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MÅNEDENS OVERTRO OG VARSLER – KYNDELMISSE DEN 2. FEBRUAR 

 Kyndelmisse knude(snefog/hårdt vinter vejr), som vil tude, holder derude med 
sine stude og ryster sine klude, da er den halve vinter ude. 

 En grøn kyndelmisse giver hyppigt en spids (kold) påske 

 Skinner solen klart på kyndelmisse, da følger megen sne efter 
 
 

 
   

FalkePosten udkommer hver måned med nyheder og generel information. 
  

REDAKTION  

 
 
 
 
  
 
 
Indlæg til næste blad afleveres i receptionen senest den 20. februar 2017. 

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 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  0,00 kr.  

 
 

Centerkoordinator 
Mette Weltzer 

Stedfortrædende  
leder  
Marianne Rasmussen 
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Kære alle 
Så er jeg vendt hjem fra en dejlig lang varm ferie, og pist er en grå 
og trist januar måned slut og vi går mod lysere tider.  

Året er i fuld gang og her den 9. februar, skal vi indvie vores nye 
sanserum ”OASEN” 

Jeg håber, at se mange af jer til indvielsen og jeg håber især, at I alle 
vil få glæde af den oplevelse rummet giver. 

Vi har ligeledes været så heldige, at vi efter ansøgning modtager 
midler fra en pulje i sundheds- og ældreministeriet til demensvenlig 
indretning. 

De penge er dels øremærket til maling af partierne omkring 
beboernes bolig, samt ved indgangene til blok 1 og 2, så vi 
nemmere kan finde vej, dels til mere hjemlig indretning af de 
kliniske badeværelse, igen så det bliver nemmere at orientere sig. 

Selvom puljen har fokus på borgere med demens, så er der ingen 
tvivl om, at det vil komme alle til gavn og glæde. 

Den første marts begynder vores forårs husmøder og jeg glæder 
mig meget til, at vi ses og får en god snak om hvad der rører sig hos 
jer samt kan drøfte hvad der rører sig i den store verden omkring 
Falkenberg.  

Alle pårørende må meget gerne orientere sig på opslag i enheden 
og notere tidspunktet, så vi kan mødes til en hyggelig aften. 

 
Jeg ønsker alle en god februar måned. 

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                                                                                                              
 

Erland Pedersen Bolig 54 
Torben Poul Nielsen Bolig 66 

Svend Walther Wede Bolig 55  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FARVEL, TIL DEM VI HAR TAGET AFSKED MED 
 

Povl Jürgensen     1. januar 

Emma Sethsen     3. januar 

Glady Lilian Nielsen     6. januar 

Inger M. Clausen   10. januar 

Grethe Marburger   29. januar

 
 
 
 

 
 

MÅNEDENS FØDSELSDAGE                                                                                                                      
                                                                                                                                            
                                 
                                                                                                             
 
 
 
 
 

 
 
AKTIVITETER I DAGCENTERET 
Beboere og brugere er  
sammen med Helle, fri- 
villig på Falkenberg, i færd 
med at lave et billede, der 
i nær fremtid kan beund- 
res i dagcenteret. 
 

 
  

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 73 år 
Den 13. februar fylder Bodil Nørngaard 72 år 
Den 13. februar fylder Leif Hansen 64 år 
Den 17. februar fylder Edith Thomsen 77 år 
Den 21. februar fylder Ivar Madsen 75 år 
Den 22. februar fylder Lissi Jensen 96 år 
Den 23. februar fylder Ruth Larsen 82 år 
Den 24. februar fylder Else Knudsen 72 år 
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VENSKABSKLASSE 
Vi er begyndt et samarbejde med 0. klasse fra Apperupskolen, det er tænkt at 
klassen og Falkenberg skal følges de næste mange år, gerne til børnene går ud af 
9. klasse. 
Tirsdag den 24. januar besøgte klassen Falkenberg for første gang, der kom 25 
børn der sammen med deres lærer havde forberedt 3 sange de underholdt med. 
Beboerne og dagcenterbrugerne havde forberedt 3 sanglege, de havde leget, da 
de var børn. Det blev en rigtig god oplevelse, for alle der var til stede. 
Børnene havde flotte tegninger med, der nu hænger på Torvet. 
 
 

 
 
 
  
HØJDEPUNKTER I SIDSTE MÅNED                                                       

 



                                      
                                    

  

6 www.plejehjemmetfalkenberg.dk 

TUR TIL GILLELEJE HAVN 
En råkold januar dag besøgte vi  
havnen i Gilleleje, og så på alle  
fiskekutterne og de frisk fangede  
fisk. 
 
 

 
 

ERINDRINGSDANS 
Et smil om munden og et  
godt humør, det sætter 
på livet den rette kulør. 
Kom og deltag i dansen.  
Glæden smitter 
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ERINDRINGS DANS 
Husk der er erindringsdans tre tirsdage i februar måned. 
Så kridt danseskoene og tag en partner med - det kan være din mand eller kone, 
datter, søn eller barnebarn, din nabo eller god ven, alle er meget velkommen. 
Erindringsdansen finder sted på Torvet 

 Tirsdag den 7. februar kl. 13.30 

 Tirsdag den 14. februar kl. 13.30 

 Tirsdag den 21. februar kl. 13.30 

 Tirsdag den 28. februar kl. 13.30 
 
 
 

 
 

PANDEKAGEDAG 
Første tirsdag efter fastelavn er hvert år den store pandekage- 
dag. Det er dagen, hvor vi sammen bager og spiser pandekager.  
Pandekagedagen er en gammel kristen tradition. Før i tiden skulle man faste i 40 
dage op til påske og dagen før fasten begyndte, skulle al mælk, mel og sukker 
være brugt, der af navnet hvide tirsdag for man spiste varm mælk, æggesøbe og 
hvedeboller (bollemælk) eller bagte pandekager. 
I år falder pandekagedagen tirsdag den 28. februar, så alle opfordres til at bage 
og spise lækre pandekager. 
Måske kan I sammen i enheden bage pandekager til kaffen og nyde dem med 
hinanden – god appetit! 
 
 

 
 
FREDAG DEN 10. FEBRUAR KL. 14.00 
 
Kom og hør Lise Nees synge dansk top sange på Torvet.  
Efterfølgende serveres der kaffe og kage for beboere og  
brugere.  
For pårørende og gæster koster kaffe og kage kr. 30,- 
 

 
 

 
  

DET SKER I DENNE MÅNED 
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MÅNEDENS TILBUD I DAGCENTRET 
 

Tøjsalg v/Sally Thomsen 
Torsdag den 9. februar kl. 11 – 13 ved Billardbordet 
 

Gudstjeneste 
Torsdag den 9. februar kl. 13.30 i Dagcenteret 
 

Underholdning v/Lise Nees 
Fredag den 10. februar kl. 14.00 på Torvet 
 

Syng og vær glad med Shanty Koret 
Torsdag den 16. februar kl. 13.30 på Torvet 
 

Vi slår katten af tønden sammen med Ålsgårde Børnehave 
Fredag den 24. februar kl. 10.30 – 11.30 på Torvet – kom udklædt 
 

Tøjsalg v/Seniorshoppen 
Tirsdag den 28. februar 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 
Aktiviteter 

Eftermiddag 
13.30 – 14.30 
Aktiviteter 
 

Eftermiddag 
13.00 – 15.00 
Aktiviteter 
 

Eftermiddag 
13.00 – 15.00 
Aktiviteter 

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

 
I vinter halvåret 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. 

 
 


