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FalkePosten udkommer hver måned med nyheder og generel information. 
  

REDAKTION  

 
 
 
 
  
 
 
Indlæg til næste blad afleveres i receptionen senest den 25. oktober 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 

LYS I BOLIGEN  

Nu går vi den mørke tid i møde, og for at hindre fald og sikre, at medarbejderne 
kan arbejde sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt, skal du sikre dig, at der 
er lys i alle lamperne i din bolig. 
Du kan købe pærer i kiosken. Vi anbefaler, at der til lamperne over køkkenbordet 
anvendes LED-pærer. De er lidt dyrere, men holder meget længere. 
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Kære alle 

Så kom vi heldigvis igen i gang med husmøderne. Hvor er det skønt, at 
den almindelige hverdag og dertilhørende arrangementer er tilbage efter 
en laaaang periode med begrænsede muligheder under COVID. Jeg vil 
gerne sige stor tak til beboere, pårørende og medarbejdere i enhed 1.5 
for en virkelig hyggelig aften med gode snakke og god mad. Nu glæder 
jeg mig bare til de kommende tirsdage, hvor jeg skal mødes med beboere 
og pårørende fra de øvrige enheder. Der kommer referat fra 
husmøderne, så alle der ikke deltog kan læse om, hvad vi talte om. 

Vi skal dog ikke glemme COVID helt. Sundhedsstyrelsen har medio 
september opdateret deres anbefalinger omkring systematiske test. 
Deres anbefaling er, at der i efteråret/vinteren 2021/2022 fortsat er 
fokus på at passe på de mest sårbare borgere. Derfor anbefales det bl.a., 
at alle gæster herunder pårørende til beboere på plejehjem, uanset 
vaccinationsstatus, tager en test inden deres besøg på plejehjemmet. Det 
er naturligvis ikke noget, at Falkenberg hverken kan eller skal tjekke, men 
hermed er opfordringen givet videre. 

Falkenberg havde det årlige ordinære uanmeldte tilsyn fra BDO den 22. 
september. Den umiddelbare tilbagemelding var, at der er mange ting, 
der fungerer meget tilfredsstillende på Falkenberg, men at der desværre 
er udfordringer/mangler i dokumentationen i beboernes journaler… 
Når rapporten er modtaget, skriver jeg mere om tilsynet, de anbefalinger 
som tilsynet har givet, og om de indsatser vi fremadrettet vil arbejde 
med for at rette op og blive bedre. Rapporten kommer til at ligge på 
Falkenbergs hjemmeside, og kan læses der ultimo denne måned. 

Jeg ønsker jer alle en dejlig oktober 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 
 
 
 

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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SIDSTE NYT         -        PLEJEHJEMMET FALKENBERG – ET GODT STED AT VÆRE 
 

FARVEL, TIL DEM VI HAR TAGET AFSKED MED 
 

Wera Seidelin Beck    3. september 

Edith I. S. Stefansen  22. september 

Else Bodil Ovesen  26. september 

Birgit Reimer  30. september

 
 
 
 

 
 

MÅNEDENS FØDSELSDAGE                                                                                                                      
                                                                                                                                            
                                 
                                                                                                             
 
 
 
 
 

 
 

Den 8. oktober fylder Søren Hejdmann Jensen 82 år 
Den 8. oktober fylder Helga K. Thulsted Olsen 89 år 
Den 9. oktober fylder Birthe Trærup 91 år 
 

JULESTUE 2021 

 
      Årets julestue i november er desværre aflyst grundet personalesituationen. 
        
       Vi håber, at vi kan mødes igen til julestue 2022. 

 

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

EFTERLYSNING 
Dansepartnere søges, erfaring ikke nødvendigt … …  
Vi danser hver tirsdag kl. 15 – 16 på Torvet.  
Beboerne glæder sig til, at blive budt op til dans af dig – om du er pårørende, 
gæst eller frivillig. 
Henvendelse til dagcenteret, hvis du vil være dansepartner. 
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BILLEDER FRA TRYLLESHOW, JAZZ, TAMARA ROSANES MED MERE                                                       
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VALG TIL KOMMUNALBESTYRELSEN OG REGIONSRÅDET TIRSDAG DEN 16. NOVEMBER 
Torsdag den 4. november har du mulighed for, at stemme til 
kommunalbestyrelses- og regionrådsvalget her på Falkenberg. 
Se opslag i din enhed. 
 
 
 
 

 
 

SPORTSDAG 
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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 
 
 
 

 
 

DET SKER I DENNE MÅNED 
 

HUSMØDE OG HYGGESTUNDER I 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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MÅNEDENS TILBUD I DAGCENTRET 
 

Guitarkaj Bertel underholder 
Fredag den 1. oktober kl. 14.00 på Torvet 
 

Gudstjeneste 
Torsdag den 7. oktober kl. 14.00 på Torvet 
 

Tyrolerfest med harmonika musik og fredagsmatiné 
Fredag den 15. oktober kl. 14.00 på Torvet 
 

Revysangerinde Tina Christiansen underholder 
Torsdag den 21. oktober kl. 14.00 på Torvet 
 
 

 
 

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

Dans  
Tirsdage kl. 15.00  
 

Petanque 
Torsdage kl. 15.00                                                                                                                                       
Aflyst den 7. og 21. oktober grundet andre arrangementer 

 

Aktiviteter i dagcenteret i vinterhalvåret, er f.eks. indendørs petanque, gåture i 
naturen og sansehaven når vejret tillader det, 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. 


