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FalkePosten udkommer hver måned med nyheder og generel information. 
  

REDAKTION  

 
 
 
 
  
 
 
Indlæg til næste blad afleveres i receptionen senest den 25. februar 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 

MÅNEDENS MÆRKEDAGE – DEN 2. FEBRUAR ER KYNDELMISSE  

Kyndelmisse blev også kaldt kandelabermesse eller lysmesse og dagen blev i det 
gamle bondesamfund betragtet som meget betydningsfuld, fordi dagen ligger 
præcis midt mellem 1. november og 1. maj.  
Frem til 1770 var kyndelmisse officiel helligdag, og man samledes til kjørmesgilde. 
Et vejrvarsel lyder -  ”Kyndelmisse knude, som vil tude, holder  
derude med sine stude og ryster sine klude, da er den halve  
vinter ude”. 
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Kære alle 

Efter en del indkøringsudfordringer og med stor indsats fra 
medarbejderne i servicegruppen, er den nye sammenlægning af 
serviceopgaverne ved at falde på plads. 

Det var en stor omlægning vi satte gang i den 1. januar, hvor mange 
opgaver skal løses på en anden måde end tidligere. Målet med 
omlægningen er, at sikre et ensartet rengøringsniveau på hele 
Falkenberg ud fra det politisk fastsatte serviceniveau. 

Det nye er bl.a., at der fra 1. januar i år bliver gjort rent i boligerne på 
faste ugedage. 

 Tirsdag i team 1 på enhederne 1.1 og 2.2 

 Onsdag i team2 på enhederne 1.3 og 2.4 

 Torsdag i team 3 på enhederne 1.5 og 2.6 

 Fredag rengøres fællesarealerne i alle 6 enheder herunder 
fællesstue, gange og køkken. 

Beboerne bliver fortsat altid inddraget alt efter formåen og pårørende er 

som altid meget velkomne til at give en hånd med  

Jeg har den store fornøjelse, at kunne fortælle, at vi har ansat Camilla 
Kloster Heinholt som ny teamleder i team 3 for enhederne 1.5 og 2.6. 

Nogle kan måske huske Camilla fra hendes tid i vores administration, 
hvor hun var ansat frem til hun blev ansat som distriktsleder i Helsingør 
Kommunes hjemmepleje for godt et år siden. 

Camilla begynder den 1. marts, og da hun i forvejen har godt kendskab til 
Falkenberg, vil Camilla bruge den første tid på at lære beboerne, deres 
pårørende og medarbejderne i Team 3 at kende. 

Jeg glæder mig meget til at få Camilla tilbage og er sikker på, at hun vil 

bidrage til at ”skabe et godt sted at være” på Falkenberg  

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 NYE BEBOERE                                                                                                              
 

Wini Thestrup Bolig 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 
 

Cecilie Kirkelund  22. januar 

 
 
 
 

 
 

MÅNEDENS FØDSELSDAGE                                                                                                                      
                                                                                                                                            
                                 
                                                                                                             
 
 
 
 
 

 
 

Den 4. februar fylder Alice H. Henriksen 75 år 
Den 11. februar fylder Fanny E. Nielsen 85 år 
Den 13. februar fylder Erik Hjort 88 år 
Den 17. februar fylder Edith Thomsen 79 år 
Den 21. februar fylder Ivar S. Madsen 77 år 
Den 26. februar fylder Ulla E. M. Visnek 86 år 

Et lys brændte, 
Et lys blafrede i vinden, 
Et lys blæste stille ud. 

SANGEFTERMIDDAG 
Søndag den 3. februar 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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HØJDEPUNKTER I SIDSTE MÅNED                                                       

 

TAK TIL BJARNE, SOLVEIGS SØN, FOR FLOTTE DE ROSER TIL GLÆDE FOR BEBOERE OG 

MEDARBEJDERE 
 
 

 
 

FLITTIGE HJÆLPERE I ENHED 2.2 
Husflid er altid hyggeligst i godt 
selskab, og det er dejligt med  
gode hjælpere i en stor  
husholdning. 
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CYKELHOLDET TRÆNER  
Musik, sang og latter er tre ting der 
gør træning til en leg. 
Mon de træner til sommerens Tour  
de France, Post Danmark rundt eller  
dejlige ture i nærområdet på vores  
parallelcykel? 
 
 
 

 
 

I PUSTERUMMET ER DER …… 
god stemning, masser af hygge og god  
motion. 
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FREDAGS MATINÉ MED DRINKS, HYGGE OG DANS 
 
 
 

 
 

DET SKER I DENNE MÅNED 
 

HUSMØDER I FORÅRET 
Sæt allerede nu kryds i kalenderen til forårets husmøde i den enhed hvor du bor. 
 

 

 

 

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

Emnet på forårets husmøde meldes ud i marts udgaven af FalkePosten samt på 
opslag i løbet af februar. 
TILMELDING SKER TIL TEAMLEDEREN SENEST FREDAGEN INDEN MØDET 
 
 

 
 

Torsdag den 7. marts - enhed 1.3  Torsdag den 14. marts - enhed 1.1 
Torsdag den 21. marts - enhed 1.1 Torsdag den 28. marts - enhed 2.4 
Torsdag den 4. april - enhed 2.2  Torsdag den 11. april - enhed 2.6 
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MÅNEDENS TILBUD I DAGCENTRET 
 

Gudstjeneste 
Torsdag den 7. februar kl. 13.30 på Torvet 
 

Fredags Matiné 
Fredag den 22. februar kl. 14 – 15 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 - forårssæson 
Tirsdag den 5. februar kl. 15 – 16 mødes vi på Torvet til en ny omgang erindrings-
dans. Vi mødes efterfølgende hver tirsdag i forårssæsonen. 
Find dine bedste dansesko frem, grib din ægtefælle, nabo  
eller en medarbejder og mød op til en hyggelig time med  
musik og dans. 
 
 

 
 

Jeg kommer –  
gør du? 


