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FalkePosten udkommer hver måned med nyheder og generel information. 
  

REDAKTION  

 
 
 
 
  
 
 
Indlæg til næste blad afleveres i receptionen senest den 29. januar 2019. 

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. 

 
 

Driftsansvarlig 
Mette Weltzer 

Teamleder 
Marianne Rasmussen 

JULEBORDET 2018 – TEAM 1  
LØB MED SEJREN 
 

Helle Lund kommer rundt 
til enhed 1.1 og enhed 2.2  
med gevinsten i uge 2.  
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Kære alle 
Så er endnu et år gået og 2018 er blevet til 2019. Vi ser tilbage på et 
travlt år med masser af spændende udfordringer, til tider lidt for 

spændende, vil flere nok mene.   
Jeg vil særligt huske året for følgende to ting. 
Falkenberg fik ny ledelsesstruktur 1. marts hvor, vi udvidede 
ledelsen fra 3 til 5 ledere i håbet om, at opnå øget nærværende 
ledelse tæt på kerneopgaven. Hvilket vi fortsat arbejder målrettet 
på at opnå.  
De store udfordringer vi oplevede med, at få ansat uddannet 
personale, hvilket er en generel udfordring i hele landet. Heldigvis 
står vi sammen her i Helsingør Kommunes Center for Sundhed og 
Omsorg for at finde nye løsninger på udfordringen. På Falkenberg 
har vi bl.a. valgt at ansætte tværvagter, med anden baggrund end 
den sundhedsfaglige. Deres opgave er, at sikre gode stunder med 
beboerne om eftermiddagen samt hyggelige måltider. 
Det hele hænger sammen. Netop i forbindelse med personaleman-
gel har det afgørende betydning for løsning af kerneopgaven, at 
lederne i en travl hverdag er tilstede for at støtte medarbejderne 
med prioritering og sparring om opgaverne. 

Vi ved allerede, at der kommer til at ske meget spændende i 2019. 
Vi sammenlægger serviceopgaverne i hele Huset, for at opnå 
ensartet kvalitet i rengøringen. Vi skal alle kompetenceudvikles 
inden for demens, ernæring og medicin. 
Alt sammen for at I beboere oplever, at vi gør vores allerbedste for 
at sikre, at Falkenberg fortsat er 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 
 
 
 

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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SIDSTE NYT         -        PLEJEHJEMMET FALKENBERG – ET GODT STED AT VÆRE 
 

FARVEL, TIL DEM VI HAR TAGET AFSKED MED 
 

Jytte Fristed  14. dec. 

 
 
 
 

 
 MÅNEDENS FØDSELSDAGE                                                                                                                      
                                                                                                                                            
                                 
                                                                                                             
 
 
 
 
 

 
 

Den   5. januar fylder Inger Lise Kimer 71 år 
Den   7. januar fylder Aase Kirsten Andersen 84 år 
Den 13. januar fylder Peter Frederik Christensen 90 år 
Den 18. januar fylder Hanne Findsen 87 år 
Den 20. januar fylder Johannes Nielsen 90 år 
Den 22. januar fylder Grethe Annelise Nikolaisen 91 år 
Den 23. januar fylder Knud Mehlsen 89 år 
Den 23. januar fylder Lis Birthe Holst Müller 91 år 
Den 23. januar fylder Else Bodil Ovesen 100 år 
Den 31. januar fylder Jette Margrethe Nielsen 76 år 
 

NY CYKEL I TRÆNINGSLOKALET 
Vi har, af ældremilliarden 2018, modtaget en ny cykel med  
skærm, så nu er det  
muligt at cykle  
udendørs indendørs. 
Kom til træning og  
prøv vores nye cykel.  
 
 

Et lys brændte, 
Et lys blafrede i vinden, 
Et lys blæste stille ud. 
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DECEMBER FORTALT I BILLEDER                                                      
 

BØRNEHAVENISSER SYGER JULESANGE OG HYGGER I DAGCENTERET 

 
 

JULETUR TIL GURRE  
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HAMLET KORET SYNGER JULEN IND  

 
 

KLIPPE-KLISTERDAG  

 
 

DECEMBER FORTALT I BILLEDER                                                      
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KLIPPE-KLISTERDAG  

 
 

DECEMBER FORTALT I BILLEDER                                                      
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DECEMBER FORTALT I BILLEDER                                                      
 

KVISTGÅRD KORET SYNGER JULENS SANGE OG SAMLER  

 
 

LUCIADAG 
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DECEMBER FORTALT I BILLEDER                                                      
 

LUCIADAG - FORTSAT 

 
 

JULETRÆET PYNTES 
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JULEHYGGE FALKENBERG RUNDT  
 
 

 
 

DECEMBER FORTALT I BILLEDER                                                      
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DECEMBER FORTALT I BILLEDER                                                      
 

SANGEFTERMIDDAG 
Søndag den 13. januar har Amy i bolig 15 og hendes familie hyret Søren 
Westerholm til at underholde med sange fra den danske sangskat. 
Det sker på Torvet kl. 14, hvor vi sammen skal sange med på alle de dejlige sange 
mens vi nyde kaffe og kage. 
Alle er meget velkommen – vel mødt. 
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MÅNEDENS TILBUD I DAGCENTRET 
 

Tøjsalg  
Mandag den 7. januar kl. 10 v/ Billardbordet 
 

Gudstjeneste 
Torsdag den 10. januar kl. 13.30 på Torvet 
 

Fredagsmartiné 
Fredag den 25. januar kl. 14 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. 

ERINDRINGSDANS I FORÅRET 2019 
Tirsdag den 29. januar kl. 15 mødes vi igen til dans på Torvet og vil danse hver  
tirsdag til foråret melder sin ankomst. 
Så grib fat i din dansepartner, din nabo, din ægtefælle eller en medarbejder og  
deltag i dansen – dans skaber glæde og gode minder. 

 
 

 
 


