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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 400 kr.  

 
 

Centerkoordinator 
Mette Weltzer 

Stedfortrædende  
leder  
Marianne Rasmussen 
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Kære alle 
På Falkenberg havde vi i september årets uanmeldte kommunale 
tilsyn v/rådgivningsfirmaet BDO. 
Tilsynet konkluderede i deres rapport, at de ikke havde hverken 
bemærkninger eller anbefalinger. Alt det de havde gennemgået var 

bare i top – så lige nu er jeg en meget stolt plejehjemsleder  
Af små highlights fra rapporten kan nævnes: 

 Beboerne udtrykker stor tilfredshed med hjælpen og oplever, at 
deres ressourcer anvendes i det omfang, det er muligt. De føler 
sig hjemme og meget trygge på Falkenberg… … 

 Det opleves, at alle medarbejdere har stort fokus på at medind-
drage beboerne i pleje og daglige sysler – medarbejderne 
fremstår som meget fagligt kompetente… … 

 Den sundhedsfaglige dokumentation er tilfredsstillende og 
medarbejderne kan redegøre for individuelle indsatser hos 
beboerne… … 

 Der er fællesskab omkring måltiderne og kommunikationen er 
respektfuld både til beboerne og medarbejderne indbyrdes… … 

 Medarbejderne er sammen med beboerne hele tiden og 
beboerne behandles værdigt… … 

Og sådan kunne jeg blive ved, men i stedet synes jeg I selv skal læse 
rapporten, som ligger på hjemmesiden 
www.plejehjemmetfalkenberg.dk 
Det vigtigste for mig er, at vi, medarbejdere og ledelse i den grad 
lykkes med at skabe den bedst mulige ramme for beboernes ønske 
om livskvalitet. 
Jeg glæder mig til igen at møde jer til efterårets Husmøder, hvor vi 
bl.a. skal tale om måltider på Falkenberg. 

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 den 14. september haft 
brandsyn fra Helsingør Kommune 
Beredskab. 
Brandsynet gav ikke anledning til 
bemærkninger, alt var i orden. 
Brandsynet foregår en gang årligt,  
i den mellemliggende periode 
foretager vi kontrol og afprøvning 
af alt brandmateriel hver måned.  

Plejehjemsleder  
Helle Lund 

Ejendomsmester 
Jørgen Andersen 

Ejendomsfunktionær 
Tony Ottenbros 

http://www.plejehjemmetfalkenberg.dk/
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VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE                                                                                                              
 

Sonja Jørgensen Bolig 23 
Lis Birthe Holst Müller Bolig 70 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

MÅNEDENS FØDSELSDAGE                                                                                                                      
                                                                                                                                            
                                 
                                                                                                             
 

 
 
 
 

 
 

JULESTUE  
Søndag den 20. november kl. 14 – 16 afholdes den traditionsrige og hyggelige julestue på 
Falkenberg. 
Tilmelding af bod -  
kontakt Ulla Hansen på 49281731 eller mail – falkdemens@helsingor.dk 
pris for ”leje” af bod – kr. 100,- 

 
EN LILLE HILSEN MED TAK FOR ALT  
Kære alle. 
Allerførst tusind tak for næsten 5 års hjælp og støtte til Rolf og jeg. Når som helst, jeg har 
haft chance til det, har I fået rigtig mange rosende ord. 
Det var en trøst under Rolfs sygdom, at I alle var der til at støtte os. 
Dernæst tusind tak for hilsen og blomster til Rolfs bisættelse. 
 
Mange hilsner Tove Manthorpe – hustru til Rolf Manthorpe 

 

 
  

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. 

 

Den 1. oktober fylder Egon Johansen 91 år 
Den 2. oktober fylder Jan Hansen 75 år 
Den 4. oktober fylder Peter de Vries 78 år 
Den 5. oktober fylder Ruth Hermansen 92 år 
Den 5. oktober fylder Sonja Jørgensen 89 år 
Den 10. oktober fylder Glady Nielsen 84 år 
Den 19. oktober fylder Erik Johansen 103 år 
Den 21. oktober fylder Poul Skov 87 år 
Den 29. oktober fylder Britha Lindenberg 74 år 
 
 
 

mailto:falkdemens@helsingor.dk
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HVORDAN AFHOLDES ET REJSEGILDE? 
Det fortæller Werner, pensioneret tømmermester og byggeleder af Utzons 
hus i Helsingør om, her –  
Det er kutyme at afholde rejsegilde med en eller tre kranse, når spærene  
på huset er rejst. Det er bygherre eller arkitekt der holder tale for hånd- 
værkerne og takker for det gode samarbejde. Talen afsluttes med et  
trefoldigt leve/hurra for byggeriet, derefter fejres det med pølser og øl. 
De tre kranse betyder tro, håb og kærlighed eller en krans for grunden,  
for muren og for taget. 
 

Bliver der IKKE afholdt rejsegilde hænger håndværkerne en pose med 
tomme flasker og cement op i stedet. 

 
REJSEGILDE FOR DET NYE DEPOT PÅ P-PLADSEN 
 
 

 
 

 
 
 
 
HØJDEPUNKTER I SIDSTE MÅNED                                                       
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SØMANDSKORET UNDERHOLDER MED SØENS VISER 
 
 
 

 
 

HELSINGØR PIGEGARDE PÅ FALKENBERG  
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HUSMØDER I OKTOBER 
Onsdag den 5. oktober i enhed 1.3 
Onsdag den 12. oktober i enhed 2.4 
Onsdag den 26. oktober i enhed 1.1 
 
Mødet begynder kl. 17 og bagefter nyder vi en god middag sammen 
 

Efterårets tema 

 Måltider er mere end mad - orientering om fremtidige tiltag omkring 
måltiderne på Falkenberg 

 
Tilmelding til møde og middag sker til enheden. 
 
 

 
 

KRUKKE I SANSEHAVEN 
Krukke skænket af Leif, ægtefælle til Ruth Karoline Larsen. 
Som ung sømand, i årene 1952-1954, arbejdede  
jeg i det hæderkronede kompagni ØK. Vi så altid  
frem til østenrejser til Bangkok, hvor vi fik mange  
gode bekendtskaber med de lokale familier som  
boede langs bredden af de bifloder til den store  
Menamflod, det var der så jeg krukken første  
gang og besluttede at jeg ville have den med hjem 
til Danmark. 
Krukken blev købt og leveret til skibet, hvorefter 
den blev sejlet til frihavnen i København. 
Ruth og jeg har haft meget glæde af krukken lige siden, nu er det jeres tur. 
 
Hilsen Leif   
 

 
 

 
  

DET SKER I DENNE MÅNED 
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MÅNEDENS TILBUD I DAGCENTRET 
 

Tøjsalg ved Seniorshoppen 
Tirsdag den 4. oktober kl. 10 – 12 ved billardbordet 
 

Fredags Martine  
Fredag den 7. oktober kl. 14 – 15 på Torvet – Sofus og Svend spiller op 
 

Taskesalg ved Heiberg tasker 
Tirsdag den 11. oktober kl. 10 – 12 ved billardbordet 
 

Hamletkoret 
Onsdag den 12. oktober kl. 14 – 15 på Torvet 
 

Gudstjeneste 
Torsdag den 13. oktober kl. 13.30 i dagcenteret 
 

Tøjsalg 
Tirsdag den 25. oktober kl. 10 – 12 ved billardbordet 
 
    Mandage Tirsdage Onsdage Torsdage Fredage 

Formiddag 
11.00 – 11.45 
Gymnastik 
For tilmeldte 

Formiddag 
11.00 – 11.45 
Styrketræning 
For tilmeldte 

Formiddag 
11.00 – 11.45 
Styrketræning 
For tilmeldte 

Formiddag 
11.00 – 11.45 
Gymnastik 
For tilmeldte 
Spil 

Formiddag 
10.30 – 11.30 
Bingo 
11.30 – 12.00 
Styrketræning 
For tilmeldte 

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. 

 
I efteråret kører vi ture med FalkeEkspressen efter lyst og behov 
Derudover er der mulighed for, den første og tredje tirsdag i hver måned, 
at tage med på shoppetur. Har du lyst, henvend dig i dagcenteret. 

 
 


