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FalkePosten udkommer hver måned med nyheder og generel information. 
  

REDAKTION  

 
 
 
 
  
 
 
Indlæg til næste blad afleveres i receptionen senest den 28. november 2022 

HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN… … 
 
                                               
  

 
 
 
 
 

 

AKTUELT I DENNE MÅNED 
 

  
 

Det fejres med lagkage til kaffen 

 se 

mere side 12

 se mere side 10

 se mere side 12

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 13. november kl. 13.00 på Torvet  
Menuen inkl. 1 glas vin, 1 øl eller sodavand -  
Andesteg, brune- og hvide kartofler, sovs og rødkål. 
Til kaffen serveres gammeldags æblekage. 
Beboere deltager gratis - såfremt du er tilmeldt kostpakken – pårørende samt beboere uden kostpakke 
deltager for kr. 250,- pr. kuvert 
Pårørende, der ønsker at deltage, skal tilmelde/betale til personalet i caféen senest den 7. november 
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Kære alle 

Det dejligste efterår folder sig ud i al sin pragt, med de smukkeste 
farver og så oveni købet med en nærmest til tider sommeragtig 
temperatur. Det er ikke godt for verdensklimaet men godt for vores 
varmeforbrug, for selvom plejehjem er undtaget i forhold til at 
sænke temperaturen, er vi selvfølgelig solidariske og holder igen, 
hvor det er muligt. 

Energikrisen var bl.a. noget af det, der blev talt om på de fleste af 
husmøderne. Jeg vil endnu engang sige 1000 tak for nogle 
fantastiske møder med alle jer beboere og jeres pårørende. Det 
betyder utroligt meget i hverdagens travlhed, at vi oplever 
opbakning både fra beboere og pårørende. Tak for alle ”roserne”, 
tak for konstruktiv kritik og gode ideer, tak til jer der bidrager med 
små gaver til beoerne og tilbyder, at stå for hygge i enhederne. Jeg 
går efter hvert husmøde hjem med en følelse af, at Falkenberg 
virkelig er et godt sted at være.  

Vi går nu ind i nogle måneder med mange arrangementer og på 
Falkenberg havde vi ingen arrangementer, hvis ikke vi havde 
dagcenteret. Medarbejderne i dagcenteret forestår det store 
arbejde omkring planlægning, herunder kontakt til eventuelle 
underholdere, samt dato og tidspunkt, udfærdiger 
opslag/indbydelse, og står selvfølgelig for al det praktiske på selve 
dagen. Dette gælder både for arrangementer, vi selv står for så som 
Dans, Petanque, Bingo og meget mere, samt de arrangementer som 
planlægges med underholdere udefra f.eks. besøgshunde, cirkus 
eller sang og musik.  

Derfor er det også vigtigt, at alle jer beboere, der ønsker at deltage i 
et eller flere af de mange arrangementer bakker op om dagcenteret 
og er tilmeldt dagcentret i Servicepakken… Ingen kontingent ingen 
aktiviteter og underholdning… 

Nu nærmer julen sig, så hold endelig øje med opslag i forhold til de 
mange aktiviteter der foregår i november og december!  

Jeg håber, at vi ses allerede den søndag den 13. til Mortens and. 

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.  

 
 

Plejehjemsleder  
Helle Lund 



                                      
                                    

  

4 www.plejehjemmetfalkenberg.dk 

 
  

VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE                                                                                                              
 

Birgit Hassenkam Sørensen Bolig 22 
Margit Stage Olsen Bolig 38 

Ove Niebuhr Miehs Bolig 11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 12 år 
Den   4. november fylder Vita Hytten 90 år 
Den 11. november fylder Karin Oldhøj Jacobsen 77 år 
Den 16. november fylder Ellen Jytte S. Andersen 79 år 
Den 23. november fylder Leif Edvin Larsen 87 år 
 

OPBEVARING AF PENGE OG VÆRDIER 

I alle boliger på plejehjemmet Falkenberg findes et indbygget værdiskab.  
Det forventes at du og/eller dine pårørende administrerer anvendelsen  
af værdiskabet. 

Såfremt plejehjemmet/medarbejderne skal bistå dig i administration af værdier i 
skabet, er det af sikkerhedsmæssige årsager udelukkende plejehjemmet,  
der har adgang til værdiskabet. 

Vi anbefaler, at der ikke opbevares store kontante beløb, smykker  
samt andre værdier i boligen. 

Såfremt du oplever tyveri skal dette anmeldes til politiet. 
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Ejendomsmester 
Jørgen Andersen 
ja@boliggaarden.dk 

Ejendomsfunktionær 
Carsten H. Hansen 
chh@boliggaarden.dk 

NYT FRA BOLIGGÅRDEN  
 

BESØGSHUNDEN RENNO PÅ BESØG I ENHED 1.5 
 
 

 
 

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.  

HØJDEPUNKTER I SIDSTE MÅNED                                                       
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FRIVILLIGHEDSDAGEN FREDAG DEN 30. SEPTEMBER BLEV FEJRET MED EN SPORTSDAG 
 

En dag fuld af aktiviteter som ”slå søm i”, ”kørestolsræs”, ”slå til dåsen” og ”mal 
et billede”. Dagen sluttede med frokost og pølser til alle på Falkenberg. 
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SPORTSDAG - FORTSAT 
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OKTOBERFEST 
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HØJDEPUNKTER I SIDSTE MÅNED                                                       

 

HUSMØDER I NOVEMBER  

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 
 
 
 
 

 
 

HUSMØDE I ENHED 1.3 
 
 

 
 

Tirsdag den 1. november - enhed 2.6 
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VALG TIL FOLKETINGET  
 
 
 

 
 

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

I Caféen kan du frem til kl. 13 købe dagens ret -   
Hamburgerryg med grønlangkål og brunede kartofler 

 

Der vil være boder med alt i mellem himmel og jord  
 

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

          
            I julecaféen kan købes kaffe, the, gløgg og æbleskiver 
 

 
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. 
 
 
 
 

 

Alle er 

velkomne 

Den 20. oktober var 
det muligt, at 
brevstemme til 
Folketingsvalget den 
2. november. 
Det var der mange 
beboere og brugere 
der benyttede sig af. 
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PRISSTIGNINGER - 2023 
 

Det er politisk besluttet at priserne 

skal stige, så det kan vi desværre 
ikke ændre på. 
Har du spørgsmål til ovennævnte, 
eller ønsker du at ændre dine valg i 
servicepakken, er du altid 
velkommen til at henvende dig i 
receptionen. 

 Visiteret til dagcenter  
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MÅNEDENS TILBUD I DAGCENTRET 
 

Gudstjeneste 
Torsdag den 3. november kl. 13.45 på Torvet 
 

Fredags underholdning med Musik med seniorshow 
Fredag den 4. november kl. 14.00 på Torvet 
 

Aflyst grundet sygdom - Dario Campeotto underholder 
Fredag den 11. november kl. 14.00 på Torvet 
 

Pigegarden kommer og spiller 
Søndag den 27. november kl. 14.00 på Torvet 
 

 
 

 
 

 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. 

Efteråret i al sin pragt  


