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FalkePosten udkommer hver måned med nyheder og generel information. 
  

REDAKTION  

 
 
 
 
  
 
 
Indlæg til næste blad afleveres i receptionen senest den 24. oktober 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 

FODENS DAG I DANMARK -    den 20.     september  
 

Dagen blev  
markeret med  
tilbud om fodbad 
og fodcreme til                                                                                                                                                        
alle beboere og  
brugere på 
Falkenberg. 

 



                                      
                                    

  

3 www.plejehjemmetfalkenberg.dk 

 
  

 
 
 
 

Kære alle 
I 2011 blev den sidste fredag i september udnævnt  
til ny national frivilligheds-dag. Det var daværende  
socialminister Benedikte Kiær, som i dag er  
Helsingør Kommunes borgmester, der var primus  
motor for frivillighedsdagen. I år har vi genoptaget  
en gammel tradition på Falkenberg, og holdt  
sportsdag for beboere og dagcenterbrugere på frivillighedsdag fredag 
den 28. september.  

Dagen var blæsende men dejlig solrig, og mange af jer 
beboere og dagcenter-brugere nød nogle muntre  
formiddagstimer sammen med medarbejderne, frivillige 
hjælpere og pårørende. Der blev dystet i forskellige  
discipliner. som kævlekast, kørestolsræs mv.  
Til sidst afsluttede vi sportsdagen med skøn frokost fra en til dagen 
bestilt pølsevogn. 

Jeg vil meget gerne slå et slag for, at flere melder sig som frivillige på 
Falkenberg! Det gælder alle inkl. naboer, venner og pårørende. Det 
eneste krav er, at man har lyst, interesse og overskud til at yde en indsats 
til glæde for beboerne og dagcenterbrugerne for, at gøre Falkenberg til 
”et godt sted at være”. I skal bare henvende jer i dagcentret eller i 
receptionen og tilbyde jer. 

I den kommende måned begynder efterårets husmøder, og over de 
næste måneder glæder jeg mig til, at møde jer alle sammen med jeres 
pårørende til en hyggelig aften med gode drøftelser omkring livet på 
Falkenberg. Jeg vil bl.a. fortælle lidt om hvad, der aktuelt rører sig på 
ældreområdet, og ikke mindst nyde en god middag med jer alle.  

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 

Jeg byder velkommen 
til sportsdagen 
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VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE                                                                                                              
 

Bente Bonnevie Bolig 29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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. 

MÅNEDENS FØDSELSDAGE                                                                                                                      
                                                                                                                                            
                                 
                                                                                                             
 
 
 
 
 

 
 

Den 2. oktober fylder Jan Hansen 77 år 
Den 3. oktober fylder Birgit Reimer Andersen 76 år 
Den 5. oktober fylder Ruth Hermansen 94 år 
Den 5. oktober fylder Sonja Jørgensen 91 år 
Den 9. oktober fylder Birthe Trærup 88 år 
Den 29. oktober fylder Britha Lindenberg 76 år 
Den 31. oktober fylder Aage Bent Nielsen 79 år 

HUSKEDAGEN  

Alzheimerforeningens årlige huskedag blev fejret med kage, masser af kage, der 
flot pyntet af beboere og brugere i dagcenteret. 

Husk
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HØJDEPUNKTER I SIDSTE MÅNED                                                       

 
FISKETUR TIL NORDHAVNEN 
En blæsende gråvejrsdag i sep- 
tember drog vi på fisketur til  
nordhavnen, dog uden held på  
krogen. 
Den medbragte madpakke blev  
nydt i Hornbæk Plantage med ud- 
sigt til fiskenes hjem, Øresund. 
Hvis der er ønsker til endnu en  
fisketur, kontakt dagcenteret. 
 
 

 
 



                                      
                                    

  

6 www.plejehjemmetfalkenberg.dk 

  

SPORTSDAG PÅ FALKENBERG 
Dagen blev afholdt på årets frivillighedsdag den 28. september 2018. 
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HUSMØDER I OKTOBER 
 
 
 

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

Efterårets tema 

 Beboer- og pårørende inddragelse – hvordan oplever du/I at blive mødt af 
medarbejderne, når du/I gerne vil hjælpe? Hvordan kan vi som medarbejdere 
inddrage dig/jer endnu mere i hverdagen? 

 

Tilmelding til husmøde og middag sker til enheden. 
 
 

DET SKER I DENNE MÅNED 
 

SPIL OG LEG I ENHED 1.5 OG 2.6 
 

Tirsdag den 2. oktober – enhed 1.5 
Tirsdag den 11. oktober – enhed 1.1 
Torsdag den 25. oktober – enhed 2.6 
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MÅNEDENS TILBUD I DAGCENTRET 
 

Gudstjeneste 
Torsdag den 4. oktober kl. 13.30 i Dagcenteret 
 

Fredags matiné  
Fredag den 19. oktober kl. 14 – 15 på Torvet 
 

Tøjsalg ved L. F. mode 
Onsdag den 31. oktober kl. 10 – 13 ved Billardbordet 
 
 

 
 

   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 
10.30  
Bingo 
11.15 – 11.45 
Styrketræning 
 

For tilmeldte 
Eftermiddag 
13.30 – 15.00 
Aktiviteter 

Eftermiddag 
13.00 – 15.00 
Aktiviteter 

Eftermiddag 
13.30 – 15.00 
Aktiviteter 

Eftermiddag 
13.00 – 15.00 
Aktiviteter 

Eftermiddag 
13.00 – 15.00 
Aktiviteter 

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

 I vinterhalvåret kører vi ture med FalkeEkspressen efter ønsker, lyst og behov 
Har du lyst til en tur ud af Huset, henvend dig i dagcenteret.  
Der er brugerbetaling på ture, og det er muligt at købe tur-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. 

Dans 
Tirsdag den 2. oktober begynder vi at danse. 
Hver tirsdag kl. 14- 15 i oktober og november er du inviteret til dans på Torvet. 
Så find dine bedste dansesko frem og mød op til en hyggelig time med musik og dans. 


