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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 ture ud i det blå, til vandet, 
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 

I 2015 – sidste år – blev det besluttet, at sammenlægge Helsingør 
Kommunes 2 dagcentre for borgere med demens, og vi var så 
heldige, at placeringen blev her på plejehjemmet Falkenberg - pr. 1. 
januar i år er Pusterummet flyttet her til i hjemmeplejens tidligere 
lokaler for enden administrationsgangen 

Her på Falkenberg igangsatte denne beslutning dels en kæmpe 
ombygning, der stod på i sidste kvartal i 2015, og lige på et 
hængende hår blev færdigt inden åbningen den 4. januar, dels en 
planlægning af hvordan sammenlægningen skulle ske således, at 
den blev en succes for alle – både brugere og medarbejderne. 

I dag står vi så med Samværsgruppen som hele tiden har ligget hos 
os og det nye/gamle Pusterummet. Der kommer i alt 12 borgere 
dagligt i de 2 grupper.  

Vi glæder os meget til at udvikle det tilbud Helsingør Kommune 
tilbyder visiterede borgere med demens. Samlet set har vi nu endnu 
større viden og erfaring indenfor demensområdet igennem de 
medarbejdere der arbejder i Dagcenter Demens. Disse kompetencer 
bringer vi naturligvis også i spil i forhold til beboerne. Vi vil dagligt 
gøre vores yderste for at leve op til, at danne den bedst mulige 
ramme for borgeres ønske om livskvalitet. 

Jeg er sikker på at medarbejderne i Samværsgruppen og 
Pusterummet gerne vil vise den nye flotte lejlighed frem, hvis nogen 
er interesserede. 

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 
 
 
 

Vi har haft en del problemer med at 
holde en stabil varme i blok 2, men nu 
ser det ud til at problemet er løst.  
Vi har fået skiftet en kontraventil og 
en differenstrykregulator i blande-
sløjfen. 
Det har været en langtrukket sag - den 
ene ventil var gemt i rørisoleringen og 
leveringstiden på ny ventil var lang. 
Vi beklager de gener det har medført. 

 

Plejehjemsleder  
Helle Lund 

Ejendomsmester 
Jørgen Andersen 

Ejendomsfunktionær 
Tony Ottenbros 
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VELKOMMEN TIL NY BEBOER                                                                                                              
 

 
Kristian Kjeldsen 

 
Bolig 11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FARVEL, TIL DEM VI HAR TAGET AFSKED MED 
 
Bente Lilly Petersen  13. januar 

Helga Irene Møller  21. januar 

 
 
 
 

 
 

LØSNING PÅ JANUAR MÅNEDS KONKURRENCE  –  ”FALKENBERG ET GODT STED AT VÆRE” 
VINDEREN ER – ULLA NIELSEN, BOLIG 51 

Tillykke til den heldige vinder. 
 

DET ER BEVIST, AT DET ER SUNDT AT FEJRE FØDSELSDAG!  
STATISTIKKEN VISER, AT DE MENNESKER, DER FEJRE FLEST FØDSELSDAGE, BLIVER ÆLDST. 
 

 

 
  

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   4. februar fylder Alice Henriksen 72 år 
Den 13. februar fylder Bodil Nørngaard 71 år 
Den 13. februar fylder Leif Hansen 63 år 
Den 17. februar fylder Edith Thomsen 76 år 
Den 21. februar fylder Ivar Madsen 74 år 
Den 22. februar fylder Lissi Jensen 95 år 
Den 23. februar fylder Ruth Larsen 81 år 
 
 

MÅNEDENS FØDSELSDAGE                                                                                                                      
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VELKOMMEN TIL PUSTERUMMET  
Den 1. januar flyttede demensdagcenteret Pusterummet fra Plejehjemmet 
Grønnehave til Falkenberg. I den forbindelse er de tidligere hjemmeplejelokaler 
blevet bygget om til en dejlig lejlighed med terrasse, hvor hjemmeboende 
borgere med demens visiteres til dagcenteraktivitet. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ombygningen medførte en del larm,  
da flere vægge skulle brydes ned og  
bygges op igen. Her var mange hånd- 
værkere under ombygningen, ofte tre  
til fire ad gangen, så der var trængsel i  
lokalerne. Den 29. december var alt  
færdigt og indretningen på plads – nu  
ventede lokalerne blot på de nye brugere. 

 
 
 
  
HØJDEPUNKTER I SIDSTE MÅNED                                                       

 

Før Før 

Efter 

Efter 

Efter 
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PUSTERUMMET FLYTTER IND 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pusterummet fortæller  
” flytningen fra Grønnehave til Falkenberg har været en god oplevelse, der er tilfredshed med 
de nye lokaler og omgivelser. Det har været trygt for Pusterummets brugere, at kendt 
personale er flyttet med til den nye adresse. 
Vi nyder, at vi nu af og til kan komme på tur med Falkeekspressen”. 
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HYGGE, SAMVÆR OG STEMNINGS BILLEDER I ENHED 2.4 
 
 
 

 
 

FASTELAVN FEJRES FREDAG DEN 5. FEBRUAR KL. 10.30 PÅ TORVET 
Ålsgårde Børnehave kommer, traditionen tro, og slår Katten af tønden sammen 
med os. I år der mulighed for at både beboere og medarbejdere kan slå til 
tønden. 
Så find dit bedste kostume frem, kom gerne udklædt og deltag i festlighederne. 
 
 
 

 
 

 
  

Isblomster og frosne edderkoppespind – det 
er koldt derude 

DET SKER I DENNE MÅNED 
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MÅNEDENS TILBUD I DAGCENTRET 
 

Gudstjeneste - efterfølgende er der kaffe og kage med præsten 
Torsdag den 4. februar kl. 13.30 -14.30 i dagcenteret 
 

Fastelavn - vi slår katten af tønden med Ålsgårde Børnehave 
Fredag den 5. februar kl. 10.30 på Torvet 
 

Tøjsalg ved Senior Shop 
Tirsdag den 9. februar kl. 10 ved billardbordet 
 

Fredags Matiné 
Fredag den 19. februar kl. 14 på Torvet 
 

 

   Mandage Tirsdage Onsdage Torsdage Fredage 

Formiddag 
11.00 – 11.45 
Gymnastik 

Formiddag 
11.00 – 11.45 
Styrketræning 

Formiddag 
11.00 – 11.45 
Styrketræning 

Formiddag 
11.00 – 11.45 
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 onsdag eftermiddag mellem kl. 13 – 15 er der bustur. 
I de kommende vintermåneder køres der tur onsdag eftermiddage, efter 
lyst og behov. 

 

GYNGESTOL TIL UDLÅN 
Vi er så heldige, at vi nu har vores egen gyngestol.  
Stolen cirkulerer mellem enhederne og kan benyttes af alle. 
Gyngestolen har en vuggende effekt, er beroligende, afslappende og 
har indbygget beroligende musik. 
Ønsker du at afprøve den, henvend dig blot til personalet i din enhed. 

 


