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FalkePosten udkommer hver måned med nyheder og generel information. 
  

REDAKTION  

 
 
 
 
  
 
Indlæg til næste blad afleveres i receptionen senest den 27. september 2021. 

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 

BORGMESTER BESØG 
Da Else, bolig 71, blev vaccineret første gang i januar  
talte borgmesteren, Benedikte Kjær, og Else sammen  
over facetime (video telefonopkald). De aftalte 
dengang, at Benedikte skulle komme igen. 
Torsdag den 2. september blev dagen for et hyggeligt  
besøg, hvor Else og Benedikte fik talt om mangt og  
meget. 
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Kære alle 

Hvis I undrer jer over, at der i øjeblikket er virkelig mange arrangementer på 
Falkenberg, så har Folketinget i forbindelse med Covid tiden, været meget 
optaget af, at give beboere på plejehjem gode oplevelser i en tid, hvor der var 
mange restriktioner fx i forbindelse med besøg. Igen i år har vi modtaget et 
ganske stort beløb til kulturelle oplevelser for beboere og dagcentergæster. 
Pengene skal anvendes senest sommeren 2022. Medarbejderne i dagcenteret 
er i fuld gang med planlægningen af efterårets arrangementer og de første er 
allerede gennemført. Jeg kan nævne 

 Kim Larsen/Gasbox  

 Tamra Rosanes – Countrymusik 

 Musik fra 50´- og 60´- erne 

 Tryllekunstner 

 Tyrolerfest med musik 

 Dario Campeotto 

Jeg håber, at formålet med puljen -  at give gode oplevelser, der skaber 
livsglæde og samvær via fælles oplevelser - til fulde bliver opfyldt. Vi forsøger 
at finde noget for enhver smag. Man kan godt komme med forslag, hvis der er 
særlige ønsker. Så må vi undersøge, om det er muligt. Pårørende er velkomne 
ved arrangementerne. Hold øje med opslag og annoncering i enhederne samt i 
Falkeposten. 

Jeg ser også virkelig frem til, at vi genoptager husmøderne her i efteråret. Jeg 
glæder mig over, at vi igen kan mødes, beboere, pårørende, medarbejdere og 
ledere på Falkenberg. Den primære pårørende vil modtage invitationen af 
teamlederne.  

Hav en dejlig september.  

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 
 
 
 

Nu er efteråret over os og der kommer 
sikkert mange dage med blæst. 

Husk at sætte terrassedøren på krog 
HVER GANG du åbner døren! 
Så undgår du, at døren blæser op og 
ødelægger                                 

dørbeslaget.                                    
øverst i døren. 

Plejehjemsleder  
Helle Lund 

Ejendomsmester 
Jørgen Andersen 
ja@boliggaarden.dk 

Ejendomsfunktionær 
Carsten H. Hansen 
chh@boliggaarden.dk 
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VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE                                                                                                              
 

Karin Oldhøj Jacobsen Bolig 44 
Ulla-Bella Elbæk Nilsson Bolig 51 

Kirsten Vibeke Buna Bolig   8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 
 

Anna S. Andreasen  13. august 

 
 
 
 

 
 

MÅNEDENS FØDSELSDAGE                                                                                                                      
                                                                                                                                            
                                 
                                                                                                             
 
 
 
 
 

 
 

Den   4. september fylder Hans Jørgen Nielsen 82 år 
Den   6. september fylder Bella Elbæk Nilsson 80 år 
Den 24. september fylder Lene Bjerre 75 år 
Den 24. september fylder Anne Beck-Pedersen 68 år 
Den 27. september fylder Bente Weyen 90 år 
 

BEBOERMØDE 

Den 24. august blev der afholdt  
beboermøde på Falkenberg med  
repræsentanter fra Boliggården.  
Alle beboere og pårørende var  
velkomne. 
 

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

 

HUSMØDER I EFTERÅRET 

Nu genoptager vi husmøderne for beboere og pårørende. Sæt allerede nu kryds i 
kalenderen til efterårets husmøde i den enhed hvor du bor. 
 
 
 
 
Mødet begynder kl. 17 og efterfølgende nyder vi en god middag sammen. 
Gæster betaler kr. 50,- pr. person – beløbet går til enhedens kaffekasse. 

TILMELDING SKER TIL TEAMLEDEREN SENEST FREDAGEN INDEN MØDET 
 
 
 

 
 

FREDAGSMATINÉ MED KLAVERMUSIK VED HENRIK 
 
 

 
 

Onsdag den 29. september - enhed 1.5 Tirsdag den 5. oktober - enhed 1.3 
Tirsdag den 26. oktober - enhed 1.1 Tirsdag den 2. november - enhed 2.4 
Tirsdag den 16. november - enhed 2.2 Tirsdag den 23. november - enhed 2.6 
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GÅRDKONCERT VED BENJAMIN 
 
 
 

 
 

GASBOX – SOLO KONCERT VED RENÉ HEJDMANN  
der synger Kim Larsen’s sange 
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FRIVILLIGHEDSDAG I SPORTENS TEGN 
Fredag den 24. september kl. 11 - 13 gentager vi succesen på frivillighedsdagen 
med forskellige aktiviteter som kørestolsræs, kævlekast, ”slå søm i”  
og andre sjove ”sportsgrene”.                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Når vi har været aktive indtages eller hentes dagens  
frokost  ved pølsevognen. 
 

DET SKER I DENNE MÅNED 
 

KLIPPEKORT TIL AKTIVITETER OG DRINKS 
Det tager meget lang tid, når vi holder fælles bingo eller fredagsmatiné, 
når mange beboere inden hver aktivitet, skal finde penge frem for  
at købe f.eks. en bingoplade til 15 kr. eller en drinks til 10-20 kr. 
Nu har vi, for at få mere tid til aktiviteten, udfærdiget et klippekort  
til henholdsvis bingo på 5 x bingoplader til 75 kr. og til fredagsmatiné  
5 klip á 10 kr. i alt 50 kr. til drinks á 20 kr. og øl/vand/vin til 10 kr. 
Så henvend dig til en medarbejder i Dagcenteret og køb et  
klippekort eller to… 
 

Alle aktiviteter foregår inde som ude her 
på Falkenberg, alt efter vejrguderne. 
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MÅNEDENS TILBUD I DAGCENTRET 
 

Gudstjeneste og kaffe med præsten 
Torsdag den 2. september kl. 14.00 på Torvet 
 

Efterårskoncert med duoen Louise og Dennis 
Fredag den 10. september kl. 14.00 på Torvet 
 

Underholdning med Tamra Rosanes 
Tirsdag den 14. september kl. 14.00 på Torvet 

 

Fredagsmatiné og underholdning ved All stars Jazz 
Fredag den 17. september fra kl. 13.30 – 15.00 på Torvet 
 

Frivilligheds-/sportsdag 
Fredag den 24. september kl. 11.00 
 

Trylleshow ved Chano 
Tirsdag den 28. september kl. 14.00 på Torvet 
 

 
 

Faste aktiviteter ved dagcenteret i september måned. Begge aktiviteter 
afholdes på Torvet. 
 

Bingo  
Tirsdage kl. 15.00  
Aflyst den 28. september grundet anden underholdning 
 

Petanque 
Torsdage kl. 15.00                                                                                                                                       
Aflyst den 2. september grundet gudstjeneste 
 

 
Aktiviteter i dagcenteret i sommerhalvåret, er f.eks. inden-/udendørs petanque, 
gåture i naturen og sansehaven, kreativt værksted med frivillige og meget mere. 

 

I sommerhalvåret 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. 


