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MÅNEDENS CITATER –  

 
ET AF DE FØRSTE ALDERDOMSTEGN ER, NÅR DIT HOVED LAVER AFTALER, DIN KROP IKKE KAN 

KLARE. HVEM KENDER IKKE TIL DET? 
 
DER ER INTET SOM SMITTER MERE END ET GODT HUMØR – BORTSET FRA MANGLEN PÅ SAMME 

 
   

FalkePosten udkommer hver måned med nyheder og generel information. 
  

REDAKTION  

 
 
 
 
  
 
 
Indlæg til næste blad afleveres i receptionen senest den 24. marts 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 100 kr.  

 
 

Centerkoordinator 
Mette Weltzer 

Stedfortrædende  
leder  
Marianne Rasmussen 
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Kære alle 

 
Siden nytår har beboere, medarbejdere, samt frivillige hver 
tirsdag kridtet danseskoene. 
Falkenberg har lagt hus til erindringsdans i alt 8 gange.  
Jeg har selv deltaget et par gange og hold da op, det gav sved 
på panden!! 
Hvor er det skønt, at opleve hvor meget glæde dansen skaber. 
Vi har så mange succeshistorier om, hvordan denne aktivitet 
giver beboerne og brugere i vores dagcentre en hel særlig 
oplevelse. 
Det ses i særlig grad på trængslen på dansegulvet. 
 
Det er ikke svært ved at få øje på fordelene ved at danse 

 Vi bliver glade 

 Vi får motion 

 Vi indgår i sociale relationer/flirter lidt  

 Vi griner og har det sjovt 
 
Fredag den 10. marts holder vi afdansningsbal og jeg glæder 
mig til at se jer alle i det stiveste puds – husk der er mulighed 
for ”forskønnelse” hvis I besøger dagcenteret i løbet af ugen op 
til afdansningsballet, du kan få hjælp til at pudse dine 

dansesko, stryge kjole eller skjorte, få manicure og håret sat. 

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                                                                                                              
 

Cecilie Kirkelund Bolig 47 
Connie Kronby Bolig 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FARVEL, TIL DEM VI HAR TAGET AFSKED MED 
 
LISSI RUTH JENSEN  11. feb. 

 
 
 
 

 
 

MÅNEDENS FØDSELSDAGE                                                                                                                      
                                                                                                                                            
                                 
                                                                                                             
 
 
 
 
 

 
 
SHANTY KORET SYNGER SØMANDSVISER - FOR FULDE HUSE. 

 

 
  

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 92 år 
Den   6. marts fylder Maria Isaksen 71 år 
Den 20. marts fylder Kirsten A. Svensson 92 år 
Den 22. marts fylder Inger Manner-Jakobsen 81 år 
Den 27. marts fylder Adam Nika 74 år 
Den 28. marts fylder Inge Svendsen 87 år 
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DER BAGES FASTELAVNSBOLLER TIL KAFFEN I DAGCENTER DEMENS 
 
 
 

 
 

VINTERENS SOLSTRÅLER NYDES 
 
 

 
 

 
 
 
 
HØJDEPUNKTER I SIDSTE MÅNED                                                       
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INDVIELSE AF OASEN - SANSERUMMET 
Torsdag den 9. februar indviede vi vores nye 
sanserum, der er åbent for alle døgnet rundt. 
 
 

 
 

  



                                      
                                    

  

7 www.plejehjemmetfalkenberg.dk 

HUSMØDER I MARTS OG APRIL 
Onsdag den 1. marts i enhed 1.1 
Onsdag den 8. marts i enhed 2.2 
Onsdag den 15. marts i enhed 1.3 
Onsdag den 22. marts i enhed 2.4 
Onsdag den 27. marts i enhed 1.5 
Onsdag den 5. april i enhed 2.6 
 

Mødet begynder kl. 17 og bagefter nyder vi en god middag sammen 
 

Forårets tema 

 Demens - orientering om tiltag omkring demensvenlig indretning 
 

Tilmelding til møde og middag sker til enheden. 
 
 
 

 
 

FASTELAVN FREDAG DEN 24. FEBRUAR 
blev fejret med Ålsgårde Børnehave. 
 
 

 
 

 
  

DET SKER I DENNE MÅNED 
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MÅNEDENS TILBUD I DAGCENTRET 
 

Taskesalg 
Onsdag den 1. marts kl. 10 - 13 ved billardbordet 
 

Gudstjeneste 
Torsdag den 2. marts kl. 13.30 i dagcenteret 
 

Erindringsdans - afdansningsbal 
Fredag den 10. marts kl. 14.00 på Torvet 
 

Teater forestilling – ”Alle elsker Katinka” 
Onsdag den 29. marts kl. 14.00 på Torvet 
 

Fredagsmatiné 
Fredag den 31. marts kl. 14.00 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 
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. 

 
 


