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God jul for alle 

Det bliver helt sikkert en anderledes jul i år,             

men det betyder ikke, at det bliver en mere                              

kedelig jul. Vi ser frem til, at vaccinen bliver                                 

frigivet, men lige nu sætter risikoen for at blive smittet 

med Covid mange begrænsninger.  

For rigtig mange af jer er det altid bedst at holde jul i 

familiens skød, men i år beder vi jer om, at tænke jer 

om en ekstra gang, inden I drager af sted.  

Stil spørgsmål som: Kommer der andre end mig? Kom-

mer der nogen, som mødes med mange f.eks. på deres 

arbejde eller har børn i skole/institution? Kan vi holde 2 

meters afstand til hinanden? Kan vi anvende mundbind? 

Ud fra svarene kan du vurdere om, det hele er risikoen 

værd.  

Af hensyn til dine naboers sikkerhed henstiller vi til, at 

du i de efterfølgende dage efter et besøg ude af Huset, 

bliver i din egen bolig.  

Vi vil som personale selvfølgelig gøre vores bedste for, 

at det bliver en god jul for alle, både jer som bliver 

hjemme på Falkenberg, og jer der tager på julebesøg. 

 

Det kan lykkes, hvis vi hjælpes ad! 

Alle beboerne på Falkenberg ønsker sig en hyggelig jul, 

og det er der mulighed for, hvis vi hjælpes ad!  

På grund af Covid er det fortsat kun din primære besø-

gende, der kan holde jul sammen med dig i din bolig. 

Desværre kan I ikke sammen deltage i julearrangemen-

tet i enhedens fællesstue. Her er du til gengæld meget 

velkommen hvis du holder jul alene på Falkenberg. 
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Falkenbergs julebud 

1. Planlæg i god tid - fortæl os, så hurtigt som muligt, 

om du på trods af risikoen med Covid vælger, at tage 

på besøg, hvilken dag og tidspunkt du hentes samt 

hvornår du forventer, at være hjemme igen.  

2. Hjælp fra din primær besøgende - det er vigtigt at 

huske, at det udelukkende er din primære besøgende, 

som må komme med ind på plejehjemmet/i din bolig 

og hjælpe dig. 

3. Faglig vurdering - personalets faglige vurdering   

ligger til grund for hvem, der først tilbydes hjælp, når 

du vender retur.   

4. Gensidigt hensyn - husk på andre, når du kommer 

mæt og træt hjem efter en dejlig aften. Ofte kommer 

flere beboere hjem omkring samme tid, så måske går 

der op til en time, før du kan få personalets hjælp til 

at komme i seng. 

5. Kommer du hjem inden 20.30 - mens dine naboer 

fortsat sidder og hygger sammen med personalet ved 

julebordet, så giv lov til, at de spiser og hygger, inden 

du får hjælp, så de også får en dejlig juleaften. 

6. Besøg i julen - hvis du får besøg til frokost eller jule-

middagen juleaften eller en af juledagene, skal du og 

din primær besøgende spise i din egen bolig.                                                           

7. Julemiddag til din gæst -  både juleaften og i jule-

dagene skal maden til din primær besøgende 

bestilles og betales via henvendelse i caféen. 

Sidste frist for tilmelding til julemiddagen er 

mandag den 21. december kl. 12.                                         

Pris for julemiddag inkl. dessert er 145 kr. 



 

 

 

Menu den 24. december - juleaften 

 

 

Frokost kl. 12.30 

Smørrebrød 

 

Eftermiddagskage 

Julesmåkager 

 

Middag kl. 18.00 

Andesteg med æbler og svesker 

Flæskesteg 

hertil brune og hvide kartofler samt rødkål 

Ris a la mande med kirsebærsauce 

Mandelgave 

 

Sen aften 

Julegodter, småkager og julefrugt 
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Menu den 25. december - 1. juledag 

 

 

Frokost kl. 12.30 

Julesild 

Røget ål med røræg 

Mørbradbøf med champignon a la creme 

Kiks med ost 

 

Eftermiddagskage 

Julesmåkager og julegodter 

 

Middag kl. 18.00 

Hamburgerryg med brune kartofler, karotter og  

grønlangkål 

 

Sen aften 

Småkager  
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Menu den 26. december - 2. juledag 

 

 

Frokost kl. 12.30 

Stegt sild 

Røget laks med røræg 

Lun leverpostej med bacon og champignon 

Kiks med ost 

 

Eftermiddagskage 

Julesmåkager 

 

Middag kl. 18.00 

Kalvesteg med flødekartofler 

Jordbær trifli 

 

Sen aften 

Småkager  
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Menu den 31. december - nytårsaften 

 

 

Frokost kl. 12.30 

Tarteletter med høns i asparges 

 

 

Middag kl. 18.00 

Kogt torsk med sennepssauce, hakket æg og 

rødbeder samt ristet bacon 

Romfromage med flødeskumstop 

Hvis du har afmeldt fisk, vil du få serveret helstegt mørbrad  

med bearnaise sauce 

 

Sen aften 

Chips 

 

Kl. 24.00 

Champagne og kransekage 
Bliver planlagt med de beboere  

der er oppe 



 

 

Menu den 1. januar - 1. nytårsdag 

 

 

Frokost kl. 12.30 

Karrysild 

Gravad laks med sennepsdressing 

Frikadelle med rødkål 

Kiks med ost 

 

Eftermiddagskage 

Kransekage konfekt 

 

Aftensmad kl. 18.00 

Glaseret skinke med flødekartofler 

Islagkage 

 

Sen aften 

Småkager 


