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FalkePosten udkommer hver måned med nyheder og generel information. 
  

REDAKTION  

 
 
 
 
  
 
 
Indlæg til næste blad afleveres i receptionen senest den 24. november 2021. 

HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN… … 
 
                                               
  

 
 
 
 
 

 

AKTUELT I DENNE MÅNED 
 

  

 
Det fejres med lagkage til kaffen 

 

 

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 

Mortensaften fejres søndag den 14. november kl. 13.00 på Torvet  
Menuen inkl. 1 glas vin, 1 øl eller 1 vand -  
Andesteg, brune- og hvide kartofler, sovs og rødkål. 
Til kaffen serveres gammeldags æblekage. 
Beboere deltager gratis – pårørende deltager for kr. 200,- pr. kuvert 
Pårørende, der ønsker at deltage, skal tilmelde/betale til personalet i caféen senest den 8. november 
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Kære alle 

Så er vi gået ind i november måned og efteråret viser sig i sin smukkeste 
dragt inden løvfald sætter endelig ind.             
Den 1. november kan Falkenberg fejre 11 års jubilæum/fødselsdag, og 
det fejrer vi med lagkage til alle. Stort tillykke til os alle på Falkenberg.  

Siden sidst er der holdt 2 husmøder i henholdsvis enhed 1.1 og 1.3. Og 
fuldkommen som ved de forgående husmøder, er jeg gået meget 
opløftet fra disse møder. At I udtrykker glæde over enten at bo her eller 
have jeres pårørende boende her, betyder så meget. At vi også får 
konstruktiv kritik og gode ideer, er kun med til at gøre os bedre, så stor 
tak for det og fordi, at I pårørende møder talstærkt op til husmøderne. 

Jeg lovede sidst at skrive lidt mere om vores seneste tilsyn. I kan nu selv 
læse rapporten på Falkenbergs hjemmeside 
www.plejehjemmetfalkenberg.dk eller bede medarbejderne om, at få 
rapporten skrevet ud. Det der i særlig grad slog negativt ud, og som 
betød, at vi fik en dårligere score end de sidste år, var dokumentationen. 
Desværre et udtryk for at vi igennem en længere periode har været 
pressede bemandingsmæssigt. Det er på ingen måde en undskyldning – 
men en mulig forklaring. Af ”patient” sikkerhedsmæssige årsager SKAL 
journalføringen naturligvis være i orden. Jeg har netop igangsat en 
indsats over de kommende uger, hvor vi sætter alle sejl til for, at alle 
beboernes journaler gennemgås og opdateres, således at vi til fulde lever 
op til de krav Styrelsen for Patientsikkerhed sætter. Derud over skal vi 
fortsat arbejde med de gode måltider samt kommunikationen. Der var 
heldigvis også mange områder i rapporten, hvor vi fik en ”særdeles 
tilfredsstillende” smiley. Læs rapporten og stil endelig spørgsmål hvis der 
er noget, I undrer jer over. 

Jeg glæder mig til, at vi forhåbentligt ses til Mortens and                              
den 14. november.  

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 
ja@boliggaarden.dk 

Ejendomsfunktionær 
Carsten H. Hansen 
chh@boliggaarden.dk 

http://www.plejehjemmetfalkenberg.dk/
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VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE                                                                                                              
 

Dorit Scheel Bolig 18 
Alice Jensen Bolig 71 

Ida Marie Olesen Bolig 39 

Anne Lise Skovgaard Bolig 59 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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. 

MÅNEDENS FØDSELSDAGE                                                                                                                      
                                                                                                                                            
                                 
                                                                                                             
 
 
 
 
 

 
 

Den   1. november fylder Falkenberg 11 år 
Den 11. november fylder Karin Oldhøj Jacobsen 76 år 
Den 16. november fylder Ellen Jytte S. Andersen 78 år 
Den 23. november fylder Leif Edvin Larsen 86 år 
 

VALG TIL KOMMUNALBESTYRELSEN OG REGIONSRÅDET TIRSDAG DEN 16. NOVEMBER 

Torsdag den 4. november har du, her på Falkenberg, mulighed for at                         
stemme til Kommunalbestyrelsen og Regionrådet. 

Som vanligt er menuen valgflæsk den dag, der stemmes… altså 4. november 
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HØJDEPUNKTER I SIDSTE MÅNED                                                       

 

OKTOBERFEST 
Musik, sang og rigtig  
tyroler stemning 
 
 

 
 

DANS TIRSDAGEN VÆK 
Hver tirsdag er der dans på  
Torvet – så kom og vær med                                                                                         
både beboere og pårørende. 
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PRISSTIGNINGER - 2022 
 

Det er politisk besluttet at priserne 

skal stige, så det kan vi desværre 
ikke ændre på… men har du 
spørgsmål til det nævnte, eller 
ønsker du at ændre dine valg i 
servicepakken, er du altid 
velkommen til at henvende dig i 
receptionen. 
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HUSMØDER I EFTERÅRET 

Vi fortsætter med husmøder for beboere og pårørende. Sæt kryds i kalenderen til 
efterårets husmøde i den enhed hvor du bor eller har pårørende. 
 
 
 
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 
 

HYGGE OG SAMVÆR UD SOM INDE 
 
 
 

 
 

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 
 

Gudstjeneste  
Torsdag den 4. november kl. 13.45 på Torvet 
 

Underholdning v/ Dario Campeotto 
Fredag den 5. november kl. 14 på Torvet 
 

Mortensaften 
Søndag den 14. november kl. 13 på Torvet  
 

Underholdning v/ Shanty Koret 
Tirsdag den 16. november kl. 14 på Torvet 
 

Fredags matiné 
Fredag den 19. november kl. 14 på Torvet 
 

Underholdning v/ Shubiforsjov 
Fredag den 26. november kl. 14 på Torvet 
 

Tøj og sko salg v/ Mirakelpriser 
Tirsdag den 30. november kl. 10 – 13 v/ billardbordet 
 

 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. 

Faste aktiviteter v/ dagcenteret i november måned. Begge aktiviteter afholdes på Torvet. 

Dans  
Tirsdage kl. 15.00  

Petanque 
Torsdage kl. 15.00                                                                                                                                       
Aflyst den 4. november grundet andet arrangement 


