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FalkePosten udkommer hver måned med nyheder og generel information. 
  

REDAKTION  

 
 
 
 
  
 
 
Indlæg til næste blad afleveres i receptionen senest den 25. november 2019. 

HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN… … 
 
                                               
  

 
 
 
 
 

 

AKTUELT I DENNE MÅNED 
 

  

 

 
Se mere side 7 eller opslag i din enhed 

 
Se mere side 6 

 
Se opslag i din enhed 
 

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 

ALZHEIMER FORENINGENS HUSKEDAG  

Den 20. september afholdte vi Huskedag med kaffe og dejlig kage. Der blev i den 
anledning samlet kr. 514,00 ind til det gode arbejde i Alzheimer Foreningen. 
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Kære alle 

Så er husmøderne godt i gang. Vi har denne gang særligt 
opmærksomhed på at tale om det, der rører sig hos beboerne og de 
pårørende. Hvad er vigtigt for jer?  

Vi har fået enkelte tilbagemeldinger fra pårørende om, at der er for 
meget snak fra vores side, og at beboerne ikke kan følge med. På 
den anden side er der også flere tilbagemeldinger på, at det er rart, 
at vi orienterer om stort og småt. Denne gang prøver vi derfor at 
tage udgangspunkt i den enkelte enheds behov. 

Vi har dog valgt at præsentere jer for en anden udgave af maden – 
også kaldet gratinkost i daglig tale. Vores køkken kan nu selv 
producere denne kostform, og på husmøderne er der små 
smagsprøver, så alle kan smage og fornemme forskellen.  

I den normale aldring, taber vi alle muskelmasse i hele kroppen, 
også i tygge og synke musklerne. Det er meget almindeligt hos 
ældre, at de oplever, at kødet ofte er sejt/hårdt og ikke kan tygges. 
Men det er sjældent kødet, den er gal med, derimod er det den 
ældres nedsatte muskelstyrke i de muskler, vi anvender når maden 
skal tygges og synkes. Når det bliver svært at tygge og synke 
medfører det ofte, at den ældre ikke får de vitaminer, proteiner og 
fedtstoffer som kroppen har behov for. Med den nye kostform kan 
vi sikre korrekt ernæringsmæssig mad til alle jer, der helt eller 
delvist har brug for det. 

Jeg håber, at vi ses til fejring af Mortens aften søndag den 10. 
november kl. 12.30 på Torvet. 

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                                                                                                              
 

John Skougaard Bolig 25 
Gitte Guldbjerg Cowan Bolig 68 

Ruth Viktoria Nielsen Bolig 19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 
 

Jørgen Hjorth Sørensen    5. okt. 

Alice Hanne Henriksen  17. okt. 

Fanny E. Nielsen  20. okt. 

Niels E. V. Bjerre  23. okt.

Jytte S. Christensen  27. okt.

 
 
 
 

 
 

MÅNEDENS FØDSELSDAGE                                                                                                                      
                                                                                                                                            
                                 
                                                                                                             
 
 
 
 
 

 
 

Den   1. november fylder Falkenberg 9 år 
Den 12. november fylder Henny Birgit Jensen 96 år 
Den 18. november fylder Flemming Christensen 78 år 
Den 21. november fylder Inge Erna Christiansen 94 år 
 

PARALLELCYKEL  

En stor tak til Ejnar, bolig 12, og hans familie for hjælpen  
både med transport frem og tilbage til cykelsmeden samt  
for tilskud til at betale reparationen af cyklen. 
Så nu er det bare med igen, at komme op på cyklen og ud i  
det flotte efterårsvejr. 
 

Et lys brændte, 
Et lys blafrede i vinden, 
Et lys blæste stille ud. 
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000 HØJDEPUNKTER I SIDSTE MÅNED                                                       

 

HELSINGØR HÅNDVÆRKERFORENING 
Tirsdag den 8.oktober kom Helsingør  
Håndværkerforenings kor og sang ved  
fælles kaffe på Torvet. Det var en hyg- 
gelig eftermiddag i godt samvær. 
 
 

 
 

FREDAGS MATINÉ MED SANG VED PHANTOM OF VENICE 
Fredag den 25. oktober var vi så heldige, at vi fik besøg af Phantom of  
Venice, der ganske gratis underholdte med kendte musicalsange.   
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HUSMØDER I NOVEMBER 
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 
 
 
 

 
 

JULESTUE 2019 
Årets julestue holdes søndag den 24. 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 i 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 7. november - enhed 2.4 
  Torsdag den 14. november - enhed 2.6 
  Torsdag den 21. november - enhed 2.2 

 

Alle er 

velkomne 
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OKTOBERFEST 
Med alt hvad det indebærer af musik, øl,  
saltkringler, flotte kvinder og godt selskab. 
 
 

 
 

DET SKER I DENNE MÅNED 
 

Mortensaften fejres søndag den 10. 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 
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MÅNEDENS TILBUD I DAGCENTRET 
 

Tøjsalg 
Mandag den 4. november kl. 10 – 12 ved billardbordet 
 

Gudstjeneste 
Torsdag den 7. november kl. 13.30 på Torvet 
 

Børnehuset Ålsgårde kommer og synger og leger 
Mandag den 18. november kl. 10.30 på Torvet 
 

Fredags matiné 
Fredag den 22. november kl. 14 – 15 på Torvet 
 

Hamlet Koret kommer og synger 
Onsdag den 27. november 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 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. 


