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FalkePosten udkommer hver måned med nyheder og generel information. 
  

REDAKTION  

 
 
 
 
  
 
 
Indlæg til næste blad afleveres i receptionen senest den 25. oktober 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, stranden, 
skoven og byen. 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. 
 

 
 

Centerkoordinator 
Mette Weltzer 

Stedfortrædende  
leder  
Marianne Rasmussen 

MÅNEDENS ORDSPROG –  

 
Det er utroligt, som vort syn på alder skifter med alderen. 
 
Det bedste ved fremtiden er, at den kommer en dag ad gangen. 
 



                                      
                                    

  

3 www.plejehjemmetfalkenberg.dk 

 
  

 
 
 
 

Kære alle 

En smuk søndag sidst i september hvor solen skinnede, kom 
Helsingør Pigegarde forbi Falkenberg, og gav en skøn koncert, til 
glæde for alle os, som var så heldige at være til stede – både 
beboere, pårørende og medarbejdere. 

Vanen tro blev den dejlige koncert fulgt op af klipning, kaffe med 
lagkage, og Bjarne sørgede igen for en lille en (stor!) til kaffen. 

Jeg vil gerne benytte lejligheden til, at sige Bjarne stor tak for 
arrangementet og naturligvis tak til frisører, og sidst men ikke 
mindst Pigegarden og deres leder Sanne Koudahl. I var med til at 
give os alle en god oplevelse, som ikke var muligt uden jer. 

Sanne Koudahl har lovet, at Pigegarden giver endnu en koncert her 
på Falkenberg den 17 december, hvilket vi allerede ser frem til. 

Efteråret er på vej, og vi går en mørkere tider i møde - hmmm 
hvornår var det egentlig sommer? Med efteråret følger husmøder i 
alle enhederne, og jeg glæder mig som altid til, at mødes med jer 
beboere og pårørende til en god snak og god mad. Vi skal vanen tro, 
tale om hvad, der rører sig i enheden, på Falkenberg, på 
ældreområdet i Kommunen, og i den store omverden. Denne gang 
er det overordnede emne ”Det nære sundhedsvæsen”. 

Vel mødt til husmøderne i oktober  

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 er på vej til den mørke efterårs- og vintertid hvor, 
det er rart, at kunne lukke mørket ude. Hvis dine 
gardiner eller persienner/plisségardiner ikke 
fungerer, er det nu du skal bede om hjælp til at 
udbedre skaden hos dine pårørende, familie og 
venner eller få fat i en frivillig.  
Det er desværre ikke en opgave, Boligselskabet har 
mulighed for at løse for dig. 

Plejehjemsleder  
Helle Lund 

Ejendomsmester 
Jørgen Andersen 

Ejendomsfunktionær 
Tony Ottenbros 
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VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE                                                                                                              
 

Inger Lise Kimer Bolig 53 
Aase Kirsten Andersen Bolig   3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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. 

FARVEL, TIL DEM VI HAR TAGET AFSKED MED 
 

Jørgen Jensen  12. Sept. 

Kay K. Christensen  13. Sept. 

Gerda Hansen  15. Sept. 

 
 
 
 

 
 

MÅNEDENS FØDSELSDAGE                                                                                                                      
                                                                                                                                            
                                 
                                                                                                             
 
 
 
 
 

 
 

Den   2. oktober fylder Jan Hansen 76 år 
Den   3. oktober fylder Birgit Reimer 75 år 
Den   4. oktober fylder Peter de Vries 79 år 
Den   5. oktober fylder Ruth Hermansen 93 år 
Den   5. oktober fylder Sonja Jørgensen 90 år 
Den 21. oktober fylder Poul Skov 88 år 
Den 29. oktober fylder Britha Lindenberg 75 år 
 

HUSMØDER I OKTOBER OG NOVEMBER 
Denne gang skal vi tale om ”Det nære sundhedsvæsen” og hvad betyder det for 
dig, som beboer. 
Torsdag den 5. oktober i enhed 1.1 Torsdag den 12. oktober i enhed 2.2 
Tirsdag den 24. oktober i enhed 1.3 Tirsdag den 31. oktober enhed 2.4 
Tirsdag den 7. november i enhed 1.5 Torsdag den 23. november enhed 2.6  
 

Alle møder begynder kl. 17 og sluttes af med middag.  
Tilmelding skal sker til enheden. 

Et lys brændte, 
Et lys blafrede i vinden, 
Et lys blæste stille ud. 
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HØJDEPUNKTER I SIDSTE MÅNED                                                       

 

HELSINGØR PIGEGARDE 
Det var vanen tro Bjarne Lundahl, Solveigs søn, der havde hyret Pigegarden sammen med 2 
frisører, så beboerne kunne blive klippet gratis mens musikken spillede. Falkenberg bød på 
lækre lagkager, og Bjarne bød på portvin til kaffen. Alle beboerne og deres pårørende nød 
det flotte arrangement. 
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                                                                   AKTIVITETER I DAGCENTERET 
                                                      Ude som inde blev der  

                                                  spillet og hygget.  
                                                   
                                                    

EFTERMIDDAGS DANS PÅ TORVET 
Tirsdag den 26. september blev der inviteret til dans på Torvet. 
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UDELIV OG MINIGOLF 

På Falkenberg har vi i denne sommer været optaget af at rykke mange af aktiviteterne 
udenfor, vi har kaldt det for Udeliv.  

Med det øgede fokus på at være udendørs i sommermånederne, vil vi gerne opnå, at 
beboerne oplever øget både fysisk sundhed og generel livskvalitet. Vi ved, at motion og 
træning er godt for at holde os i form og for den generelle livskvalitet. Vi ved også, at dagslys 
øger sundhed og livskvalitet.  

Vi har haft mange gode oplevelser med sommerens Udeliv – vi har blandt andet holdt 
camping-dage          , tændt bål       trænet og gået ture                 samt passet høns           og 
sansehave. I har måske læst om nogle af vores oplevelser tidligere i Falkeposten. Vi glæder os 
til at rykke ud i udelivet igen til næste sommer. 

En dag i august var nogle af Falkenbergs dagcenterbrugere på tur med Falkeekspressen, og 
købte lækre is hos Hornbæk Minigolf. Vi fik også en rigtig god gave, som vi havde ønsket os - 
Hornbæk Minigolf donerede lige på stedet køller til vores kommende minigolfbane, som vi 
netop har fået etableret rigtige huller til i græsset ud for den store terrasse. Så nu øver vi os i 
at putte og lave Hole-In-One.  

Her på billederne spiller vi minigolf, foreløbigt uden huller, men blot efter festlige 
fødselsdagsflag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En stor tak til HORNBÆK MINIGOLF, der har doneret køller til minigolf på  
Falkenberg. Vi glæder os til at spille meget mere minigolf – gerne hele året rundt. 

 
 
 

 
 

DET SKER I DENNE MÅNED 
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MÅNEDENS TILBUD I DAGCENTRET 
 

Tøjsalg ved Seniorshoppen 
Tirsdag den 3. oktober kl. 10 – 15 ved billardbordet 
Der afholdes modeshow i dagcenteret kl. 14 
 

Dans 
Tirsdag den 3. oktober kl. 15 – 16 på Torvet  
 

Gudstjeneste 
Torsdag den 5. oktober kl. 13.30 – 14.30 i dagcenteret 
Der serveres efterfølgende kaffe og kage 
 

Fredags Martine – Oktober Fest 
Fredag den 20. oktober kl. 14 – 15 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  

Formiddag 
11.00 – 11.45 
Styrketræning 
 
For tilmeldte 

Eftermiddag 
13.30 – 15.00 
Hønsegård  

Eftermiddag 
13.00 – 15.00 
Aktiviteter 
 

Eftermiddag 
13.30 – 14.30 
Aktiviteter 

Eftermiddag 
13.00 – 15.00 
Petanque 

Eftermiddag 
13.00 – 15.00 
Aktiviteter og 
spil 

 
Aktiviteter i dagcenteret i vinterhalvåret, er f.eks. petanque, cykelture, fodre 
høns, aktiviteter i naturen, kreativt værksted med frivillige og meget mere. 

 
I vinterhalvåret kører vi ture med FalkeEkspressen efter ønsker, lyst og behov 
Derudover er der mulighed for, den første og tredje tirsdag i hver måned, at tage 
med på shoppetur. Har du lyst til en tur ud af Huset, henvend dig i dagcenteret.  
Der er brugerbetaling på ture, og det er muligt at købe klippekort i dagcenteret. 
 

 
 

Der kan forekomme ændringer i forhold til planlagte arrangementer – du er derfor altid velkommen til 
løbende at spørge i dagcenteret om arrangementet finder sted som planlagt. 


