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FalkePosten udkommer hver måned med nyheder og generel information. 
  

REDAKTION  

 
 
 
 
  
 
 
Indlæg til næste blad afleveres i receptionen senest den 26. februar 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 

MÅNEDENS ORDSPROG –  

 

        Smil koster mindre end elektrisk lys, og alligevel lyser det mere op i et hjem. 
 

        Smil forlænger munden, glæde forlænger livet. 
 

        Smil til verden og verden smiler igen. 
 



                                      
                                    

  

3 www.plejehjemmetfalkenberg.dk 

 
  

 
 
 
 

Kære alle 
Her godt og vel inde i det nye år, er jeg meget glad for, at kunne fortælle 
jer en god nyhed. 
Jeg vil gerne præsentere jer for den ”nye” ledelse på Falkenberg. Fra den 1. 
marts indtræder Jeannet Winther og Hanne Fisker, de nuværende 
enhedsansvarlige for Team 1 og Team 2, i ledelsen, som nu ser sådan ud  

Helle Lund – plejehjemsleder  
Jeannet Winther – teamleder/Team 1 
Hanne Fisker – teamleder/Team 2 
Lis Røpke – teamleder/Team 3 samt Team Tværgående 
Marianne Rasmussen – teamleder/Team 4 - centerdelen 

Som jeg tidligere har nævnt, har det i løbet af 2017 vist sig, at 
ledelsesopgaven i et mere og mere komplekst sundhedsvæsen -  ”det nære 
sundhedsvæsen” kræver mere ledelse tættere på og denne ændring skulle 
meget gerne betyde en langt mere tilgængelig ledelse i dagligdagen for  
alle – beboere, pårørende og medarbejdere. Jeg håber og tror på, at denne 
ændring vil være til stor gavn for vores løsning af kerneopgaven på 
Falkenberg – At danne den bedst mulige ramme om den enkelte beboers 
ønske om livskvalitet. 

I kan hilse på de ”nye” ledere på de kommende husmøder, hvor det første 
afholdes i enhed 1.5 den 1. marts. Jeg glæder mig meget. 

Den 8. marts har vi en temaeftermiddag for alle Falkenbergs faste 
medarbejdere. Derfor vil jeg høre jer pårørende om, I vil overveje 
muligheden for at hjælpe nogle timer mellem kl. 14-17. Temadagen holdes 
her i huset, og vi vil naturligvis sikre, at I beboere får en tryg og dejlig 
eftermiddag sammen med afløsere, pårørende og frivillige. Pårørende skal 
ikke løse plejeopgaver, men udelukkende hygge om/med beboerne, f.eks. 
gå tur, synge/læse sammen, drikke kaffe mv. 

Til slut en stor tak for en dejlig søndag i selskab med alle jer beboere, en 
masse pårørende og ikke mindst selveste Johnny Reimar – stor  
tak til Bjarne som gjorde det muligt igen- igen. 

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 NY BEBOER                                                                                                              
 

 
Edit Anna Thomsen 

 
Bolig 54 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 
 

Erland Pedersen  14. januar 

Bent Juhl Nielsen  31. januar 

 
 
 
 

 
 

MÅNEDENS FØDSELSDAGE                                                                                                                      
                                                                                                                                            
                                 
                                                                                                             
 
 
 
 
 

 
 

Den   4. februar fylder Alice Hanne Henriksen 74 år 
Den 11. februar fylder Fanny Elisabeth Nielsen 84 år 
Den 13. februar fylder Leif Bjørn Hansen 65 år 
Den 15. februar fylder Børge Christian Melkiorsen 89 år 
Den 17. februar fylder Edith Thomsen 78 år 
Den 21. februar fylder Ivar Sigurd Madsen 76 år 

TØJCONTAINER  

Som led i at være med til, at nedbringe udgifterne til kommunens egne 
affaldsordninger og samtidig udnytte de værdifulde ressourcer i affaldet, har vi på 
Falkenberg nu en tøjcontainer til kasseret tøj og andre former for tekstiler. 
Tøjcontaineren, der er høj, firkantet og mørke blå, er placeret ved de øvrige 
affalds- og flaskecontainere. 
 
Alle opfordres hermed til at benytte tøjcontainerne, når tøj skal kasseres. 
 

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

 
UNDERHOLDNING MED JOHNNY REIMER – årets første underholdning stod Solveigs søn Bjarne 
Lundahl for. Han havde hyret Johnny Reimer og frisører fra Salon 2000, så man til de festlige 
toner kunne få klippet lokkerne. Alle fremmødte til søndagens arrangement havde en festelig 
dag med masser af fælles sang, lagkage, kaffe og portvin. 
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TAK TIL MARY OG CARL OTTOS ANDERSEN STØTTEFOND V/ POUL ERIK SØRENSEN 
Beboerne takker mange gange for den fine æske chokolade, de hver især fik af 
fonden. Alle beboere kan nu glæde sig til, at Lise Nees  
kommer og synger i løbet af foråret, endnu en gave fra støttefonden. 
Lise Nees vil synge et væld af danske og udenlandske sang – for som Lise skriver 
på sin hjemmeside – ”Når følelserne bliver store og det talte ord ikke  
længere slår til, må sangen og musikken tage over”. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

BILSPILLET HAR INDTAGET FALKENBERG 
Vi har investeret i en PlayStation med tilhørende bil-spil, til stor fornøjelse for de beboere og 
brugere der allerede har forsøgt med rat og pedaler. Har du lyst til at prøve, kan du spørge i 
dagcenteret, om tid og sted for næste ”kørsel”.  
 

 
 

Endnu en gang tak til 
Mary og Carl Ottos 
Støttefond. 
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HUSMØDER I FORÅRET 2018 
Sæt allerede kryds i kalenderen nu og hold øje med opslaget i enheden. 
 

 
 

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

Forårets tema 

 Aktiviteter på Falkenberg 
 

Tilmelding til møde og middag sker til enheden. 
 
 

 
 

DET SKER I DENNE MÅNED 
 

AKTIVITETER OG HYGGE I ENHEDERNE 
 
 

 
 

Torsdag den 1. marts i enhed 1.5 
Tirsdag den 6. marts i enhed 2.6 
Torsdag den 15. marts i enhed 1.1 
Tirsdag den 20. marts i enhed 1.3 
Torsdag den 12. april i enhed 2.2 
Tirsdag den 17. april i enhed 2.4 
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MÅNEDENS TILBUD I DAGCENTRET 
 

Gudstjeneste 
Torsdag den 1. februar kl. 13.30 i Dagcenteret 
 

Erindringsdans – begynder igen efter juleferien 
Tirsdag den 6. februar kl. 15.00 på Torvet 
 

Tøjsalg ved Senior Shoppen 
Onsdag den 7. februar kl. 10.00 ved Billardbordet 
 

Fastelavn 
Fredag den 9. februar kl. 10.30 på Torvet  
 

Tøjsalg ved L. F. Mode 
Onsdag den 14. februar kl. 10.00 ved Billardbordet 
 

Fredags Matiné 
Fredag den 23. februar 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 
11.15 – 11.45 
Styrketræning 
 
For tilmeldte 

Eftermiddag 
13.30 – 15.00 
Aktiviteter 
  

Eftermiddag 
13.30 – 15.00 
Aktiviteter 
 

Eftermiddag 
13.30 – 15.00 
Aktiviteter 

Eftermiddag 
13.30 – 15.00 
Aktiviteter 
 

Eftermiddag 
13.30 – 15.00 
Aktiviteter  

 
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. 


