste blad afleveres i receptionen senest den dag måned 2015. 

HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN… … 
 
                                               
  

 
 
 
 
 

 

AKTUELT I DENNE MÅNED OG I NOVEMBER 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, 
skoven, byen og Tivoli. 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. 
Vi har i denne måned modtaget 0,00 kr.  

 
 

Centerkoordinator 
Mette Weltzer 

Stedfortrædende  
leder  
Marianne Rasmussen 
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Kære alle 
Den 1. november er det allerede 5 år siden at ”mus og mænd” lukkede 
og slukkede på det gamle plejehjem Teglværksgården og flyttede til det 
nye flotte plejehjem Falkenberg. 
Jeg er sikker på det ikke kun er mig der oplever, at tiden flyver afsted  
På den ene side føles det som om det er et øjeblik siden, men så alligevel 
når jeg skuer tilbage – Hold da op! Hvor er der sket meget! 
Noget af det eneste der ikke har forandret sig gennem årene er, at vi 
altid har for øje, at skabe bedst mulig livskvalitet for de borgere der 
enten bor her eller har deres gang her på Falkenberg. 
 

Da vi var på vej til Falkenberg, talte vi medarbejdere meget om 
muligheden for, at den gode ånd og kultur der herskede på 
Teglværksgården ville forsvinde. Heldigvis har det vist sig, at jeg fik ret, 
når jeg påstod, at ånden og kulturen lå i os og ikke i væggene på 
Teglværksgården. Vores værdier og det alle vi medarbejdere sammen 
hver dag arbejder målrettet på nemlig, at gøre Falkenberg til ”et godt 
sted at være” har bestemt ikke ændret sig. 
 

Jeg er stolt over, at vi i dag 5 år efter flytningen har et hus, der er endnu 
flottere og med mange flere muligheder både udvendigt og indvendigt.  
 

Jeg glæder mig til at se jer og jeres pårørende når vi fejrer fødselsdagen 
søndag den 1. november. 
 

Vores største fødselsdags ønske er en ny Venneforening  

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 

Nu går vi efteråret i møde med regn og rusk, det er 
derfor vigtigt, at du sætter din terrassedør på krog 
når den er åben. 
En dør der ikke er på krog, blæser op og går i stykker i 
både glas og hængsler. 
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VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE                                                                                                              
 

 
Lilian Elinor Lau Jensen Bolig 68 
Ruth Jensen Bolig 72 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FARVEL, TIL DEM VI HAR TAGET AFSKED MED 
 
Frede Nissen  1.sep. 

 
 
 
 

 
 

MÅNEDENS FØDSELSDAGE                                                                                                                      
                                                                                                                                            

                               
  

                                                                                                             
 
 
 
 
 

 
 

SØNDAG DEN 1. NOVEMBER FYLDER PLEJEHJEMMET FALKENBERG 5 ÅR  

I den anledning vil det glæde os, at se dig til fødselsdagsfest på Torvet kl. 14 – 16 
til kakao med flødeskum, kaffe og lagkage.  
Der være underholdning, fødselsdagssange og hyggeligt samvær. 
 

Kom og vær med til at fejre Husets 5 års dag – alle er velkomne, dog skal familie 
og gæster tilmelde sig i caféen af hensyn til lagkage og kakao. 
     Tilmelding senest onsdag den 28. oktober 
 

 
  

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. 

 

 

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

 

Den 1. oktober fylder Egon Johansen 90 år 
Den 2. oktober fylder Jan Hansen 74 år 
Den 4. oktober fylder Peter de Vries 77 år 
Den 13. oktober fylder Andrea Kali 83 år 
Den 19. oktober fylder Ida Marie Friberg 98 år 
Den 19. oktober fylder Erik Johansen 102 år 
Den 21. oktober fylder Poul Skov 86 år 
Den 29. oktober fylder Britha Lindenberg 73 år 
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BEBOERAKTIVITETER  
Benny giver gerne en hånd med,  
når Majbritt ordner gulve med maskine,  
og Frank viser det nyeste inden for herre- 
moden til efteråret 2015. Motion og grin  
er altid 
godt  
 
 

 
 

MODESHOW PÅ TORVET – EFTERÅRSMODEN VISES FREM 
 
 

 
 

 
 
 
  
HØJDEPUNKTER I SIDSTE MÅNED                                                       
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LISE NEES SYNGER SANGE FRA 30ÉRNE – 60ÉRNE 
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TUR TIL ESRUM SØ 
 
 
 

 
 

SAMVÆRSGRUPPEN PÅ ”STRABASSE” TUR  
 
 
 

 
 

 
  

HØJDEPUNKTER I SIDSTE MÅNED - FORTSAT                                                       
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MÅNEDENS TILBUD I DAGCENTRET 
 

Teater forestillingen ”Halfdan Rasmussen – Livet er en morgengave” 
Torsdag den 1. oktober kl. 14.00 på Torvet 
 

Tøjsalg ved Damernes Butik 
Onsdag den 7. oktober kl. 10 – 12 ved billardbordet 
 

Fredags Martine 
Fredag den 9. oktober kl. 14 – 15 på Torvet 
 

Salg af tasker 
Den 29. oktober til den 5. november i dagcenteret  
 
 

 

   Mandage Tirsdage Onsdage Torsdage Fredage 

Formiddag 
10.30 – 11.30 
Gymnastik 

Formiddag 
10.30 – 11.30 
Styrketræning 

Formiddag 
10.30 – 11.30 
Styrketræning 

Formiddag 
10.30 – 11.30 
Gymnastik 
Spil 

Formiddag 
10.30 – 11.30 
Bingo 
11.30 – 12.00 
Styrketræning 

Eftermiddag 
13.30 – 15.00 
Bingo 

Eftermiddag 
13.00 – 15.00 
Spil 

Eftermiddag 
13.30 – 14.30 
Ude liv 
 

Eftermiddag 
13.00 – 15.00 
Ude liv 
 

Eftermiddag 
13.00 – 15.00 
Ude liv 
Spil 

 Ude liv, er f.eks. hygge ved bålpladsen, petanque, hygge i Sansehaven, 
cykel- eller gåtur i området. Regner det bliver vi inden døre. 

 
Hver tirsdag og onsdag eftermiddag mellem kl. 13 – 15 er der bustur. 
Blok 1 køre ture i ulige uger 
Blok 2 køre ture i lige uger 

 


