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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  300,00 kr.  

 
 

Centerkoordinator 
Mette Weltzer 

Stedfortrædende  
leder  
Marianne Rasmussen 
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Kære alle 
 

”Hvad er et værdigt ældreliv i Helsingør Kommune?” 

Dette spørgsmål stiller kommunens politikere til borgerne, dels ved 
et stort borgermøde på Kulturværftet den 1. marts dels på 
efterfølgende borgermøder på Kommunens plejehjem. 

På Falkenberg holdes Borgermødet den 9. marts kl. 13.30 – 15.00     
i dagcenteret. 

Vi skal drøfte emnerne  

 Vedligeholdelse af egne ressourcer i hverdagen 

 Samarbejdet med frivillige og pårørende 

 Borgerindflydelse 

 Sammenhæng i borgerforløb 

Drøftelserne på mødet vil indgå i Socialudvalgets arbejde med at 
udvikle en ny politik for et værdigt ældreliv i Helsingør Kommune. 

Jo flere I kommer, jo flere input kan vi sende til Socialudvalget - så 
kom og vær med til at sætte dit fingeraftryk på 
værdighedspolitikken. 

Alle beboere, dagcenterbrugere samt pårørende er meget 
velkomne. 
 

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 
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VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE                                                                                                              
 

Else Birthe Knudsen Bolig 61 
Helge Vilhelm Jensen Bolig 16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FARVEL, TIL DEM VI HAR TAGET AFSKED MED 
 
Ulla Birthe Nielsen   11. februar 

Doris Marie Hansen   14. februar 

Poul Petersen   21. februar 

 
 
 
 

 

MÅNEDENS FØDSELSDAGE                                                                                                                      

                                                                                                                                            
                                 
                                                                                                             
 
 
 
 
 

 
 

PÅSKEN 
Påskedag falder altid den første søndag efter første fuldmåne efter 
forårsjævndøgn.  
I år falder påskedag søndag den27. marts, der er fuldmåne den 23. marts og 
forårsjævndøgn den 20. marts. 
 

40 dage efter påskedag falder Kristi Himmelfarts dag. 
 
 

 
  

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. marts fylder Lizzie Axelsen 91 år 
Den   6. marts fylder Maria Isaksen 70 år 
Den 20. marts fylder Kirsten Svensson 91 år 
Den 27. marts fylder Adam Nika 73 år 
Den 28. marts fylder Inge Svendsen 86 år 
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OPFORDRING TIL PÅRØRENDE OG ANDRE DER HJÆLPER BEBOERNE 
Når I hæver penge for beboeren opfordres I til, at hæve  
100 og 200 kronesedler. Vi løber tør for bytte-/vekselpenge, når vi hver dag skal 
veksle store pengesedler for mange beboere. 
Tak for hjælpen.  
 
 

 
 

DANS MED FRU BUGGE 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

HØJDEPUNKTER I SIDSTE MÅNED                                                       
 

FORÅRETS HUSMØDER FOR BEBOERE OG PÅRØRENDE 
Sæt allerede nu kryds i kalenderen til forårets husmøder 
April måned                  Maj måned  
 
 
 
Se opslag når tiden sig nærmer  

Enhed 1.5 - den 4. maj 
Enhed 2.6 - den 11. maj 
Enhed 2.4 - den 18. maj  

 

Enhed 1.1 - den 6. april 
Enhed 2.2 - den 13. april 
Enhed 1.3 - den 20. april 
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FASTELAVN PÅ TORVET 
Vi havde besøg af Ålsgårde Børnehave, der 
sammen med beboere, brugere og  
personale slog ”katten af tønden”. 
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UNDERHOLDNING VED LIONS CLUB 
Muntre sange og vers fra teaterverdenen. 
 
 
 
 

 
 

AKTIVITETER OG RÅ HYGGE I ENHED 2.2 
 
 
 

 
 

 
  

HØJDE PUNKTER FRA SIDSTE MÅNED 
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MÅNEDENS TILBUD I DAGCENTRET 
 

Gudstjeneste 
Torsdag den 3. marts kl. 13.15 i dagcenteret - efterfølgende serveres kaffe og 
kage 
 

Fredags Martiné 
Fredag den 4. marts kl. 13.30 – 15.00 på Torvet 
 

Borgermøde om ” Værdigheds politikken” 
Onsdag den 9. marts kl. 13.30 – 15.00 i dagcenteret  
 

Café eftermiddag med underholdning 
Mandag den 14. marts kl. 13.30 på Torvet – kom og syng med på giro 413 sange 
 

Tøjsalg og modeshow v/Senior Shoppen 
Mandag den 21. marts kl. 10.00 - tøjsalg ved billardbordet 
Mandag den 21. marts kl. 13.30 - modeshow 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 onsdag eftermiddag mellem kl. 13 – 15 er der bustur. 
I de kommende vintermåneder køres der tur onsdag eftermiddage, efter 
lyst og behov. 

 


