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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 
 

  

 

 

 

 

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 turer 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 i alt 1.850 kr.  
Heraf 1.400 kr. i indtægt fra teaterstykket om Halfdan. 

 
 

Centerkoordinator 
Mette Weltzer 

Stedfortrædende  
leder  
Marianne Rasmussen 
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Kære alle 

Den 2. oktober drog alle medarbejdere og ledere på Falkenberg 
på Temadag. Vi overlod trygt ”ansvaret” for jeres, beboernes ve 
og vel til vikarer, tidligere medarbejdere og pårørende. 

På temadagen satte vi fokus på hvordan alle medarbejdere og 
ledere, uanset funktion og uddannelse arbejder målrettet med 
vores fælles kerneopgave ”At skabe et godt sted at være”. 

En stor tak til alle jer, der bidrog til, at denne dag blev en stor 
succes, både her på Falkenberg og blandt medarbejderne. Uden 
opbakning og hjælp fra jer, var det ikke muligt. 

Den 1. november kan vi fejre, at det er 5 år siden beboere og 
medarbejdere flyttede fra det gamle plejehjem Teglværksgården 
her til Falkenberg - Hvor er tiden dog blevet af? 

Nu på vores 5 års fødselsdag er jeg stolt og glad over, at vi i den 
grad lever op til at plejehjemmet er ”et godt sted at være”. Min 
skråsikkerhed har bund i, at jeg tit og ofte modtager tilfredse 
tilkendegivelser både fra beboere 
og pårørende, de mange gæster 
der besøger os, dagcenterbrugere  
og fra vores samarbejdspartnere. 

Hilsen 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.  
 
 
Dagen gryer over 
Falkenberg   

Plejehjemsleder  
Helle Lund 

Ejendomsmester 
Jørgen Andersen 

Ejendomsfunktionær 
Tony Ottenbros 
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VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE                                                                                                              
 

Inga Hannemann Olsen Bolig 68 
Ruth Hermansen Bolig 1 

Ulla Birthe Nielsen Bolig 51 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
FARVEL, TIL DEM VI HAR TAGET AFSKED MED 
 

Børge Olsen     2. oktober 

Lilian Jensen    6. oktober 

Lilly Pedersen  15. oktober

Arne Berthelsen  21. oktober 

Edith Elving  24. oktober 

Andrea Kali  30. oktober 

 
 
 
 

 
 

MÅNEDENS FØDSELSDAGE                                                                                                                      

                                                                                                                                            
                                 
                                                                                                             
 
 
 
 
 

 
 

FOLKEAFSTEMNING OM EU-RETSFORBEHOLDET DEN 3. DECEMBER 2015 
AFHOLDES I NOVEMBER PÅ TORVET – HOLD ØJE MED OPSLAG 
 

Danmark er ikke omfattet af EU’s regler for f.eks. asyl, skilsmisse og konkurs. Danmark har kun deltaget i de dele af 

EU’s retspolitiske samarbejde, hvor en dansk minister kan blokere for en beslutning, og hvor Folketinget efterfølgende 

skal godkende regler, før de gælder for borgere og virksomheder. 

Et politisk flertal i Folketinget har aftalt at holde folkeafstemning om Danmarks rets forbehold. Aftalen er indgået 

mellem Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti. 

Aftalen lægger op til, at Danmark skal benytte en mulighed for at ændre retsforbeholdet, så Danmark fremover kan 

vælge fra sag til sag, om man ønsker at være omfattet af nye fælles regler. Partierne er særlig optaget af, at Danmark 

fortsat skal deltage i Europol, men partierne lægger også op til, at Danmark skal deltage på andre områder.  

  

 

 
  

SIDSTE NYT         -        PLEJEHJEMMET FALKENBERG – ET GODT STED AT VÆRE 
 

Vi glæder os til at lære jer at  
kende, og vi vil gøre vores bedste  
for, at I bliver glade for at bo i jeres nye 
hjem på Falkenberg. 

 

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

Den   3. november fylder Grethe Marburger 96  år 
Den   5. november fylder Ingrid Olsen 76 år 
Den   5. november fylder Karen Rosborg 84 år 
Den 10. november fylder Erik Christensen år 
Den 18. november fylder Flemming Christensen 74 år 
Den 21. november fylder Inge Christiansen 90 år 
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HALFDAN RASMUSSEN 100 ÅR  
Helsingør Teater viste forestillingen ”Livet er en morgengave” om Halfdans 
forfatterliv 
 
 
 

 
 

SAMVÆRSGRUPPEN FEJRER FØDSELSDAG 
 
 

 
 

 
 
 
  
HØJDEPUNKTER I SIDSTE MÅNED                                                       
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FRISØR AFTALE 
Plejehjemmet Falkenberg er så heldige, at vi har en aftale med frisøren Susanne 
fra Frisørsaxen, Ærøvej 11 i Ålsgårde.  
Som udgangspunkt kommer Susanne her i salonen på plejehjemmet den anden 
sidste onsdag i hver måned. Se først kommen åbningsdag ved salonen. 

Der skal ALTID bestilles tid hos frisøren senest to dage før planlagt dato. Dette for 
at Susanne kan planlægge en ekstra dag, hvis der er behov for det. 

Tidsbestilling kan enten ske via personlig kontakt til Susanne, ved at ringe på tlf. 
60 66 89 75 i Frisørsaxens åbningstid eller via mail til sufinn@hansen.dk 

Hvis du, beboere og/eller dagcenterbrugere bliver forhindret i at overholde 
aftalen, f.eks. på grund af sygdom, så husk selv eller få eventuel hjælp til at melde 
afbud så hurtigt som muligt via ovenstående tlf.nr. eller mail. 

Det står jer selvfølgelig frit  
for at anvende en anden  
frisør enten i egen bolig  
eller ude i byen ligesom I kan  
vælge at bestille tid i Susannes 
private salon på Ærøvej. 
 
 
 
 

 
 

ENHED 1.1 FEJRER 102 ÅRS FØDSELSDAG FOR ERIK JOHANSEN 
 
 
 

 
 

  

mailto:sufinn@hansen.dk
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HUSMØDER I NOVEMBER 
Onsdag den 4. november husmøde i enhed 1.1 
Onsdag den 11. november husmøde i enhed 1.3 
Onsdag den 18. november husmøde i enhed 2.6 
 

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

Emnerne kan være 

 gensidig orientering 

 mad og måltider 

 aktiviteter 

 fællesskab/naboskab samt meget, meget mere 
 

I bedes skrive emner på den dagsorden, der hænger i hver enhed. 
Tilmelding til møde og middag sker til enheden. 
 
 

JULESTUE   
Søndag den 22. november mellem kl. 14 og 16 gentager 
Vi tidligere års succes med julestue på Torvet. 
 
Der vil være boder med  
            nisser, adventskranse og juledekorationer  
            lyskæder og håndarbejde  
            hjemmelavede bolsjer, snaps samt andre lækkerier 
          
            Caféen tilbyder frem til kl. 13 - Ribbensteg med rødkål og Ris a la mande 
 
            I julecaféen kan købes kaffe, the, gløgg og æbleskiver 
 

 
Har du lyst til, selv at have en bod er prisen kr. 100 og henvendelse  
skal ske til Ulla Hansen på telefon 4928 1731 

 
  

DET SKER I DENNE MÅNED 
 

Alle er 

velkomne 
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MÅNEDENS TILBUD I DAGCENTRET 
 

Falkenberg fylder 5 år 
Søndag den 1. november kl. 14 - 16 på Torvet 
 

Tøjsalg ved Seniorshoppen 
Tirsdag den 3. november kl. 10 - 12 ved billardbordet 
 

Gudstjeneste 
Torsdag den 5. november kl. 13.30 i dagcenteret 
 

Mortensaftens middag 
Søndag den 8. november kl. 12.30 på Torvet 
 

Fredags Martine 
Fredag den 13. november kl. 14 - 15 på Torvet 
 

Hamletkoret 
Onsdag den 18. november kl. 14 på Torvet 
 

Julestue 
Søndag den 22. november kl. 14 - 16 på Torvet 
 

   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 

 


