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FalkePosten udkommer hver måned med nyheder og generel information. 
  

REDAKTION  

 
 
 
 
  
 
 
Indlæg til næste blad afleveres i receptionen senest den 27. marts 2023. 

HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN… … 
 
                                               
  

 
 
 
 
 
 

VALENTINS BINGO 
Dejligt bingo med gode gave, der var sponsoreret af lokale butikker i Helsingør -  
Matas, Cream de la Cream, Emmers, Kjærstrup  
Chokolade, Helsingør Kaffe og The Hus samt  
Charteau De La Liquiere. 
 

  

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 
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Kære alle 

Nu lysner det, og dagene bliver længere.  

Lige som foråret sikrer, at vi går lysere tider i møde, så 
lysner det også personalemæssigt, da vi lige nu er i den 
opløftende situation, at vi ikke længere har et stort antal 
ledige stillinger. 

Jeg var også ved at være træt af, at gentage mig selv, når 
jeg gang på gang har nævnt, at Falkenberg manglede 
personale. 

Til stor glæde for os alle, bød vi den 1. marts velkommen til 
hele 4 nye kollegaer herunder Falkenbergs nye teamleder 
Hanne Weinreich i team 3.  

Desværre har Jeannet Winther som i dag er teamleder i 
team 1 valgt at søge nye udfordringer pr. 1. april efter 12 år 
på Falkenberg. Vi ønsker Jeannet held og lykke. Så nu er det 
bare op på hesten igen, og søge efter endnu en dygtig 
teamleder til Falkenberg. 

I uge 10 i begyndelse af marts måned holder jeg ferie og 
sender her fra en hilsen fra Malaga i Spanien, hvor foråret 
er meget længere fremme end i Danmark. 

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                                                                                                              
 

Vinni Bormeth Bolig 60 
Knud Lauritzen Bolig 23 

Kurt Ejby Andersen Bolig 14 

Jytte Kirsten Hansen Bolig 21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 
 

Ivar Sigurd Madsen  13. feb. 

Niels-Jørgen Arnbo  24. feb. 

 
 
 
 

 
 

MÅNEDENS FØDSELSDAGE                                                                                                                      
                                                                                                                                            
                                 
                                                                                                             
 
 
 
 
 

 
 

 
Den 20. marts fylder Jytte K. Hansen 91 år 
Den 27. marts fylder Kirsten E. Christiansen 85 år 
Den 28. marts fylder Grethe Wittus 94 år 
 
 

Et lys brændte, 
Et lys blafrede i vinden, 
Et lys blæste stille ud. 

GÆK GÆK GÆK MIT NAVN ER BLEVET VÆK 
Gækkebreve jo anonyme, men det er tilladt at hjælpe modtageren lidt på vej  
med at skrive sit navn med prikker. Kan man ikke gætte, hvem der driver gæk  
med en, så må man finde sig i at blive udråbt til gæk, hvilket betyder nar. Vil  
man undgå denne store ydmygelse, må man, når gækkebrevets ophavs- 
mand afslører sin identitet, give vedkommende et påskeæg. 
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HØJDEPUNKTER I SIDSTE MÅNED                                                       

 
CAFÉ OG KIOSK LUKKER OM SØNDAGEN 
Fra søndag den 26. februar holder caféen og kiosken lukket hver søndag. 
Åbningstiden er frem over mandag til lørdag kl. 11 – 14 og der sælges varm mad 
mellem kl. 11.30 – 13.15. 
 
Som noget nyt kan menuplanen der gælder for beboerne læses på vores 
hjemmeside – www.plejehjemmetfalkenberg.dk/aktuel  
menu i caféen og boligdelen 
Menuplanen kan selvfølgelig fortsat læses i den enhed 
Hvor du bor – den hænger på tavlen ved køkkenet  
i fællesstuen. 

FASTELAVN OG KATTEN AF TØNDEN 
Beboere og børn fra Ålsgårde Børnehave slog Katten af tønden fredag den 24. 
februar. Tønderne var sponsoreret af Running 26. 
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FASTELAVN - FORTSAT 
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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 
 

RICKSHAW – NYT PÅ FALKENBERG 
Jubiiii – en rickhaw er flyttet ind. 
Nu kan vi glæde os til det rigtigt bliver  
forår og vi kan komme ud og få ”luft under  
vingerne”. 
Vil du og dine pårørende på cykeltur  
sammen, skal I henvende jer i dagcenteret. 
Her vil I første gang blive introduceret til  
cyklen, efterfølgende skal I booke cyklen 
gennem dagcenteret, når I vil på tur. 
 
Vi er at oprette et samarbejde med  
”cykling uden alder” og håber der bliver 
tilknyttet en frivillig cykel-chauffør til  
Falkenberg. 
 

 
 

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 
 

Tøjsalg v/ Mirakel priser 
Onsdag den 1. marts kl. 10 – 12 v/billardbordet 
 

Gudstjeneste 
Torsdag den 2. marts kl. 14 - 15 på Torvet 
 

Fredags matiné 
Fredag den 3. marts kl. 13:30 på Torvet 
 

Petanque 
Torsdag den 16. marts kl. 15 - 16 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. 

 Pandekagedagen 
den 21. februar 
fejres i dagcenteret, 
hvor der blev bagt 
en stor stak dejlige 
pandekager - uhmm 
 


