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FalkePosten udkommer hver måned med nyheder og generel information. 
  

REDAKTION  

 
 
 
 
  
Indlæg til næste blad afleveres i receptionen senest den 29. december 2022. 

HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN… … 
 
                                               
  

 
 
 
 
 
 

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 

AKTUELT I DENNE MÅNED 
 

  
 

        Fredag den 2. december kl. 13.45 på Torvet 

 
Torsdag den 8. december kl. 14.00 på Torvet  

 
Søndag den 11. december kl. 14.30 på Torvet  
Tilmelding til dagcenteret senest den 6.12 

 
Mandag den 12. december kl. 10.30 på Torvet  

 
       Tirsdag den 13. december fra kl. 8.00 – de går på enhederne 

 
Tirsdag den 13. december kl. 13.30 på Torvet 

 
Torsdag den 15. december kl. 13.00 

 
Lørdag den 24. december kl. 11.00 på Torvet

 
Lørdag den 31. december kl. 11.30 på Torvet
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Kære alle 

De sidste 2 år har COVID spændt ben for gennemførelsen af alle Falkenbergs         
dejlige juletraditioner.  

Jeg er ovenud lykkelig og taknemmelig over, at det ikke er tilfældet i år. Men at vi nu 
igen kan få lov til fuldstændig, at gøre som vi gjorde før COVID. Allerede i september 
gik vi i gang med planlægning af arrangementerne. Det er en rigtig stor opgave, at få 
alt til at falde i hak, men heldigvis sikrer Falkenbergs dygtige medarbejdere i 
dagcenteret, at der er styr på alle arrangementerne. Det er så dejligt, vi igen kan give 
jer beboere, pårørende og dagcenterbrugere samt medarbejdere og ledere gode 
oplevelser SAMMEN i denne søde juletid.  

I skrivende stund er der pyntet i hele huset. Der bages og brases og laves en masse god 
mad. Vi har talrige arrangementer. Julestuen er allerede afholdt og heldigvis var der 
mange besøgende og godt salg fra boder samt af gløgg og æbleskiver – Næsten som 
før i tiden . Pigegarden var her den 1. søndag i advent og skabte stor glæde hos alle 
deltagere.  

Forude venter mange flere traditioner, der holdes koncerter, og på klippe-klisterdagen 
3. søndag i advent pynter børn og voksne juletræet på centertorvet. Vi får besøg af 
små venner fra børnehaverne i Ålsgårde, som pynter trapper og synger for os. Én 
tradition bliver dog lidt anderledes i år, da Hellebækskolen har meddelt os, at 8. 
klasses pigerne ikke kommer og går Lucia den 13. december. Heldigvis har børnehaven 
sagt ja til at stille med en masse små søde børn, så vi atter kan opleve den helt 
fantastiske stemning, der skabes, når børnene går rundt i hele huset og synger en tidlig 
morgenstund. Der plejer mange af os, at fælde en lille tåre. Ud over dette holder vi 
julefrokost for alle beboere og dagcenterbrugere, og den 24. december er der 
julegudstjeneste samt nytårskur den 31. december, og så har jeg helt sikkert ikke fået 
nævnt det hele… …  

Jeg vil gerne her op til jul rette en særlig stor tak, til alle de gode kræfter, der bidrager 
til at give beboerne en god december og en god jul – vores frivillige på Falkenberg, alle 
jer pårørende, skoler, børnehaver, pigegarden, diverse kor, vores præster, julemanden 
og ikke mindst alle medarbejdere. 

Til slut vil jeg ønske alle på Falkenberg en rigtig glædelig jul  

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 
 
 
 

Boliggården ønsker 
alle en rigtig god jul 
samt et  
godt nytår 
 

Plejehjemsleder  
Helle Lund 

Ejendomsmester 
Jørgen Andersen 
ja@boliggaarden.dk 

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

Bente Toftegaard Bolig 38 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 
 

Margit Stage Olsen    8. november 

Henrik Bjørn Sødring  20. november 

 
 
 
 

 
 

MÅNEDENS FØDSELSDAGE                                                                                                                      
                                                                                                                                            
                                 
                                                                                                             
 
 
 
 
 

 
 

Den   1. december fylder Aase Nielsen 101 år 
Den   9. december fylder Bente Toftegaard 80 år 
Den 13. december fylder Mogens Hansen 81 år 
Den 15. december fylder Finn Bjerregaard Jensen 84 år 
Den 15. december fylder Ove Niebuhr Miehs 69 år 
Den 21. december fylder Ruben Leif Rasmussen 90 år 
Den 23. december fylder Anne-Lise Fejrø 85 år 
 

OVERTRO OG VARSLER OM DECEMBER 
Årets sidste måned var i hovedsagen helliget indendørs sysler, og der blev derfor ikke taget 
mange vejrvarsler i dagene op til jul.  
Det siges dog, at  
”Fint vejr i den første adventsuge varer ved lige til jul”  
og 
”En kold og snerig december lover et frugtbart år og en god sommer” 
 
Tycho Brahesdage er den 6., 11. og 18. december. 
 

 
 

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

 

STEMNINGS BILLEDER FRA NOVEMBER 
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HUSMØDE I ENHED 2.2. 
Årets sidste husmøde – nu glæder vi os allerede til husmøderne i 2023 
 
 

 
 

DET SKER I DENNE MÅNED 
 

KÆRE PÅRØRENDE 

Om morgenen/formiddagen er alle medarbejdere meget optagede af at hjælpe beboerne 
med de daglige gøremål, så beboerne kan komme godt i gang med dagen. 

Afbrydelser er meget generende både for beboerne og medarbejderne, derfor henstiller vi 
venligst til, at I pårørende ringer efter kl. 12, med mindre der er noget akut. 
Mange tak for hjælpen 
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KVISTGÅRDKORET SYNGER JULEN IND 
 

 

 
 

 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. 

Redaktionen ønsker alle  
en rigtig glædelig jul  

samt  
et godt nytår samt  

 

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

Dans  
Tirsdage kl. 15.00 - Aflyst den 13. december grundet andet arrangement 

Petanque 
Torsdage kl. 15.00 - Aflyst den 8. og 15. december grundet andet arrangement 
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