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FalkePosten udkommer hver måned med nyheder og generel information. 
  

REDAKTION  

 
 
 
 
  
 
 
Indlæg til næste blad afleveres i receptionen senest den 24. oktober 2022. 

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 er jeg vendt retur efter en 3 ugers lang dejlig sen 

sommerferie        Nu glæder jeg mig til at tage fat på efterårets 

mange opgaver og arrangementer   

Først og fremmest ser jeg frem til de kommende husmøder og 

til at få et par gode timer sammen med jer beboere og jeres 
pårørende. Som vanligt taler vi om hvad der rør sig i enheden, 

hvor I bor, på Falkenberg, i Helsingør Kommune og i samfundet 

som helhed. Naturligvis med fokus på sundheds- og 
omsorgsområdet. Efter det spiser vi noget god mad sammen et 

lille glas – Jeg håber, at se mange af jer. 

I anledning af årets” Frivillige Fredag” afholder vi traditionen tro 

sportsdag den 30. september. I skrivende stund emmer huset 

af travlhed med at gøre klar til dagen. Der skal dystes i 
disciplinerne kørestolsræs, slå søm i, dåsekast og endelig i 

kreative evner     Det plejer at være så sjovt og vi glæder os til 

at vise billeder fra dagen i kommende FalkePost. 

Vi skal ikke glemme hvorfor vi gør det? Det er for at markere 

alt det vigtige og gode arbejde som frivillige udfører hver dag - 
rundt om i landet som helhed og på Falkenberg i særdelshed og 

som vi slet ikke kan undvære. På dagens sportsdag kommer 8 

frivillige og hjælper til  

Min drøm er, at dette frivillige arbejde må udvikle sig i takt 

med, at vi udfordres på løsning af velfærdsopgaverne i 
Danmark i en tid hvor arbejdsstyrken mindskes. 

Fra mig skal der i hvert fald lyde en dybfølt kæmpe tak til alle 
vores frivillige, der bidrager til at gøre Falkenberg til et godt 

sted at være. 

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 kølige 
dage kommer. 

Husk at lukke for varmen, hvis du 
har åben dør/vindue eller blot 
lufter ud.  
Det hjælper på 
din varmeregning  
og gavner miljøet. 

 

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 Birgitte Drews Bolig 40 

Axel Drews Bolig 20 

Ulla Storm Marx Bolig 64 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 
 

Svend E. M. Kristensen    5. september 

Birgitta S. H. Andersen    7. september 

Vivi Kirsten Tauber    9. september 

Hanne M. Blok  22. september

 
 
 
 

 
 

MÅNEDENS FØDSELSDAGE                                                                                                                      
                                                                                                                                            
                                 
                                                                                                             
 
 
 
 
 

 
 

Den   3. oktober fylder Dorrit Scheel 81 år 
Den   8. oktober fylder Ida M. Olesen 92 år 
Den   8. oktober fylder Søren H. Jensen 83 år 
Den   8. oktober fylder Helga K. T. Olsen 90 år 
Den 11. oktober fylder Laila Frydenlund 84 år 
Den 15. oktober fylder Ulla S. Marx 84 år 
Den 27. oktober fylder Torben Otterdahl 80 år 
Den 29. oktober fylder Ella V. Christensen 82 år 
Den 31. oktober fylder Henriette Bang 79 år 

Et lys brændte, 
Et lys blafrede i vinden, 
Et lys blæste stille ud. 
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HØJDEPUNKTER I SIDSTE MÅNED SAMT HUSMØDER                                                       

 

HUSMØDER I OKTOBER  

Så er der husmøde for beboere og pårørende 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 
 
 
 

 
 

CIRKUS PÅ FALKENBERG 
 
 

 
 

Tirsdag den 4. oktober - enhed 1.1 Tirsdag den 11. oktober - enhed 1.3 
Torsdag den 13. oktober - enhed 1.5 Tirsdag den 25. oktober - enhed 2.4 
Torsdag den 27. oktober - enhed 2.2  
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THE2TOPS UNDERHOLDER 
 
 
 

 
 

HYGGE OVER  
 ET PUSLESPIL 
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SENSOMMER HYGGE PÅ TERRASSEN 
 
 
 

 
 

DET SKER I DENNE MÅNED 
 

JULESTUE 2022 
Årets julestue holdes søndag den 20. november kl. 14 - 16 på Torvet 
 
 

Der vil være boder med alt mellem himmel og jord  
 

Nisser, adventskranse og juledekorationer,  
lyskæder, håndlavede ideer til gaver,  
hjemmelavede bolsjer, snaps samt andre lækkerier og dertil hjemmelavede 
marmelader, frikadeller, lune retter, kager, småkager og romkugler… … 

          
             
 

Har du lyst til selv, at have en bod er prisen kr. 100,-.  
Du skal kontakte Jane Olsen på       4928 1502 for at  
indgå aftale. 
 
 
 
 

 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwipoNW8uvneAhUJa1AKHfdNAYkQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fgeoforum.no%2Fhusk-a-soke-stipend-for-du-tar-juleferie%2F&psig=AOvVaw16VHNIuyQG9dTFvfzVpv0j&ust=1543575847520
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MÅNEDENS TILBUD I DAGCENTRET 
 

Gudstjeneste 
Torsdag den 6. oktober kl. 13.30 på Torvet 
 

Oktoberfest med underholdning 
Fredag den 14. 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 6. oktober grundet andet arrangement 

 Aktiviteter i dagcenteret i vinterhalvåret, er f.eks. ude/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. 


