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FalkePosten udkommer hver måned med nyheder og generel information. 
  

REDAKTION  

 
 
 
 
  
 
 
Indlæg til næste blad afleveres i receptionen senest den 24. februar 2020. 

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 ORDSPROG  

 
 
 
 

          Smil koster mindre end elektrisk lys, og alligevel lyser det mere op. 
 

          Smil forlænger munden, glæde forlænger livet. 
 

          Smil til verden og verden smiler igen. 
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Kære alle 
Efter en hyggelig men meget travl december måned med rigtig 
mange arrangementer og fælles hyggelige stunder henover jul og 
nytår, er vi her på Falkenberg gået lidt ned i tempo i årets første 
måned. Tempoet til trods så er vi nu i februar og kan allerede, qua 
en mild men regnfuld januar, fornemme at foråret er på vej. 

Med udsigt til forår glæder det mig at kunne fortælle, at                   
nu kan plejehjemmets bus FalkeEkspressen lånes igen!  

I forhold til SKATs regler må vi desværre hverken udleje bussen til 
beboere og pårørende mod betaling, eller modtage betaling fra 
beboerne, når vi arrangerer små ture og udflugter ud det blå.                                                                                              
Vi har i ledelsen haft mange drøftelser om plejehjemmets mulighed 
for at beholde bussen uden indtægter til delvist at dække driften. 
Beslutningen blev, efter grundigt at have afdækket det juridiske og 
forsikringsmæssige, at vi prøver, at få økonomien til at løbe rundt 
via frivillige bidrag til bussen.  Derfor kan Falkeekspressen igen lånes 
til kørsel med beboere. 

Meeeeeen skal Falkenberg fortsat kunne beholde bussen for, at 
køre beboerne på oplevelse ud i det blå, er det nødvendigt, at ALLE 
der låner bussen frivilligt lægger et beløb svarende til det beløb, der 
tidligere udgjorde lejen og benzinudgiften. 

Du er selvfølgelig meget velkommen til at give et frivilligt - lille som 
større beløb til bussen, selvom du ikke lejer bussen  

Med ønsket om gode ture med Falkeekspressen mange år endnu. 

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 
 
 
 

I uge 9 bliver vaskemaskiner og 
tørretumblere udskiftet i alle 
Boligdelens 6 enhedsvaskerier.  
Det betyder, at der i den periode 
vil være dage hvor, det ikke er 
muligt at vaske beboernes tøj med 
mere. 

Plejehjemsleder  
Helle Lund 

Ejendomsmester 
Jørgen Andersen 

Ejendomsfunktionær 
Tony Ottenbros 
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SIDSTE NYT         -        PLEJEHJEMMET FALKENBERG – ET GODT STED AT VÆRE 
 

MÅNEDENS FØDSELSDAGE                                                                                                                      
                                                                                                                                            
                                 
                                                                                                             
 
 
 
 
 

 
 

Den 13. februar fylder Erik Hjort 89 år 
Den 21. februar fylder Ivar S. Madsen 78 år 
Den 26. februar fylder Ulla M. Visnek 87 år 
 

HJÆLP – FLERE BEBOERE MANGLER TØJ DER PASSER I STØRRELSEN SAMT MERE SENGELINNED 
 

Kære familie og venner til beboerne her på Falkenberg - vi har brug for jeres hjælp.  

Flere beboere mangler sengetøj, samt tøj der passer i størrelsen til deres aktuelle 
tilstand vægt og funktionsevne.  

Når der mangler tøj og sengelinned betyder det, at personalet anvender 
uhensigtsmæssigt meget tid på at vaske halve maskiner tøj i stedet for,                                       
at yde omsorg til og hygge med den enkelte beboer. Dertil kommer at                                                   
mange halvfyldte vaskemaskiner øger udgiften for beboerne, som                                                             
via huslejen betaler pr. vaskemaskine…        

Som udgangspunkt er der mulighed for, at vaske to maskiner tøj om ugen for hver 
beboer henholdsvis én kogevask og én finvask – aldrig håndvask. Derfor har vi brug for 
jeres, familie og venners hjælp til, at få ryddet op i garderoberne, så tøj der er for småt, 
for stort eller simpelthen uhensigtsmæssigt grundet beboerens ændrede mobilitet, 
bliver ryddet ud og erstattet af tøj der passer. 

Vi har en drøm om, at alle beboere har 

 minimum 3 sæt sengelinned.  

 1 - 2 ekstra dyner - helst fiberdyner og aldrig dundyner af hensyn til tørretiden. 

 håndklæder, vaskeklude, undertøj og hverdagstøj, der svarer til, at der kun skal 
vaskes én gang om ugen. 

 familie og venner som en gang i mellem hjælper beboeren med vasketøjet. 
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HØJDEPUNKTER I SIDSTE MÅNED                                                       

 

HESTE PÅ BESØG 
Karina fra Team Service og hendes datter kom på uventet besøg med  
deres to heste. Hvad byder man uventede gæster? Gulerødder! 
 
 
 

 
 

HUNDEHVALP PÅ BESØG – BILLEDERNE SIGER VIST DET HELE 
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SPIL I ENHED 2.6 
 
 
 

 
 

PANDEKAGEDAG 
Første tirsdag efter fastelavn er hvert år den store pandekage- 
dag. Det er dagen, hvor vi sammen bager og spiser pandekager.  
Pandekagedagen er en gammel kristen tradition. Før i tiden skulle man faste i 40 
dage op til påske og dagen før fasten begyndte, skulle al mælk, mel og sukker 
være brugt, der af navnet hvide tirsdag for man spiste varm mælk, æggesøbe og 
hvedeboller (bollemælk) eller bagte pandekager. 
I år falder pandekagedagen tirsdag den 25. februar, så alle opfordres til at bage 
og spise lækre pandekager. 
Måske kan I sammen i enheden bage pandekager til kaffen og nyde dem med 
hinanden – god appetit! 
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EFTERLYSNING  
Guldøreringe fundet i vaskemaskine/tørretumbler i enhed 1.1, samt Tissot 
dame/herreur fundet i enhed 2.4. Er der nogen der kender rette ejer?  
Kan afhentes i receptionen. 
 
 

 
 

LIDT AF HVERT 
 

HUSMØDER I FORÅRET 2020 
Sæt allerede kryds i kalenderen nu og hold øje med opslaget i enheden. 
 
 
 
 

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

Tilmelding til møde og middag sker til enheden. 
 

Torsdag den 12. marts i enhed 1.5 
Torsdag den 19. marts i enhed 1.3 
Torsdag den 26. marts i enhed 1.1 
Torsdag den   2. april i enhed 2.6 
Torsdag den 23. april i enhed 2.2 
Torsdag den 30. april i enhed 2.4 
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MÅNEDENS TILBUD I DAGCENTRET 
 

Sang og leg med børn fra Børnehuset Ålsgårde 
Mandag den 3. februar kl. 10.30 på Torvet 
 

Gudstjeneste - efterfølgende kaffe og kage med præsten 
Torsdag den 13. februar kl. 13.30 på Torvet 
 

Fastelavn og tøndeslagning med Ålsgårde Børnehave 
Fredag den 21. februar kl. 10.30 på Torvet 
 

Fredags matiné 
Fredag den 28. februar kl. 14.00 
 
 

 
 

   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. 


