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FalkePosten udkommer hver måned med nyheder og generel information. 
  

REDAKTION  

 
 
 
 
  
 
 
Indlæg til næste blad afleveres i receptionen senest den 29. oktober 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 

INFLUENZA VACCINE 
Vil du lade dig vaccinere mod sæsonens influenza, anbefaler vi, at vaccinationen 
altid bestilles via din egen læge. 
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Kære alle                           

Jeg havde nedenstående indlæg i Helsingør Dagblad den 12. september, 
som svar på en artikel. 

En rigtig afsked 

Jeg har lidt svært ved at forstå at historien om, at en borger, der døde i 
sin bolig på Falkenberg, og efter aftale mellem bedemand og pårørende 
er kørt herfra i kiste, har nået forsiden i Helsingør Dagblad. 

Men jeg tror til gengæld, at der i den gemmer sig en anden vigtig historie 
om hvordan, vi tager afsked. For lige at samle op på HDs historie: Kisten 
blev IKKE, som HDs journalist skrev, kørt gennem de områder hvor, 
beboerne spiser, men via plejehjemmets ”hovedfærdselsåre” forbi caféen, 
der ligger ved hovedindgangen. Caféen er oftest opholdssted for 
pårørende og personalet i deres spisepauser. 

Som jeg har sagt til den pårørende, der optræder i Helsingør Dagblad, og 
i øvrigt også forsøgte at sige til journalisten, er jeg ked af, at vedkom-
mende har følt sig krænket. Men, døden er nu en gang en del af livet ikke 
mindst på et plejehjem. Vi har forskellige måder at tackle døden på. 
Nogle ønsker at ære en afdød nabo ved at rejse sig, når kisten kører bort 
og fælde en tåre, ligesom der nogle steder er tradition for at synge en 
afdød ud af plejehjemmet. Andre bliver ubekvemme og ønsker at opholde 
sig i deres egen bolig. Begge dele forsøger vi på Falkenberg at tage 
hensyn til i det omfang, det er muligt. Men vi undgår ikke døden på et 
plejehjem, og personligt mener jeg heller ikke, at døden skal forsøges 
listet ud af en særligt indrettet bagudgang. Den hører til for enden af 
livet. Og jeg synes, at der er noget ordentlig i, at ligesom man selv tager 
afsked med livet, må livet også have mulighed for at tage rigtig afsked 
med en. 

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 
 
 
 

Nu er efteråret over os og der kommer 
sikkert mange dage med blæst. 

Husk at sætte terrassedøren på krog 
HVER GANG du åbner døren! 
Så undgår du, at døren blæser op og 
ødelægger                                 

dørbeslaget.                                    
øverst i døren.   
 

Plejehjemsleder  
Helle Lund 

Ejendomsmester 
Jørgen Andersen 

Ejendomsfunktionær 
Tony Ottenbros 



                                      
                                    

  

4 www.plejehjemmetfalkenberg.dk 

 
    

VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE                                                                                                              
 

Svend Erik M. Kristensen 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 
 

Wini Vendela Thestrup    6. september 

Inga Dagny Olsen  29. september 

 
 
 
 

 
 

MÅNEDENS FØDSELSDAGE                                                                                                                      
                                                                                                                                            
                                 
                                                                                                             
 
 
 
 
 

 
 

Den   3. oktober fylder Birgit Reimer Andersen 77 år 
Den   5. oktober fylder Ruth Hermansen 95 år 
Den   5. oktober fylder Sonja Jørgensen 92 år 
Den   9. oktober fylder Birthe Trærup 89 år 
Den 25. oktober fylder Jørgen Hjort Sørensen 83 år 
Den 29. oktober fylder Britha Lindenberg 77 år 

LYS I DEN MØRKE TID 
Vi nærmere os hastigt den "mørke tid" hvor der er behov for, at vi kan tænde 
lyset i din bolig. Både for at vi kan udføre vores arbejde sikker- og 
sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt og for, at du har en god belysning, så du ikke 
falder. 
Du skal selv betale for pære til lamper i hele din bolig inklusiv depotrummet.  
Pærer kan købes i kiosken, der har et lille udvalg.  
Har du ingen familie/venner der kan hjælpe dig med indkøbet, vil 
personalet i enheden gerne hjælpe med opgaven. 

Et lys brændte, 
Et lys blafrede i vinden, 
Et lys blæste stille ud. 
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HUSMØDER I OKTOBER 

Sæt kryds i kalenderen til efterårets husmøde i den enhed hvor du bor. 
 
 
 
 
 
 
Mødet begynder kl. 17 og efterfølgende nyder vi en god middag sammen. 
 
TILMELDING SKER TIL TEAMLEDEREN SENEST FREDAGEN INDEN MØDET 
 
 

Torsdag den 10. oktober - enhed 1.3 
Torsdag den 24. oktober - enhed 1.5 
Torsdag den 31. oktober - enhed 1.1 

 

SÆTTENISSEN HAR VÆRET PÅ SPIL  
I september måneds udgave af FalkePosten fremgik det, at der er husmøde i 
enhed 2.2 torsdag den 21. april – dette er selvfølgelig en trykfejl.  
 

Den rigtige dato er 
 
 

 
 
 
 
 

Torsdag den 21. november 2019 
 

I SIKRE HÆNDER 
Team 1 er med i projekt ”I Sikre Hænder”, et  
projekt der arbejdes med på flere af kommunes  
plejehjem. Det er forskelligt hvilke emner der 
er i fokus, her på Falkenberg har vi valgt at  
arbejde med medicinhåndtering for at mindske 
fejl og indberetninger. 
Team 1  er nu på 300 dage uden medicinfejl  
der har krævet kontakt til lægen – flot gået. 
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HUSKEDAG 
På Falkenberg fejrede vi Alzheimer foreningens Huskedag fredag den 20. septem-
ber med flotte Huskekage beboerne  
selv pyntede, kaffe og hyggeligt samvær.  
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JULESTUE 2019 
Årets julestue holdes søndag den 24. november kl. 14 - 16 på Torvet 
 
 

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… … 

          
             
 

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. 
 
 
 

 
 
 
 
 

FØDSELSDAG FEJRES MED EN LILLE EN ELLER TO I ENHED 1.1 
Det er altid hyggeligt 
at fejre sin fødsels- 
dag i godt selskab. 
 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwipoNW8uvneAhUJa1AKHfdNAYkQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fgeoforum.no%2Fhusk-a-soke-stipend-for-du-tar-juleferie%2F&psig=AOvVaw16VHNIuyQG9dTFvfzVpv0j&ust=1543575847520
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HØJDEPUNKTER I SIDSTE MÅNED                                                       
 

HØSTFEST PÅ APPERUP SKOLEN 
Torsdag den 26. september inviterede Apperup Skolen til den årlige høstfest. Der 
var mange aktiviteter for både børn, voksne og barnlige sjæle. 
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FRIVILLIGHEDSDAG 
Fredag den 27. september fejrede vi frivillighedsdagen med en sjov og anerledes 
dag fyldt med aktiviteter og uundværlig hjælp fra vores frivillige. Dagen sluttede 
med frokost ved pølsevognen. 
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FRIVILLIGHEDSDAG - FORTSAT 
 

Vi havde besøg af en journalist og en fotograf fra Helsingør Dagblad.  
Læs hele artiklen på hjemmesiden – www.plejehjemmetfalkenberg.dk 
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HYGGE, SJOV OG SPAS I ENHED 2.6 
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MÅNEDENS TILBUD I DAGCENTRET 
 

Dans – efterårssæsonen begynder 
Tirsdag den 1. oktober kl. 15 – 16 på Torvet og de efterfølgende tirsdage 
 

Gudstjeneste 
Torsdag den 3. oktober kl. 13.30 på Torvet 
 

Sang underholdning v/Helsingør Håndværkerforening 
Tirsdag den 8. oktober kl. 14 på Torvet 
 

Oktoberfest 
Fredag den 11. oktober kl. 13.30 på Torvet 
 

Fredagsmatiné 
Fredag den 25. oktober 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 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. 


