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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  50 kr.  

 
 

Centerkoordinator 
Mette Weltzer 

Stedfortrædende  
leder  
Marianne Rasmussen 
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Kære alle 

Først og fremmest mange tak til alle beboere og pårørende, som deltog og var 
med til at skabe nogle både inspirerende og hyggelige husmøder. 

Ved denne runde af husmøder fik vi sat fokus på inddragelse af jer pårørende, 
som kommer her i huset. 

Jeg fik gode tilbagemeldinger fra jer, både omkring samtalerne vi holder i 
forbindelse med indflytning, vores husmøder to gange om året, og at I som 
pårørende føler jer velkomne i Huset. Jeg fik også gode ideer med fra jer, som 
vi medarbejdere vil arbejde videre med i 2016, så vi kan blive endnu bedre til at 
løse vores kerneopgave ”at skabe et godt sted at være” – selvfølgelig i 
samarbejde med jer beboere og pårørende. 

Vi har haft uanmeldt kommunalt tilsyn her på Falkenberg i november. 
Rapporten fra tilsynet er flot, med kun enkelte anbefalinger omkring 
dokumentation. Rapporten kan læses på plejehjemmets hjemmeside. 

Vi har taget hul på årets juletraditioner. Der var stor opbakning ved julestuen 
den 22. november, hvor mange beboere, pårørende, gæster og medarbejdere 
kom forbi. Boderne fik et fint salg og var godt tilfredse. Tak til alle der deltog. 

Noget af det bedste for mig i december er, at opleve hvordan beboerne 
sammen med medarbejderne sætter deres individuelle præg på pyntningen i 
hver enhed i Huset. Det skaber en helt særlig stemning. I pårørende er 
naturligvis altid velkomne til at hjælpe til.  

Julens øvrige arrangementer kan I læse om her i FalkePosten. 

Jeg håber, at I alle vil nyde denne skønne måned, med alt hvad det indebærer. 
Vi ses forhåbentlig til mange af Falkenbergs hyggelige juletraditioner.  
Alle beboere og pårørende ønskes 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 

 
 

 

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 De nye bænke ved bålpladsen sættes på plads og indvies 
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VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE                                                                                                              
 

Merethe Andreasen Bolig 46 
Aage Hartvig Petersen Bolig   6 

Knud Søren Ninn Bolig 30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FARVEL, TIL DEM VI HAR TAGET AFSKED MED 
 

Aage H. Petersen   16. november 

Ida M. Friberg  25. november 

Ib V. Jensen  26. november

Benny Møller  30. november

 
 
 
 

 
 

MÅNEDENS FØDSELSDAGE                                                                                                                      

                                                                                                                                            
                                 
                                                                                                             
 
 
 
 
 

 
 

FALKENBERG FYLDTE 5 ÅR 

 
  

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 3. december fylder Ulla Nilsen 92 år 
Den 3. december fylder Birthe Olsen 85 år 
Den 7. december fylder Grethe Strømsvik 97 år 
Den 15. december fylder Kay Christensen 64 år 
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NYE PRISER PÅ SERVICEPAKKEN PR. 1. JANUAR 2016 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

  

NYE PRISER PR. 1. JANUAR 2016 
 

Det er politisk besluttet at priserne skal stige, 

så det kan vi desværre ikke ændre på. 

Har du spørgsmål til ovennævnte, eller ønsker 

du at ændre dine valg i servicepakken, er du 

altid velkommen til at henvende dig i 

receptionen. 

  

 

 

Visiteret kørsel til dagcenter 

 

 

årets priser 2015 2016 

Kørsel til dagcenter 

(pr. måned) 474,00 482,00 

HAMLET KORET PÅ BESØG 
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MORTENSAFTEN 
 
 

 
 
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOVEMBER MÅNEDS HØJDEPUNKTER 
 

JULESTUE 
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BØRNEHAVEN JULEPYNTER VORES TRAPPE OG SYNGER I DAGCENTERET 
 
 
 

 
 

FORSKELLEN MELLEM BINGO OG BANKO 
Beboerne i enhed 1.1 har diskuteret hvad forskellen er mellem de to spil, og har fundet frem 

til, at der faktisk ikke den store forskel på de to ord, det er betegnelsen for det samme, men  

ordene kommer fra to forskellige steder i verden. 

Banko 

Spillet opstod for mange år siden i Italien, og der blev det kaldt banko, som også er ordet for bank. Men da 

spillet kom frem var det også ordet for bænk eller bord hvor vigtige forretningsmænd lavede deres 

forretninger. 

Banko er et slags søster spil til bingo, og det går stort set ud på det samme, dog er der nogle forskelle. I 

banko er pladerne aflange og bankopladen består af 24 felter (3×8) hvoraf 9 felter er blanke. 

De traditionelle præmier i bankospil er primært kaffe, ænder, grise og købmandskurve. 

Bingo 

Ordet bingo har oprindelse i det engelske sprog, hvor det oprindeligt blev kaldt Beano i USA, fordi man 

brugte bønner til at lægge på pladen. Og når man vandt råbt man “Beano”, og en ivrig vinder kom engang til 

at råbe “Bingo” og derfra kom ordet bingo. 

I bingo er pladerne kvadratiske og der står Bingo på pladerne øverst oppe. En bingoplade består af 25 felter 

(5×5) og der er tal i alle felter. 

 
 
 

 

 
 
  NOVEMBER MÅNEDS HØJDEPUNKTER 

 

EDDERKOP BINGO I DAGCENTERET 
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MÅNEDENS TILBUD I DAGCENTRET 
 

Espergærdekoret synger julens salmer og fælles spisning 
Tirsdag den 1. december kl. 17.30 på Torvet 
 

Julehygge med præsten 
Torsdag den 3. december kl. 14.30 i dagcenteret 
 

Klippe-klister dag 
Søndag den 6. december kl. 14.00 på Torvet 
 

Juletur til Tivoli 
Mandag den 7. december kl. 13.30 
 

Lucia 
Fredag den 11. december kl. 7.30 
 

Julefrokost i enhederne samt i dagcenteret 
Onsdag den 16. december kl. 12.30 
 

Julegudstjeneste 
Torsdag den 24. december kl. 11.00 i dagcenteret 
 

Nytårskur 
Torsdag den 31. december kl. 11.00 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 

 


