
 
 

  

Figur 1 

 
 
 
 
F

A
L

K
E
P

O
S

T
E

N
 

november 

2016 



                                      
                                    

  

2 www.plejehjemmetfalkenberg.dk 

 
   

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 500,- kr.  

 
 

Centerkoordinator 
Mette Weltzer 

Stedfortrædende  
leder  
Marianne Rasmussen 
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Kære alle 

Den 16. november i år ændrer vi radikalt på måltiderne her på Falkenberg. Fra 
denne dag spiser vi, som i de fleste danske hjem, den varme mad om aftenen. 

Optakten til ændringen har egentlig sin baggrund i en politisk besparelse, som 
træder i kraft 1.1.2017, men som blev iværksat for flere år siden. Derfor har vi 
også haft rigtig god tid til at tænke i nye muligheder, i forhold til at løse 
udfordringen med færre penge, at gøre godt med. 

I løbet af sommeren har vi alle i Huset – både medarbejdere og beboere drøftet 
fordele og ulemper ved at fortsætte med varm mad midt på dagen eller ændre 
til varm mad om aftenen. 

Med udgangspunkt i disse drøftelser traf vi i slutningen af september den 
beslutning, at der vil være 

 morgenmad med friskbagt brød mellem kl. 8 og 10. 

 frokost med kold mad kl. 12.30 hvor beboerne selv tager del i at smøre 
maden med pålæg og tilbehør. 

 varm middagsmad omkring kl. 17.30 -18.00 denne mad tilberedes i center-
køkkenet og bringes ud til enhederne. 

 mellemretter er der efter ønske fortsat mulighed for.  

Mad og måltider er et meget vigtigt element i vores hverdag, og vi har fokus på, 
at skabe de bedste rammer for måltiderne her på Falkenberg. 

Vi satser fremover på, at meget mere af det, vi skal spise, er hjemmelavet i 
vores eget køkken. Men også at beboerne inddrages endnu mere i alle dele af 
måltidet – f.eks. både i forhold til valg af hvad der skal spises, borddækning, 
selv smører deres mad, hjælper med at sende fade rundt og til sidst 
oprydningen. Og selvfølgelig vil medarbejderne, hvis muligt, være endnu mere 
til stede under måltiderne for, at sikre en god snak omkring bordet, og at alle 
får den hjælp de har behov for. 

God appetit til jer alle 

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                                                                                                              
 

Ingrid Jacobsen Bolig 50 
Jørn E. H. Pedersen Bolig   8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FARVEL, TIL DEM VI HAR TAGET AFSKED MED 
 
Eugenius Dradrach  4. oktober 

Erik Johansen  8. oktober 

 
 
 
 

 
 

MÅNEDENS FØDSELSDAGE                                                                                                                      
                                                                                                                                            

                               
  

                                                                                                             
 
 
 
 
 

 
 

FERNISERING  

 
 

 
  

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. november fylder Grethe Marburger 97 år 
Den   5. november fylder Karen Rosborg 85 år 
Den 10. november fylder Erik Kristensen 92 år 
Den 12. november fylder Henny Jensen 93 år 
Den 18. november fylder Flemming Christensen 75 år 
Den 21. november fylder Inge Christiansen 91 år 
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HAMLET KORET 
 
 

 
 

 
 
 
 
NYE PRISER PR. 1. JANUAR 2017 

 

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. 
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I ENHED 2.2 BLIVER DER BAGT ÆBLEKAGE OG PANDEKAGER  

TUR TIL HALLOWEEN PYNTEDE OG  
UHYGGELIGE TIVOLI 
 
 
 

 
 

  

1. præmie i DM i 
kæmpegræskar -  

342 kg 
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HUSMØDER I NOVEMBER 
Onsdag den 2. november i enhed 1.5 
Mandag den 7. november i enhed 2.6 
Onsdag den 9. november i enhed 2.2 
 
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. 
 
 

 
 

 
  

DET SKER I DENNE MÅNED 
 

JULESTUE   
Søndag den 20. 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, håndarbejde, skind og trælegetøj 
            hjemmelavede bolsjer, snaps samt andre lækkerier 
          

Caféen tilbyder frem til kl. 13 - Hamburgerryg med grønlangkål og   
brunede kartofler 

 
            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 

Alle er 

velkomne 
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MÅNEDENS TILBUD I DAGCENTRET 
 

Gudstjeneste  
Torsdag den 3. november kl. 13.30 i dagcenteret 
 

Fredagsmatiné 
Fredag den 4. november kl. 14 – 15 på Torvet 
 

Mortensaftens middag 
Søndag den 13. november kl. 12.30 på Torvet 
 

Tøjsalg ved Damernes Butik 
Tirsdag den 15. november kl. 10 – 13 ved billardbordet 
 

Julestue 
Søndag den 20. november kl. 14 – 16 på Torvet 
 

 
Torvet = Centertorvet på Falkenberg 

   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. 

 
 


