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FalkePosten udkommer hver måned med nyheder og generel information. 
  

REDAKTION  

 
 
 
 
  
 
 
Indlæg til næste blad afleveres i receptionen senest den 27. april 2020. 

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 

PÅSKEN, HVORNÅR ER DET NU DET ER? 

Påskesøndag falder altid på den første søndag efter første fuldmåne efter forårs 
jævndøgn.  
Forårs jævndøgn 2020 var den 20. marts og det er fuldmåne den 8. april, 
derfor falder påskesøndag i år søndag den 12. april. 
 

RIGTIG GOD PÅSKE 
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Kære alle 

Hold da op, hvor er der sket meget siden sidste udgave af FalkePosten. COVID-
19 har vendt op og ned på alt det, vi kender. Danmark er nu på 3. uge lukket 
ned. På Falkenberg arbejder vi hårdt på, at omsætte alle de mange nye regler 
og retningslinjer som Regeringen og Sundhedsstyrelsen udstikker løbende. Med 
udgangspunkt heri gør vi vores bedste for, at gøre dagene så gode som muligt 
for jer beboere. 

Jeg forestiller mig, at besøgsforbuddet må være det, der rammer jer og jeres 
pårørende hårdest. Både medarbejdere og ledelsen på Falkenberg forsøger at 
hjælpe med, at beboere og pårørende fortsat kan bevare en eller anden form 
for kontakt med hinanden. Dagens fødselar har f.eks. haft kontakt med familien 
via face-time.  

Inde på Falkenbergs hjemmeside, kan I læse om MoreMemo, der kan afhjælpe 
lidt af savnet. Via MoreMemo kan man bl.a. sende hilsener, breve, foto mv. til 
beboeren. Vi er selvfølgelig også til rådighed i forhold til at overbringe hilsener, 
og I er altid velkomne til at ringe. Aldrig er der afleveret så mange blomster og 
gaver til beboerne her på dørtrinnet ind til Falkenberg.  

Jeg vil opfordre jer pårørende til at følge med på Falkenbergs hjemmeside 
iwww.plejehjemmetfalkenberg.dk og/eller på vores Facebook side. På 
hjemmesiden vil der løbende blive lagt materiale ud omkring COVID-19 og 
blandt andet inspirationsmateriale omkring, hvad du som pårørende kan gøre 
for din kære her på Falkenberg.  

I denne tid hvor I beboere udelukkende opholder jer i jeres bolig, prioriterer 
alle medarbejderne inkl. dem i normalt møder i plejehjemmets dagcenter at få 
jer med ud på gåture i det fri samt hygge med aktiviteter og samvær i jeres 
bolig. Vi er så heldige, at få hjælp fra andre medarbejdere i kommunen f.eks. 
pædagoger, rengørings- og køkkenpersonale. Det er vi rigtig glade for.  

Samtidig med, at vi skal sikre en så god hverdag som mulig for alle beboere, er 
vi også en del af Helsingør Kommunes beredskab, og skal være klar til, at 
modtage borgere fra Helsingør Rehabilitering og Træningscenter og evt. 
Hillerød Hospital hvis det bliver nødvendigt. Derfor er der oprettet en 
midlertidig bolig i sanserummet Oasen og flere kan komme på tale i de to 
demensdagcentre.  

Efter en periode med mange syge medarbejdere er vi lige nu ikke specielt ramt 
af sygdom. I skrivende stund har vi fortsat ingen kendte smittede beboere eller 
medarbejdere på Falkenberg. 

Det bliver nok den mærkeligste påske nogensinde, men jeg håber, at vi alle 
senere vil tænke tilbage og sige, ”det var nu alligevel ikke så ringe endda…”. 
Husk at passe på jer selv og andre ved at holde afstand og god håndhygiejne.  

 

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 

http://www.plejehjemmetfalkenberg.dk/
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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.  Ejendomsmester 

Jørgen Andersen 
Ejendomsfunktionær 
Tony Ottenbros 

VELKOMMEN TIL NYE BEBOER                                                                                                              
 

Grethe C. K. Andersen Bolig 51 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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. april fylder Peter Abildgaard 82 år 
Den   7. april fylder Frank Nielsen 69 år 
Den   9. april fylder Ruth Viktoria Nielsen 94 år 
Den 15. april fylder Marie Katrine Rönnborg 97 år 
Den 16. april fylder Dronning Margrethe 80 år 
Den 19. april fylder Torben Poul Nielsen 87 år 
Den 21. april fylder Ellen Borroe Kaiser 82 år 
Den 25. april fylder Einer Svend Flintrup 94 år 

OVERTRO OG VARSLER  
Det siges om april, at 

 ”kommer april mild ind, går den vred ud” 

 ”aprils lunefulde vejr og unge piger er ikke til at stole på” 

 ”når vinden er i nordøst, får vi som regel eftervinter” 

 ”snart er sommeren, snart er vinteren herre” 

 ”april gør, som april vil” 
 

Husk dit overtøj – så bliver du ikke overrasket af aprils luner 
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NYT FRA FALKENBERG 
 

FØDSELSDAGSMENU – NYE TIDER – NYE SKIKKE 

Mange beboere har haft rigtig svært ved, godt en måned før deres fødselsdag, at 
tilkendegive deres ønske til en fødselsdagsmenu. Og da det jo helst skal være 
festligt at fejre fødselsdag, har vi valgt at ændre fødselsdagskonceptet.  

Fremefter ændres dagens menu ikke, derimod  
fejrer fødselaren sin fødselsdag sammen med 
sine naboer i enheden, og det sker med lagkage  
til eftermiddagskaffen samt med, en af  
fødselaren valgt, dessert om aftenen.  

Som noget nyt vil en af medarbejderne i centerkøkkenet deltage ved frokosten 
ca. 1 gang om måneden i hver enhed. Her vil medarbejderne spørge ind til både 
positivt og negativt i forhold til maden samt modtage ønsker fra beboerne. Dette 
vil dog først kunne gennemføres når, vi er kommet godt igennem den aktuelle 
periode med COVID-19. 
 

 
 

KÆRE PÅRØRENDE – VENT MED AT RINGE TIL EFTER KL. 12 

Morgen og formiddage er alle medarbejdere fuldt ud optaget af, at hjælpe beboerne 
med medicin, med at komme ud af sengen og i tøjet, så beboerne kan komme godt i 
gang med dagen. Ved seneste tilsyn blev det observeret/kommenteret, at 
medarbejdernes telefoner ofte ringede, mens de hjalp beboere, og tilsynet henstillede 
til, at der blev fundet en løsning på dette. 

Så kære pårørende hvis du har brug for at tale med en medarbejder, så vent                      
med at ringe til efter kl. 12! Hvis det er akut, så ringer du bare… … 

På forhånd tak for hjælpen 
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LEJE OG VASK AF LINNED  

En af de sidste dage i marts modtog beboerne et brev og en ny  
servicepakkeaftale med udgangspunkt i, at Falkenberg pr. 1. maj  
indfører en ny delaftale i servicepakken i forhold til leje og vask af linned. 
Samtidig blev pårørende orienteret omkring ændringen via en mail eller pr. 
telefon.  

Efter længere tids overvejelser har ledelsen på Falkenberg  
valgt at indgå en aftale med et eksternt vaskeri  
Danske Forenede Dampvaskerier (DFD) i forhold  
til, at al linned frem over lejes og vaskes ude af Huset.  

Igennem længere tid har vi søgt efter en alternativ løsning i forhold til, at alt 
vasketøj vaskes her på plejehjemmet. Målet har været at begrænse det stigende 
tidsforbrug som plejepersonalet anvender på vasketøj, og dermed frigive 
medarbejdertid, som i stedet kan anvendes til at løse specifikke plejeopgaver. 
Ved at overgå til ekstern udbyder på vask af linned, i stedet for at plejepersonalet 
på Falkenberg skal udføre opgaven, kan vi sammenligne os med de øvrige 
kommunale plejehjem i Helsingør kommune. 

Det betyder desværre, at det fremover ikke er muligt at anvende eget 
sengelinned og egne håndklæder.  

Hvis der er pårørende, der fremadrettet ønsker at vaske en beboers sengelinned 
og håndklæder, vil det selvfølgelig fortsat være muligt, såfremt det urene linned 
bliver hentet på Falkenberg minimum 2 gange om ugen, og der ved behov altid er 
rent linned i beboerens skab.  

I kan læse meget mere i brevet der er afleveret/sendt til både beboere og 
pårørende. Brevet kan også læses på Falkenbergs hjemmeside 
www.plejehjemmetfalkenberg.dk under Beboere / Betaling.  

 
 
 
 
 

 
 

http://www.plejehjemmetfalkenberg.dk/
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EN MEGET SOCIAL HØNE 
Vores nye høne i hønsegården er en rigtig lille udbryder konge. Den ses ofte på 
tur om Falkenberg, hvor den finder en solrig krog eller en at ”tale med”. 
På billederne lokkes udbryder kongen med ost og andre lækkerier tilbage til 
hønsegården – så længe det nu varer. 
 
 

 
 

SET PÅ FALKENBERG 
 

HIMLEN ER BLÅ, SOLEN SKINNER OG FUGLENE SYNGER 
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NÅR KATTEN ER UDE … … …  
 

Mor må arbejde, så der er frit spil i køkkenet 
Nu når børnene ikke har almindelig skolegang med 
dansk, matematik, tysk,  
husgerning med mere,  
gælder det om at være 
kreativ, når dagen føles lang. 
Her har Cathrine, datter af  
Pernille som er ansat i Team  
Dagcenter, været meget kreativ  
med den blå og grønne  
frugtfarve. 
 

 
 

 
 

   Mandage Tirsdage Onsdage Torsdage Fredage 

Formiddag 
11.00 – 11.45 
Gymnastik 
 
For tilmeldte 

Formiddag 
11.00 – 11.45 
Styrketræning 
 
For tilmeldte 

Formiddag 
11.00 – 11.45 
Styrketræning 
 
For tilmeldte 

Formiddag 
11.00 – 11.45 
Gymnastik 
 
For tilmeldte  

Formiddag 
10.30  
Bingo 
11.15 – 11.45 
Styrketræning 
 

For tilmeldte 
Eftermiddag 
13.30 – 15.00 
Aktiviteter 

Eftermiddag 
13.00 – 15.00 
Aktiviteter 

Eftermiddag 
13.30 – 15.00 
Aktiviteter 

Eftermiddag 
13.00 – 15.00 
Aktiviteter 

Eftermiddag 
13.00 – 15.00 
Aktiviteter 

 
Aktiviteter i dagcenteret i sommerhalvåret, er f.eks. inden-/udendørs petanque, 
fodre høns, gåture i naturen og sansehaven, kreativt værksted med frivillige og 
meget mere. 

 

I sommerhalvåret 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. 


