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FalkePosten udkommer hver måned med nyheder og generel information. 
  

REDAKTION  

 
 
 
 
  
 
 
Indlæg til næste blad afleveres i receptionen senest den 27. december 2019. 

HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN… … 
 
                                               
  

 
 
 
 
 
 

AKTUELT I DENNE MÅNED 
 

  

 
Søndag den 1. december kl. 14.00 på Torvet 

 
        Mandag den 2. december kl. 10.30 på Torvet 

 

Onsdag den 4. december kl. 19. 00 på Torvet 

 
Torsdag den 5. december kl. 13.30 på Torvet

 
Søndag den 8. december kl. 14.30 på Torvet

 
Tirsdag den 10. december kl. 10.30 på Torvet

 
Fredag den 13. december kl. 7.30 rundt på enhederne

 
Fredag den 13. december kl. 14.00 på Torvet

 
Torsdag den 19. december kl. 12.30

 
Tirsdag den 24. december kl. 11.00 i Dagcenteret

 
Tirsdag den 31. december kl. 11.00 på Torvet

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 
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Kære alle 
Allerede i september måned går vi så småt i gang med 
juleforberedelserne på Falkenberg.  
Nogle vil mene, at det er i rigelig god tid, men der er faktisk mange 
ting, der skal falde i hak, når vi har så mange traditioner, som vi har. Vi 
lægger os virkelig i selen for, at give beboere, pårørende, 
dagcenterbrugere samt medarbejdere og ledere gode oplevelser 
sammen i den ”søde” juletid. 

Der skal pyntes i hele huset. Der skal bages og laves masser af god 
mad. Vi har talrige arrangementer. Vi har julestue med masser af 
boder og salg af gløgg og æbleskiver. Vi har koncert med diverse kor, 
og ikke mindst besøg af Pigegarden. Vi har klippe-klistredag, hvor 
børnene (og de voksne) pynter træet på centertorvet. Vi har Lucia 
morgen, hvor pigerne fra Hellebækskolen går rundt i alle enheder og 
mange af os må klemme en lille tåre, så fint er det. Vi får besøg af 
vores små venner fra børnehaverne, der pynter og synger for os. Vi 
holder julefrokost, julegudstjeneste og jeg kunne blive ved…… 

Jeg vil gerne her op til jul, rette en særlig stor tak til alle de gode 
kræfter, der bidrager til at give beboerne en god december og en god 
jul - vores frivillige på Falkenberg, vores pårørende, skoler og 
børnehaver, pigegarden, kor, vores præster, julemanden  
og ikke mindst alle medarbejdere. 

Sidste år indførte vi en ny tradition – I flere enheder dækkede 
pårørende julebordet juleaften. Interesserede må endelig henvende 
sig i enheden, hvis I har tid og lyst til dette.  

Til slut vil jeg ønske alle på Falkenberg en rigtig glædelig jul. 

Mange julehilsner  

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 
 
 
 

Boliggården ønsker 
alle en rigtig god jul 
samt et  
godt nytår 
 

Plejehjemsleder  
Helle Lund 

Ejendomsmester 
Jørgen Andersen 

Ejendomsfunktionær 
Tony Ottenbros 
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VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE                                                                                                              
 

Else Marie Nørgaard Bolig 16 
Leif Edvin Larsen Bolig 36 

Anonym Bolig 47 

Lene Kirkeby Bolig 32 

Gunnar Birk Bolig 57 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 
 

Henny Birgit Jensen  15. nov. 

 
 
 
 

 
 

MÅNEDENS FØDSELSDAGE                                                                                                                      
                                                                                                                                            
                                 
                                                                                                             
 
 
 
 
 

 
 

Den   1. december fylder Aase Nielsen 98 år 
Den   1. december fylder Svend W. Wede 87 år 
Den 11. december fylder Gunnar Birk 72 år 
Den 15. december fylder Finn Bjerregaard Jensen 81 år 
Den 30. december fylder Ingrid Jacobsen 95 år 
 

RENGØRING I JULEN  

Grundet placeringen af helligdagene i julen 2019 bliver der ikke gjort rent som 
vanligt.  
Team service ordner toiletter/badeværelser i alle boliger og resten af Huset 
mandag den 23. december. 
 
Beboere, pårørende eller venner er velkomne til at låne  
enhedens rengøringsvogn og støvsuger ved behov. 
 
 

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

 

ENHED 1.3 
Hygge og spil er det der skal til. 
 
 
 

 
 

TIRSDAGSDANS PÅ TORVET 
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JULESTUE  
På årets julestue søndag den 24. november var der mange nye boder med et 
stort udvalg af alt til julens hygge. Boder og julecafé var godt besøgt. 
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PRISSTIGNINGER 2020 

 
 
 

 
 

NYT FRA FALKENBERG 
 

KÆRE PÅRØRENDE 

Om morgenen/formiddagen er alle medarbejdere meget optagede af at hjælpe beboerne 
med de daglige gøremål, så beboerne kan komme godt i gang med dagen. 

Ved vores sidste tilsyn observerede de, at medarbejdernes telefoner ofte ringer under plejen 
af beboeren og henstillede til at vi fandt en løsning på dette. 

Afbrydelser er meget generende både for beboerne og medarbejderne, derfor henstiller vi 
venligst til, at I pårørende ringer efter kl. 12, med mindre der er noget akut. 
Mange tak for hjælpen 
 
 
 
 

Det er politisk besluttet at priserne skal stige, 
så det kan vi desværre 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. 
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MÅNEDENS TILBUD I DAGCENTRET 
 

Jule matiné 
Fredag den 20. december 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. 

Redaktionen ønsker alle  
en rigtig glædelig jul  

samt  
et godt nytår 
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