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FalkePosten udkommer hver måned med nyheder og generel information. 
  

REDAKTION  

 
 
 
 
  
 
 
Indlæg til næste blad afleveres i receptionen senest den 27. november 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 INGEN KUNST AT BLIVE GAMMEL. KUNSTEN ER AT VÆRE GAMMEL. 
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Kære alle 

Jeg får lyst til at dele nogle gode historier med jer… … 

Forleden morgen kom en pårørende og bankede på mit vindue. 

Han ville da bare lige fortælle mig, at han dagen før havde været 
forbi Falkenberg ved aftensmadstid – ikke nok med, at han 
besøgte sin egen mor – han slog også vejen forbi alle de 5 øvrige 
enheder med 2 flasker portvin under armen. 

Han fortalte mig, at det gør han jævnligt, og sagde;  

” Helle, du skal bare vide hvor glade beboerne bliver. Jeg føler 
virkelig, at jeg gør en forskel, når jeg mærker deres glæde og så 
”koster” det mig bare lidt portvin og en time af min tid, og      
alligevel får jeg så meget igen”.  

En anden pårørende har doneret 4 høns efter, at ræven tog de 
gamle, og andre pårørende og frivillige danser med,         når vi 
har dans på Torvet og sådan kan jeg blive ved.  

Sådanne historier kan redde hele min dag. Så hvis nogen af jer 
har lignede oplevelser, vil jeg rigtig gerne høre om dem. 

I 2016 præsenterede vi på Falkenbergs husmøder netop et 
projekt der hed Samskabelse, hvor vi fortalte om, hvordan vi 
arbejder med at inddrage beboere, pårørende og frivillige i endnu 
højere grad med det formål at skabe den bedst mulige livskvalitet 
for beboerne på Falkenberg. Det er så dejligt at konstatere, at det 
lever i hverdagen på Falkenberg.  

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                                                                                                              
 

Andreas M. Jørgensen Bolig   5  
Kjeld V. Poulsen Bolig 18 

Alice V. Christiansen Bolig   8 

Ulf Engelbrecht-Hansen Bolig 61 

Bent Juhl Nielsen Bolig 56 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SIDSTE NYT PÅ 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 
 

Bente Lilian Johansen    4. oktober 

Ruth Karoline Larsen  10. oktober 

Tomine Nissen  16. oktober

 
 
 
 

 
 

MÅNEDENS FØDSELSDAGE                                                                                                                      
                                                                                                                                            
                                 
                                                                                                             
 
 
 
 
 

 
 

Den   5. november fylder Karen Rosborg 86 år 
Den 10. november fylder Erik Christensen 93 år 
Den 12. november fylder Henny Jensen 94 år 
Den 18. november fylder Flemming Christensen 76 år 
Den 21. november fylder Inge Christiansen 92 år 

BØRN OG BEBOERE SPILLER WII 

Efterårsferien bød på hygge og leg på Torvet 

 

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

BLOMSTER TIL ALLE BEBOERNE 
Den 9. oktober blev der leveret 75 flotte azalea til alle beboere med hilsen fra  
Falkenbergs gode ven Bjarne, søn af Solveig i bolig 19. 
En stor tak til Bjarne for at bidrage til, at Falkenberg er et godt sted at være. 

 
 

 
 

KOMMUNAL- OG REGIONSRÅDSVALG 
Torsdag den 9. november fra kl. 10 har du mulighed for, at brevstemme til 
Kommunal- og Regionsrådsvalget den 21. november 2017. Afstemningen finder 
sted her på Falkenberg på Torvet, hvor 2 valgtilforordnet sikre at din stemme 
bliver ”hørt”.  
 
 
 
 
 

 
 

OKTOBERFEST – med alt hvad det indebærer af øl,  
                                         saltkringler, udklædning, 
                                         fest og farver. 
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PRISSTIGNINGER 2018 
 
 
 
 

 
 

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. 

MINIGOLF BANEN INDTAGES AF HERREGRUPPEN 
De første spil- 
lere har meldt 
sig på banen, 
og glæder sig 
til mange gode 
puts. 

 

Visiteret til dagcenter  
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ODD FELLOW I HELSINGØR FLYDTE 90 ÅR 
I anledningen af Odd Fellows runde fødselsdag mandag den 16. oktober 
forærede logen lagkage til alle beboere, brugere og medarbejdere på Falkenberg. 
 

 
 
 

 
 

DET SKER I DENNE MÅNED 
 

JULESTUE 2017 
Årets julestue holdes søndag den 26. november kl. 14- 16 på Torvet 
 

I Caféen kan du frem til kl. 13 købe dagens ret - Hamburgerryg med 
grønlangkål og brunede kartofler 

 

Der vil være boder med alt mellem himmel og jord f.eks. 
 

Nisser, adventskranse og juledekorationer,  
lyskæder, håndlavede ideer til gaver,  
hjemmelavede bolsjer, snaps samt andre lækkerier og dertil hjemmelavede 
marmelader, frikadeller, lune retter, kager, småkager og romkugler… … 

          
            I julecaféen kan købes kaffe, the, gløgg og æbleskiver 
 

 
Har du lyst til selv, at have en bod er prisen kr. 100. Du skal kontakte  
Ulla Hansen på       4928 1731 for at indgå aftale. 
 
 

 
 

Alle er 

velkomne 
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MÅNEDENS TILBUD I DAGCENTRET 
 

Gudstjeneste 
Torsdag den 2. november kl. 13.30 i dagcenteret 
 

Tøjsalg v/ Sally 
Tirsdag den 7. november kl. 11.00 ved billardbordet 
 

Mortensaften 
Søndag den 12. november kl. 12.20 på Torvet 
 

Børnehaven Tusindfryd kommer og pynter op til jul 
Onsdag den 22. november om formiddagen 
 

Hamlet koret underholder 
Onsdag den 22. november kl. 14.00 på Torvet 
 

Fredags Martine 
Fredag den 24. november 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  

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, så 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. 


