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FalkePosten udkommer hver måned med nyheder og generel information. 
  

REDAKTION  

 
 
 
 
  
 
 
Indlæg til næste blad afleveres i receptionen senest den 25. marts 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 OVERTRO OG VARSEL  
Hvis januar og februar er milde, bliver marts kold! 
Er der megen tåge i marts, bliver det ganske ofte en regnfuld sommer. 
 

Tycho Brahesdage – den 1., 4., 14. og 15. marts 
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Kære alle 

Efter en ekstrem regnfuld men lun vinter går vi nu ind i et mere solrigt og lunt 
forår - forhåbentlig. Forårets kommen betyder, at vi ser frem til at være mere 
ude i det fri hvilket igen betyder, at vi rigtig gerne vil have enhedernes fælles 
altaner og terrasser gjort hyggelige. I den forbindelse har vi brug for 
pårørendes hjælpende hænder til at gøre dem forårsklare, så beboerne 
sammen med pårørende og ind imellem, når opgaverne tillader det, sammen 
med medarbejderne kan nyde udelivet hen over foråret og sommeren. Vi har 
brug for hjælp til både at rengøre havemøblerne og til at plante                               
altaner og terrasser til med blomster og/eller andre planter.  

Når alt er shinet op, glæder vi os til at gå lysere tider i møde så vi igen 
udendørs kan nyde sol, vejr og vind.  

Forår er ud over mere sol også lig med Husmøder her på Falkenberg. Som 
vanligt er de tre teamledere i Boligdelen og jeg allerede begyndt at glæde os til 
forårets husmøder i alle seks enheder. Vi håber, at rigtig mange beboere som 
pårørende har mulighed for at deltage i Husmøderne. Du kan se den præcise 
dato og tidspunkt for Husmødet i den enhed som er aktuel for dig, på næste 
side her i bladet. Derudover kan I, som er nærmeste pårørende forvente, at 
blive kontaktet af teamlederen for enheden. 

Som aftalt på tidligere Husmøder har vi ikke et specifikt tema til Husmøderne, i 
stedet vil vi fortælle om hvad, der rør sig lige nu både generelt på Falkenberg 
og specifikt i den enkelte enhed, og dermed sætte fokus på præcis det, der er 
vigtigt for jer. 

Helsingør Kommunes pårørende rådgiver Helle Pedersen har lovet, at hun 
stikker hovedet forbi og kort fortæller om hvilke tilbud, hun står for og hvordan 
hun kan være behjælpelig.  

Mange forårshilsener og på gensyn på Husmøderne i marts og april måned.  

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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SIDSTE NYT         -        PLEJEHJEMMET FALKENBERG – ET GODT STED AT VÆRE 
 

FARVEL, TIL DEM VI HAR TAGET AFSKED MED 
 

Inger Manner-Jakobsen  26. februar 

 
 
 
 

 
 
MÅNEDENS FØDSELSDAGE                                                                                                                      
                                                                                                                                            
                                 
                                                                                                             
 
 
 
 
 

 
 

Den 1. marts fylder Lizzie Axelsen 95 år 
Den 6. marts fylder Maria Isaksen 74 år 
Den 14. marts fylder Jan Rasmussen 65 år 
Den 21. marts fylder Jørgen Zillo Sørensen 69 år 
Den 30. marts fylder Herdis Koudahl Jørgensen 85 år 

HUSMØDER I MARTS OG APRIL MÅNED 
Sæt kryds i kalenderen og se opslaget i enheden. 
 
 
 
 

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

Tilmelding til møde og middag sker til enheden. 
 
 

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

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

OBS!!!  
enhed 2.2  

og  
enhed 1.3  
har byttet dato 

Det er bevist, at det er sundt at fejre 
fødselsdag! 

Statistikken viser, at de mennesker, der 
fejre flest fødselsdage, bliver ældst. 
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HØJDEPUNKTER I SIDSTE MÅNED                                                       

 

FASTELAVN ER MIT NAVN 
 
 
 
 

 

Gud ved 
hvem de er?? 
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LIVETS GANG I DAGCENTER SAMVÆRSGRUPPEN 
 
 
 

 
 

FEBRUAR I BILLEDER 
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LIVETS GANG I DAGCENTER PUSTERUMMET 
 
 
 

 
 

FEBRUAR I BILLEDER 
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MÅNEDENS TILBUD I DAGCENTRET 
 

Sang og leg med børn fra Ålsgårde Børnehave 
Mandag den 2. marts kl. 10.30 på Torvet 
 

Gudstjeneste med efterfølgende kaffe og kage 
Torsdag den 5. marts kl. 13.30 på Torvet 
 

Fredags martiné 
Fredag den 20. marts 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. 


