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FalkePosten udkommer hver måned med nyheder og generel information. 
  

REDAKTION  

 
 
 
 
  
 
 
Indlæg til næste blad afleveres i receptionen senest den 25.  februar 2023. 

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 til drift af bussen 

TAK til jer, som har givet bidrag til bevarelse af bussen på Falkenberg. 

 
 

Driftsansvarlig 
Mette Weltzer 

Teamleder 
Marianne Rasmussen 

MÅNEDENS ORDSPROG 

 
 
 
 
 

Smil koster mindre end elektrisk lys, og alligevel lyser det mere op. 
 

          Smil forlænger munden, glæde forlænger livet. 
 

          Smil til verden og verden smiler igen. 
 



                                      
                                    

  

3 www.plejehjemmetfalkenberg.dk 

 
  

 
 
 
 

Kære Alle 
I begyndelsen af januar måned modtog I brev om besparelse på 
plejehjemmenes rengøring som Helsingør Kommunes politikkere 
vedtog i forbindelse med budget 2023. På Falkenberg kommer vi til 
at effektuere besparelsen i løbet af februar måned. Det er en 
væsentlig reducering af tiden til rengøring i jeres bolig, så det kan 
desværre ikke undgås, at I kommer til at mærke det. Som der stod i 
brevet, så skal I selvfølgelig fortsat gøre alt det, I selv kan i forbin-
delse med oprydning og rengøring af jeres bolig. Der er en pjece på 
vej, der beskriver tidsrum, opgaver og interval på den rengøring, der 
fremadrettet gives hjælp til. Pjecen kommer til at ligge på 
Falkenbergs hjemmeside, og vi printer den selvfølgelig til jer, hvis I 
ønsker det. 

Jeg kan i den anledning kun opfordre pårørende til at give et nap 
med ved behov. Forleden hørte jeg den skønneste historie              
fra team 2, hvor en beboers 2 søstre kom og gav brorens                
lejlighed en overhaling og i den forbindelse spise                                
morgenmad sammen med deres bror. Det er i den grad                            
med til ”at gøre Falkenberg til et godt sted at være”. TAK 
 

Fredag den 20. januar fik Falkenberg uanmeldt besøg af 
arbejdstilsynet. Det gik rigtigt fint, og vi fik en pletfri rapport, da der 
ikke blev konstateret nogen form for overtrædelse af arbejdsmiljø-
lovgivningen. 

De bedste ønsker om, at I må få en dejlig februar måned, hvor vi 
kan glæde os over, at vi går mod lysere tider. 

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 
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VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE                                                                                                              
 

Inger Lise Houlberg Bolig 15 
Mary Gudrun Sørensen Bolig 33 

Anne M. B. Christensen Bolig 20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 
 

Kurt Skjoldemose  23. januar 

Inge M. Heldam  28. januar 

 
 
 
 

 
 

MÅNEDENS FØDSELSDAGE                                                                                                                      
                                                                                                                                            
                                 
                                                                                                             
 
 
 
 
 

 
 

Den   6. februar fylder Inger M. Søndergaard 94 år 
Den 21. februar fylder Ivar S. Madsen 81 år 
Den 26. februar fylder Ulla M. Visnek 90 år 
 

BESØGSHUNDEN RENO BESØGER ENHED 1.3 

 
 

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

 
SÅ SKAL DER GØRES RENT 
Svend i bolig 26 fik i løbet af januar besøg af  
sine to søstre. De havde taget morgenbrød 
med og efterfølgende hjalp de Svend med  
at rydde op og gøre rent. 
 
 
 

 
 

ARTIKEL FRA SENIORLIV - FEBRUAR 
Elever fra 10. klasseskolen i Helsingør blev meget klogere på sundhedsfagene og arbejdet 
på et plejehjem, da de besøgte Plejehjemmet Falkenberg. 

Der blev lyttet, grinet og udvekslet erfaringer på tværs af generationer, da elever fra 10. klasseskolen i 
Helsingør en kold januar-dag var på besøg på Plejehjemmet Falkenberg. Eleverne besøgte plejehjemmet som 
et led i deres ’brobygning’ til forskellige uddannelser og job. 

Det er en relativt ny idé at invitere eleverne indenfor på plejehjemmet – og det giver de unge masser af 
ekstra viden om at arbejde i sundhedsfagene. 

Eleverne fik en rundvisning på Falkenberg, hvor de bl.a. besøgte dagcentret og så en beboerstue. Og så 
mødte de sosu-assistent-elev Frederikke Hjort og hendes praktikvejleder Stine Lisborg. 

- Hvis I gerne vil yde omsorg for mennesker, skal I overveje sosu-uddannelsen, fortalte Frederikke Hjort: 

- Det er en fed uddannelse, og vi, der arbejder i sundhedsfagene, er SÅ vigtige for samfundet. Uden os kunne 
samfundet ikke løbe rundt. 

Frederikke Hjort fortalte, at hun på forhånd var overbevist om, at arbejdet på plejehjem ikke var noget for 
hende. Men nu – efter et halvt års praktik på Falkenberg – vil hun slet ikke videre. 

- Jeg har været så glad for at være her. På et plejehjem er der kolleger lige ved hånden, så der er altid 
mulighed for faglig sparring. Og man får et forhold til beboerne, det kan ikke undgås. Jeg går altid hjem med 
en god fornemmelse i maven af, at jeg har gjort en forskel. 

Frederikke Hjort sluttede med at sige, at sosu-faget skal prøves i praksis, og derfor opfordrede hun evt. 
interesserede elever til at søge et job som afløser, før de beslutter, om de vil uddanne sig inden for 
sundhedsfagene. 
  

Fortsættes side 6 
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Møde med beboerne 

På et plejehjem er beboerne selvfølgelig de allervigtigste. Så dem skulle eleverne fra 10. klasseskolen også 
møde. De unge havde på forhånd forberedt nogle spørgsmål, som kunne sætte snakken i gang. Og snart gik 
den lystigt omkring bordene. Eleverne hørte både om Anden Verdenskrig og livet på Lolland i gamle dage, 
men også Justin Bieber blev drøftet ivrigt. 

- I er nogle gæve gutter, lød afskedsreplikken til en gruppe drenge fra en beboer, da snakken var slut. 

Bagefter var eleverne Sena og Clara helt overvældede over alt, hvad de havde fået at vide af Inger på snart 
95 år. 

- Det var hyggeligt at høre om hendes liv. Hun havde virkelig rejst og oplevet meget. Og så er hun meget glad 
for plejehjemmet og personalet, fortæller Clara. 

De to piger er enige om, at de har fået et rigtig godt indblik i arbejdet på et plejehjem. 

- Vi har virkelig hørt og lært meget. Og det var meget inspirerende at møde Frederikke (eleven, red.), siger 
Clara. 

Sena supplerer: 

- De ældre har været meget mere imødekommende, end jeg havde troet. Og vi har fået nogle sjove 
kommentarer på vores tur rundt på plejehjemmet. Fx sagde en beboer: Sikke mange pæne fyre, her er. Det 
grinede vi af. 

Ingen af pigerne vil udelukke, at de en dag ender med en sundhedsuddannelse. Begge har andre drømme – 
men som Clara siger: 

- Hvis det ikke går med det, jeg drømmer om, kunne jeg godt tænke mig at blive sygeplejerske. 

Sena nikker. Begge piger har familie, som er i sundhedsfagene, så de vidste en del om arbejdet før dagens 
besøg. Alligevel er de blevet meget klogere, føler de. 

Og det er netop formålet med det hele, fortæller brobygningslærer fra SOSUH Christian Mau Rose. 

- Det er så godt, at eleverne kommer ud og møder beboerne. Vi har fået rigtig fine tilbagemeldinger på, at 
det giver meget positivt på tværs af generationer, siger han. 

Og Åsa Chaabou, som er kompetenceansvarlig på Falkenberg, er også klar i mælet: 

- Vi håber, at bare én elev fra sådan en klasse vil få lyst til at uddanne sig inden for sundhedsfagene. Det vil 
være det hele værd, siger hun. 
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HUSMØDER I FORÅRET 2023 
Sæt allerede kryds i kalenderen nu og hold øje med opslaget i enheden. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Mødet begynder kl. 17 og efterfølgende nyder vi en god middag sammen. 
Gæster betaler kr. 50,- pr. person – beløbet går til enhedens kaffekasse. 

TILMELDING SKAL SKE TIL TEAMLEDEREN SENEST FREDAGEN FØR MØDET 
 
 

 
 

DET SKER I DENNE MÅNED 
 

FALKENBERG HAR FÅET NY DESSERT 
Medarbejdere og beboere på enhed 2.4 har i fællesskab opfundet en ny dessert 
med forhånd værende lækre ingredienser. 
Den lækre Falkenberg trifli består af frugt, æbleskiver, creme, flødeskum og 
rigelige mængder af 
Baileys - uhmmmmmm 
 
 

 
 

Tirsdag den 14. marts i enhed 1.5 
Tirsdag den 21. marts i enhed 2.2 
Torsdag den 23. marts i enhed 2.4 
Tirsdag den 28. marts i enhed 1.1 
Torsdag den 30. marts i enhed 2.6 
Tirsdag den 25. april i enhed 1.3 
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MÅNEDENS TILBUD I DAGCENTRET 
 

Gudstjeneste 
Torsdag den 2. februar kl. 14.00 på Torvet 
 

Sang ved Claras musik skole 
Torsdag den 9. februar kl. 13:30 – hun komme denne gang rundt i blok 2 
 

Sang ved Claras musik skole 
Torsdag den 16. februar kl. 13.30 – hvor i Huset hun kommer meldes ud senere 
 

Fastelavn og tøndeslagning med Ålsgårde Børnehave 
Fredag den 24. februar kl. 11.00 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. 

PANDEKAGEDAG 
Første tirsdag efter fastelavn er hvert år den store pandekage- 
dag. Det er dagen, hvor vi sammen bager og spiser pandekager.  
Pandekagedagen er en gammel kristen tradition. Før i tiden skulle man faste i 40 
dage op til påske og dagen før fasten begyndte, skulle al mælk, mel og sukker 
være brugt, deraf navnet hvide tirsdag for man spiste varm mælk, æggesøbe og 
hvedeboller (bollemælk) eller bagte pandekager. 
I år falder pandekagedagen tirsdag den 21. februar, så alle opfordres til at bage 
og spise lækre pandekager. 
Måske kan I sammen i enheden bage pandekager til kaffen og nyde dem med 
hinanden – god appetit! 
 
 
 
 

 
 


