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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  175 kr.  

 
 

Centerkoordinator 
Mette Weltzer 

Stedfortrædende  
leder  
Marianne Rasmussen 
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Kære beboere og pårørende 

En stor tak til alle jer, som deltog på de seks fantastiske husmøder 
her i efteråret. 

Det er altid en stor fornøjelse for mig, at mødes med jer, både 
beboere og pårørende, til drøftelser og informationer om vores 
fælles dagligdag her på Falkenberg. 

Det var glædeligt, at opleve jeres positive modtagelse af vores 
ændring i forhold til måltiderne. Den gode mad og hyggelige snak 
over maden bagefter, er heller ikke at foragte  

Jeg ved, at alt nyt kræver tilvænning, alligevel har jeg allerede hørt 
mange af jer fortælle, at det stort set fungerer godt efter omlæg-
ningen, og at den varme mad om aftenen skærper appetitten. 

Tak for, at I bakker så positivt op om vores vigtigste opgave nemlig, 
at skabe et godt sted at være. 

Der er lige nu fuld gang i julerierne her på Falkenberg. Vores tradi-
tionsrige julestue er allerede overstået med mange gæster og stor 
succes. Og i den kommende tid kommer det ikke til at skorte på 
hyggelige juleaktiviteter på Falkenberg. Jeg håber, vi ses til flere af 
julearrangementerne, så vi sammen kan nyde de mange oplevelser. 

Jeg glæder mig til at gå rundt i enhederne, og se det individuelle 
præg i julepyntningen, som beboere og medarbejdere i fællesskab 
har ”komponeret”. 
 

  

  
 

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 

    Til slut vil jeg benytte lejligheden til at ønske alle 
beboere og pårørende en rigtig glædelig jul. 

Mange hilsner 

Helle 
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VELKOMMEN TIL                                                                                                              
 

 
Ny beboer 

 
Bolig  16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FARVEL, TIL DEM VI HAR TAGET AFSKED MED 
 

Helge V. Jensen  12. november 

Grethe Schwanflügel  23. november 

  

 
 
 
 

 
 

MÅNEDENS FØDSELSDAGE                                                                                                                      

                                                                                                                                            
                                 
                                                                                                             
 
 
 
 
 

 
 

MORTENS AFTEN MIDDAG SØNDAG DEN 13. NOVEMBER  
En dejlig middag med andesteg, musik og højt humør 

 
  

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   7. december fylder Grethe Strømsvik 98 år 
Den 15. december fylder Kay Christensen 65 år 
Den 30. december fylder Ingrid Jacobsen 92 år 
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DIGITAL ADGANG TIL JOURNAL 
Pr. 1. oktober 2016 har beboere og pårørende mulighed for, at få læseadgang til 
beboerens journal.  
På Helsingør Kommunes Hjemmeside - www.helsingor.dk og Plejehjemmet 
Falkenbergs hjemmeside – www.plejehjemmetfalkenberg.dk findes der en vejledning 
til at finde blanketten ”Samtykkeerklæring” samt link til adgang via NemID.  
Læseadgang kan udelukkende søges elektronisk. 
Det tager op til 10 hverdage fra ansøgningen er modtaget, til læseadgangen er 
oprettet. 
Læseadgang til egen journal erstatter IKKE anmodning om aktindsigt. Anmodning og 
aktindsigt skal håndteres som hidtil. 

 
 
 
 

 
 

GÆSTEBOLIGEN NEDLÆGGES 
Gæsteboligen er blevet nedlagt, og lokalet omdannes i stedet til et sanserum til gavn 
for beboerne.  Gæsteboligen har ikke har været udlejet i hele 2016, så savnet vurderes 
ikke til at blive stort. Sanserummet indrettes med lys, musik og film/billeder, som på de 
fleste mennesker virker afslappende og stimulerende.  
 
 

 
 

FRIVILLIGE SØGES TIL ERINDRINGSDANS 

Vi har brug for 4 frivillige, som har lyst til at være med til Erindringsdans sammen med 
beboerne på Falkenberg. 

I får god introduktion/undervisning inden I kastes ud i dansen, så I er forberedt på hvad, vi 
forventer af jer. 

Der kræves ikke andet af jer, end at I har lyst til at glæde en beboer med en svingom. 

Dansen bliver en dag om ugen, i otte uger og vi afslutter med et 
ekstra festligt afdansningsbal. 

Vi begynder dansen efter nytår, men desværre har vi endnu ikke  

fået planlagt hvilken ugedag vi danser. 

Har du lyst til at deltage, eller kender en, der har danselyst, så send os  
en mail til adressen – falkdemens@helsingor.dk eller ring til os på 
telefon 4928 1731 eller 4928 1733 inden fredag den 16. december. 
 

Mange danse hilsner 
Pia & Marianne i dagcentret  
Pernille & Lene i demensdagcenteret  
 

 
 

 

 
 
 
 
NYT FRA FALKENBERG 

 

mailto:falkdemens@helsingor.dk
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JULETRÆSTUR 
Så er det tid til, at hente årets juletræ til enheden. Vi gentager sidste års 
succes og køre til Julebutikken i Gurre, hvor du selv kommer til at være med til, at 
vælge netop det juletræ, som skal stå i den enhed hvor, du bor. 
 

Mandag den 12. december kl. 10 
Enhed 1.3 og 2.4 
 

Torsdag den 15. december kl. 10 
Enhed 1.5 og 2.6 
 

Fredag den 16. december kl. 10 
Enhed 1.1 og 2.2 
 
 
 

 
 

TIVOLITUR MANDAG DEN 28. NOVEMBER 
Det var en kold men dejlig tur til Tivoli, som var smukt pyntet med julelys og hygge. 

 
 

 
 

NISSEBØRN PÅ BESØG 
Efter at trappeopgangene var blevet  
pyntet op, sang nissebørnene jule- 
sange i dagcenteret. 

 
 
 

 
 

  

DET SKER I DENNE MÅNED OG BILLEDER FRA NOVEMBER 
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JULESTUE DEN 20. NOVEMBER 
Igen i år var julestuen en stor succes med  
mange boder og heldigvis også mange besøgende. 

 
 

 
 

 

BESØG AF DET RULLENDE TEATER 
Biblioteket blev flittigt besøgt, da det  
Rullende Teater kom til Falkenberg 
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MÅNEDENS TILBUD I DAGCENTRET 
 

Klippe-klister dag 
Søndag den 4. december kl. 14.00 på Torvet 
 

Ålsgårde Børnehave synger julen inde 
Onsdag den 7. december kl. 10.30 på Torvet 
 

Lucia optog 
Tirsdag den 13. december kl. 7.30 rundt på enhederne 
Tirsdag den 13. december kl. 14. 00 i dagcentret 
 

Julefrokost i enhederne samt i dagcentrene 
Onsdag den 14. december kl. 12.30  
 

Jule matiné 
Tirsdag den 20. december kl. 14.00 på Torvet 
 

Julegudstjeneste 
Lørdag den 24. december kl. 11.00 i dagcentret 
 

Nytårskur 
Lørdag den 31. december kl. 11.00 på Torvet 
 
    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 
Julebingo 
11.30 – 12.00 
Styrketræning 
For tilmeldte 

Eftermiddag 
13.30 – 15.00 
Julebingo 

Eftermiddag 
13.00 – 15.00 
 

Eftermiddag 
13.30 – 14.30 
 

Eftermiddag 
13.00 – 15.00 
 

Eftermiddag 
13.00 – 15.00 
 

 
Aktiviteter i dagcenteret i vinterhalvåret, er f.eks. bowling, fodre høns, 
læse klub, biograf, kreativt værksted med frivillige og meget mere 

 
I vinterhalvåret kører vi tur 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 dagcentret. 

 
 

Hygge og forberedelse til julen 


