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FalkePosten udkommer hver måned med nyheder og generel information. 
  

REDAKTION  

 
 
 
 
  
 
 
Indlæg til næste blad afleveres i receptionen senest den 26. november 2018. 

HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN… … 
 
                                               
  

 
 
 
 
 

 

AKTUELT I DENNE MÅNED 
 

  

 

 
– se mere side 7 eller opslag i din enhed

 
– se mere side 8 eller opslag i din enhed

 
– se mere side 7

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 SMÅ ORD, SAGT AF BØRN –  

Gud kommer egentlig fra Gudhjem (Henrik 5 år) 
At være engel er typisk kvindearbejde (Anna 9 år) 
Det er gud der ejer solen - han slår den fra om natten for at spare på strømmen (Nicoline 5 år) 
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Kære alle 

Den 25. oktober havde vi besøg af en fotograf, der optog en lille film 
med fokus på, når vi spiser sammen her på Falkenberg, både hos jer 
beboere i enhederne men også i dagcentrene og på Torvet. 

Filmen er ikke helt færdig endnu, men jeg glæder mig til at se den 
og vise den til jer. Når filmen er færdig kommer den til at ligge på 
Falkenbergs hjemmeside. 

På Falkenberg er vi meget optaget af, at arbejde med at skabe en 
god ramme for hyggelige måltider med god mad og plads til socialt 
samvær, sagt på en anden måde ”Måltider er mere end mad”. 

Vi oplever, at det at spise sammen med andre, under hyggelige 
former og med en god snak omkring bordet, er noget alle 
værdsætter. 

Det er i særlig grad Falkenbergs nye faste tværvagter i Boligdelen, 
der fremover er ambassadører og tovholdere på frokost og aftens-
mad, og deres funktion er, at have fokus på hyggelige måltider. 

Den gode nyhed er, at denne type vagt har vist sig at være populær, 
så vi snart er i mål med, at ansætte tværvagter til alle teams/enhed-
er. Flere af vores ”gamle” medarbejdere har ønsket, at ændre 
ansættelse til tværvagt, og derudover har vi ansat nye udefra. Vi 
håber, at de sidste tværvagter er ansat inden december måned. 

Når vi taler om god mad, så fejrer vi Mortens ”aften” søndag den 
11. november kl. 12.30 på Centertorvet. Husk at invitere jeres 
pårørende. Jeg glæder mig til nogle hyggelige timer sammen        
med jer på dagen. 

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 
 
 
 

I oktober måned blev elmåleren til 
din lejlighed udskiftet. Nu er 
elmåleren digital og kan 
fjernaflæses af Ørsted. Det betyder 
at den årlige aflæsning sker 
automatisk. 
Alle elmålere i den enhed hvor du 
bor, er samlet i et aflåst teknikrum. 

Plejehjemsleder  
Helle Lund 

Ejendomsmester 
Jørgen Andersen 

Ejendomsfunktionær 
Tony Ottenbros 



                                      
                                    

  

4 www.plejehjemmetfalkenberg.dk 

 
     

VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE                                                                                                              
 

Kaja Aase Nielsen Bolig 69  
Erik Hjorth Bolig   8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 
 

Kirsten Christensen    4. oktober 

Edel Iversen  10. oktober  

Verner Lindenberg  21. oktober 

Andreas Jørgensen  27. oktober

 
 
 
 

 
 

MÅNEDENS FØDSELSDAGE                                                                                                                      
                                                                                                                                            
                                 
                                                                                                             
 
 
 
 
 

 
 

Den   1. november fylder Plejehjemmet Falkenberg 8 år 
Den   4. november fylder Minna Elisabeth Poulsen 82 år 
Den 12. november fylder Henny Birgit Jensen 95 år 
Den 18. november fylder Flemming Christensen 77 år 
Den 21. november fylder Inga Erna Christiansen 93 år 
 

TUR UD I OKTOBER VEJRET 

 
 

Et lys brændte, 
Et lys blafrede i vinden, 
Et lys blæste stille ud. 
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OKTOBERFEST – med alt hvad det indebærer af øl, saltkringler, fest og farver 
 
 
 

 
 

HELSINGØR PIGEGARDE SPILLER OP 
Endnu en engang havde Bjarne, Sol- 
veigs søn, sørget for, at vi fik besøg af  
pigegarden samt en frisør. En stor 
tak for det, det blev en dejlig dag. 
 

 
 

HØJDEPUNKTER I SIDSTE MÅNED                                                       
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ENHED 2.6 – hygge og leg, det skal der til 
 
 
 

 
 

Det er politisk besluttet, at priser- 
ne skal stige, så det kan vi des- 
værre 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. 

 

 

 Visiteret til dagcenter  
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HUSMØDER I NOVEMBER 
 

 
 
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 
 

JULESTUE 2018 
Årets julestue holdes søndag den 25. 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  
 

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  
Jane Olsen på       4928 1502 for at indgå aftale. 
 
 
 

 
 

Torsdag den 1. november – enhed 1.1 
Torsdag den 8. november – enhed 1.3 

  Torsdag den 15. november – enhed 2.4 

Alle er 

velkomne 
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MÅNEDENS TILBUD I DAGCENTRET 
 

Falkenberg fylder år – det fejres med kaffe og lagkage 
Torsdag den 1. november kl. 14.00 på Torvet 
 

Gudstjeneste 
Torsdag den 8. november kl. 13.30 på Torvet 
 

Fredagsmatiné 
Fredag den 30. 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 
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. 

Mortensaften fejres søndag den 11. november kl. 12.30 på Torvet  
Menuen inkl. 1 glas vin, 1 øl eller 1 vand -  
Andesteg, brune- og hvide kartofler, sovs og rødkål. 
Til kaffen serveres gammeldags æblekage. 
Beboere deltager gratis – pårørende deltager for kr. 200,- pr. kuvert 
Tilmelding til køkkenet senest den 8. november 
 

 
 
 
 

 
 


