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FalkePosten udkommer hver måned med nyheder og generel information. 
  

REDAKTION  

 
 
 
 
  
 
 
Indlæg til næste blad afleveres i receptionen senest den 25. januar 2018. 

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 

JULEBORDET 2017 – TEAM 3 LØB MED SEJREN 
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Kære alle 
Så er endnu et år gået og det er atter tid til at kigge tilbage på året der 
gik, men også frem mod året der kommer. 
2017 har været et lidt anderledes år for plejehjemmet Falkenberg. Vores 
vanligvis gode resultater har været under pres. Vi er desværre som 
mange andre, inden for ældreområdet, udfordret på, at få nye 
kvalificerede medarbejdere, når vi har ledige stillinger. 
Dette har haft en negativ indflydelse på vores normalt meget lave fravær 
og dermed også på medarbejdernes trivsel og Falkenbergs samlede 
økonomi. 
Det er naturligvis noget, jeg tager meget alvorligt og vi er allerede i fuld 
gang med, at få taget hånd om dette på bedst mulig vis. 
På trods af ”hårde odds” har ALLE, medarbejdere som ledere, hver dag 
året rundt knoklet med, at give jer beboere den bedst mulige pleje og 
hverdag.  
Jeg får heldigvis mange tilkendegivelser på, at det i langt overvejende 
grad er lykkedes og, at I er tilfredse med at bo på Falkenberg. Dette blev 
også bekræftet ved efterårets kommunale tilsyn. 
Jeg bliver så glad når medarbejderne får den velfortjente anerkendelse, 
de fortjener for et arbejde, der er ekstremt vigtigt. 
Hvad kommer til at ske i 2018? 
Det ved ingen helt præcis. Vi ved dog, at en stor opgave venter os den 
første halvdel af året med indførsel af ny journal – det kommer til at fylde 
meget. 
Det vigtigste fokus vi altid skal have som medarbejdere i Helsingør 
Kommune – på Falkenberg – er jer der bor her. Vi skal hver dag gøre 
vores bedste for at støtte jer i, at få en så god tilværelse som mulig.  
Vi skal være nysgerrige på, hvad der er vigtigt for jer og hvad I lægger 
vægt på. Med andre ord, vi skal sammen skabe et godt sted at være. 

Jeg ønsker alle beboere, pårørende og brugere et rigtigt godt nytår 

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 
 
 
 

Der er desværre rotter i hønse-
gården. Skadedyrsbekæmperen 
fra Helsingør Kommune har været 
her og sat fælder op, disse vil 
blive tilset løbende. 
Vær ekstra opmærksom med 
åben terrassedør, hvis din 
terrasse vender mod Sansehaven.  
 
 

Plejehjemsleder  
Helle Lund 

Ejendomsmester 
Jørgen Andersen 

Ejendomsfunktionær 
Tony Ottenbros 
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VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE                                                                                                              
 

Niels Sølver Hansen Bolig   6 
Fanny Elisabeth Nielsen Bolig 36 

Bodil Lagermann Bolig 48  

Johannes Nielsen Bolig 74 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 
 

Lene Jensen    6. dec. 

Mogens Svarter  12. dec. 

 
 
 
 

 
 

MÅNEDENS FØDSELSDAGE                                                                                                                      
                                                                                                                                            
                                 
                                                                                                             
 
 
 
 
 

 
 

Den   5. januar fylder Inger Lise Kimer 70 år 
Den   7. januar fylder Aase Kirsten Andersen 83 år 
Den 20. januar fylder Johannes Nielsen 89 år 
Den 23. januar fylder Lis Birthe Holst Müller 90 år 
Den 28. januar fylder Merci Käthe Poulsen 96 år 

MÅNEDENS BLOMST FRA BJARNE  

 
 

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

 

ERINDRINGSDANS 
 
 
 

 
 

JULEHYGGE I DAGCENTERET 
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HAMLET KORET SYNGER JULEN IND 
 
 
 

 
 

ÅLSGÅRDE BØRNEHAVE SYNGER JULE SANGE PÅ TORVET 
 
 
 

 
 

HØJDEPUNKTER I SIDSTE MÅNED                                                       
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KLIPPEKLISTERDAG   
Juletræet på Torvet pyntes og julemanden  
kommer på besøg. 
 
 

 
 

HØJDEPUNKTER I SIDSTE MÅNED                                                       
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JULETRÆERNE HENTES HJEM TIL FALKENBERG 
 
 

 
 

HØJDEPUNKTER I SIDSTE MÅNED                                                       
 

HELSINGØR PIGEGARDE SPILLER JULEN IND 
Søndag den 17. december genlød Torvet af julens dejlige sange. 
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LUCIA MORGEN OG LUCIA EFTERMIDDAG 
 
 
 

 
 

HØJDEPUNKTER I SIDSTE MÅNED                                                       
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DECEMBER I HUSET 
 
 

 
 

HØJDEPUNKTER I SIDSTE MÅNED                                                       
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DECEMBER I HUSET 
 
 
 

 
 

HØJDEPUNKTER FRA SIDSTE MÅNED 
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MÅNEDENS TILBUD I DAGCENTRET 
 

Gudstjeneste 
Torsdag den 4. januar kl. 13.30 i dagcenteret 
 

Fredags Matiné 
Fredag den 19. januar 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, 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. 

Nytårskur – den 31. december 

 
 

 
 


