
 
 

  

Figur 1 

  
  
F

A
L

K
E
P

O
S

T
E

N
 

Januar 

2020 



                                      
                                    

  

2 www.plejehjemmetfalkenberg.dk 

 
   

FalkePosten udkommer hver måned med nyheder og generel information. 
 REDAKTION  

 
 
 
 
  
 
 

Indlæg til næste blad afleveres i receptionen senest den 27. januar 2020. 

HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN… … 
 
                                               
  

 
 
 
 
 

 

AKTUELT I DENNE MÅNED 
 

  
 

tirsdag den 28. januar kl. 10 ved Billardbordet

 
fredag den 31. januar kl. 13.30 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 

LIGE TIL GUINNES REKORDBOG 
Tove er frivillig i dagcenteret på 11. år og kommer på  
Falkenberg op til 3 gange om ugen. 
I 2019 har Tove lagt 1633 viskestykker og 2476 karklude  
sammen – godt gået 
Og tak for den store hjælp gennem årerne.  
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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 

Kære alle 
Så er endnu et år gået, og vi ser frem til at fejre  
Plejehjemmet Falkenbergs 10 års fødselsdag den  
1. november 2020. Vanen tro kigger jeg mod slutningen af året lidt tilbage 
på året, der gik, og lidt frem mod året, der kommer.  

Mit hår stritter, og ligeledes gør det helt sikkert også på mange af Falken-
bergs fantastiske medarbejdere, når vi ser tilbage på alt det, vi nåede i året 
2019. Året igennem arbejdede vi med et stigende krav til levering af høj 
kvalitet inden for vores opgavesæt hvor, kompleksiteten øges i takt med, at 
hospitalerne udskriver patienter langt hurtigere end tidligere. Dette 
kombineret med store udfordringer med, at få ansat kvalificerede 
medarbejdere, giver os ofte vanskelige vilkår for at løse kerneopgaven.  

På trods af de mange udfordringer, er jeg faktisk meget stolt af, at det ved 
at forene medarbejdernes og ledelsens kræfter på Falkenberg, i høj grad er 
lykkedes med at leve op til den udmeldte politiske standard samtidig med, 
at vi i løbet af 2019 har gennemført uddannelse inden for både demens, 
ernæring, medicin, ledelse og meget mere. Reglen uden undtagelse er, at 
jo dygtigere vi er til vores fag, jo mere fokuseret kan vi arbejde på, at I, 
beboere oplever den bedst mulige livskvalitet. Jeg er meget taknemmelig 
hver gang jeg modtager tilkendegivelser på, at vi lever op til Falkenbergs 
kerneopgave ved, at beboere og pårørende viser og udtrykker tilfredshed 
med den ramme, vi skaber for at bo på Falkenberg.   

Det er så vigtigt, at vi alle fortæller og deler de mange gode historier som 
hver dag opleves på landets plejehjem. På den måde er vi med til, at gøre 
det attraktivt for unge mennesker at søge uddannelse inden for ældreom-
rådet og dermed sikre medarbejdere til fremtidens plejehjem. 

 I 2020 vil vi fortsætte med, ud fra den politiske ramme, at gøre det bedste 
vi kan for at støtte jer beboere, i det, I ikke længere selv magter, og vi vil 
være nysgerrige på, hvad der er vigtigt i jeres liv.  Sammen med jer vil vi 
skabe et godt sted at være, så I beboere oplever så god en tilværelse på 
Plejehjemmet Falkenberg som overhovedet muligt.  

Jeg ønsker alle beboere, pårørende og brugere et rigtigt godt nytår  

Mange hilsner og godt nytår fra Helle 

  
 

2020 
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SIDSTE NYT         -        PLEJEHJEMMET FALKENBERG – ET GODT STED AT VÆRE 
 

FARVEL, TIL DEM VI HAR TAGET AFSKED MED 
 

Gitte Guldbjerg Cowan  16. dec. 

 
 
 
 

 
 

MÅNEDENS FØDSELSDAGE                                                                                                                      
                                                                                                                                            
                                 
                                                                                                             
 
 
 
 
 

 
 

Den   4. januar fylder Søren Juncher 92 år 
Den   5. januar fylder Inger Lise Kimer 72 år 
Den   7. januar fylder Aase Kirsten Andersen 85 år 
Den 13. januar fylder Peter Frederik Christensen 91 år 
Den 18. januar fylder Hanne Findsen 88 år 
Den 18. januar fylder Inger Byskov Christiansen 79 år 
Den 20. januar fylder Johannes Nielsen 91 år 
Den 22. januar fylder Grethe Annelise Nikolaisen 92 år 
Den 23. januar fylder Lis Birthe Holst Müller 92 år 
Den 23. januar fylder Else Bodil Ovesen 101 år 
Den 31. januar fylder Jette Margrethe Nielsen 77 år 
 

MARY OG CARL OTTOS STØTTEFOND 
Beboerne siger mange tak for chokolade til Mary og  
Carl-Ottos Støttefond og glæder sig til at bruge det tildelte  
beløb til gode oplevelser i det nye år. 
 

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

VELKOMMEN TIL NY BEBOER                                                                                                             
 

Jan Rasmussen Bolig 68 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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. 
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DECEMBER FORTALT I BILLEDER                                                      
 

HAMLET KORET OG KVISTGÅRDKORET SPILLER OG SYNGER JULENS DEJLIGE SANGE  

 
 

 

SMÅ JULENISSER, JULEMUS OG LEGESYGE BØRN BESØGER FALKENBERG 
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HELSINGØR PIGEGARDE SPILLER JULEN IND 

 

 

JULETUR TIL GURRE JULETRÆS SALG  

Vores flotte juletræer i enheder og  
på Torvet, er alle leveret fra jule- 
butikken i Gurre, der altid er en oplev- 
else værd med deres mange dyr,  
hyggelige boder samt masser 
af gran og julehygge. 
 
 

DECEMBER FORTALT I BILLEDER                                                      
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KLIPPE-KLISTERDAG OG BESØG AF JULEMANDEN 

 
 

DECEMBER FORTALT I BILLEDER                                                      
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DECEMBER FORTALT I BILLEDER                                                      
 

LUCIA FEJRES MED OPTOG BÅDE MORGEN OG EFTERMIDDAG  
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DECEMBER FORTALT I BILLEDER                                                      
 

JULEHYGGE FALKENBERG RUNDT  
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DECEMBER FORTALT I BILLEDER                                                      
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DAGCENTERET ØNSKER HINANDEN GODT NYTÅR 
 
 

 
 

DECEMBER FORTALT I BILLEDER                                                      
 

FLOTTE GAVER TIL BEBOERNE I DEN SØDE JULETID 
                                                  Tusind tak til de  

                                              gavmilde pårørende, der 
                                              donerede lidt vådt  og  

                                                  godt til enhederne.         
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MÅNEDENS TILBUD I DAGCENTRET 
 

Gudstjeneste  
Torsdag den 9. januar kl. 13.30 på Torvet 
 

Tøjsalg v/Seniorshoppen 
Tirsdag den 28. januar kl. 10 v/Billardbordet 
 

Fredags matiné med underholdning  
Fredag den 31. januar kl. 13.30 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 2020  
Tirsdag den 7. 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. 

 
 

 
 


