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FalkePosten udkommer hver måned med nyheder og generel information. 
  

REDAKTION  

 
 
 
 
  
 
 
Indlæg til næste blad afleveres i receptionen senest den 25. maj 2020. 

HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN… … 
 
                                               
  

 
 
 
 
 

 

FORÅRSSOLEN NYDES I FULDE DRAG 
 

  

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 

”Undtagelsestilstanden” med COVID-19 har omtrent varet i 2 måneder. I 
skrivende stund er Danmark igen så småt ved at åbne stille og roligt. På 
plejehjemmene i Helsingør Kommune, og her med også her på 
Falkenberg, fik beboerne først mulighed for, at være mere sammen med 
hinanden på afstand i de fælles spise- og dagligstuer . Det har været en 
stor fornøjelse at opleve beboernes glæde over, at kunne være sammen 
med deres naboer igen.  

Den sidste weekend i april blev der åbnet for at beboerne kunne få besøg 
af deres pårørende, når bare det foregik udenfor i det fri. Det har i den 
grad medført glæde hos både beboere og pårørende, men også travlhed 
for ledere og medarbejdere i forhold til at få koordineret besøgstider og 
hjulpet beboerne til og fra besøg. Alle har heldigvis udvist enorm 
fleksibilitet. På Falkenberg er vi rigtig glade for at beboerne igen kan få 
besøg, det er bare så vigtigt at sociale relationer bevares, men samtidig 
beder vi om respekt og forståelse for, at alle Sundhedsstyrelsen og 
Helsingør Kommunes instrukser overholdes i forhold til hygiejne, afstand, 
antal besøgende, besøgstid mv., men også i forhold til at det kræver 
ekstra tid, og det er tid som medarbejderne skal finde i et forvejen travlt 
program .  

Vi gør naturligvis fortsat alt vi kan for at undgå smitte, og i løbet af 
døgnet hjælper vi beboerne rigtig mange gange med både deres 
håndhygiejne og med at holde afstand til hinanden.  

I denne tid oplever vi mange, der ønsker at give beboerne en dejlig 
oplevelse. Jeg tror, vi har nydt de første 8-10 udendørs arrangementer 
med teater, sang, musik, pigegarde mm. Tak til alle, der helt frivilligt giver 
beboerne en god oplevelse.  

Dronningens fødselsdag blev fejret med god mad og udendørs 
fødselsdagssang. Udendørs fødselsdagssang er en ny tradition, der er 
”født” under COVID, hvor alle medarbejderne kl. 12 synger for beboeren 
der har fødselsdag. 

Alle husmøder er desværre udskudt, og det har medført, at der ikke kom 
penge i kaffekasserne, så… … . Som teamlederne skrev ud, så er vi rigtig 
glade for donationer i form af blomster til enhedernes altaner og 
terrasser, og tak til jer der allerede har leveret planter og blomster. 

Ingen tvivl om, at vi på Falkenberg står sammen hver for sig. Tak fordi I er 
med til at gøre Falkenberg til en godt sted at være. 

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 
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VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE                                                                                                              
 

Lizzie L. L. Martinsen Bolig 6 
Jesper Millnes Bolig 15  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 
 

Niels Sølver Hansen  10. april 

Amy Birthe Andersen  13. april 

Peter Abildgaard  24. april 

Grethe A. Nikolajsen  30. april

 
 
 
 

 
 

MÅNEDENS FØDSELSDAGE                                                                                                                      
                                                                                                                                            
                                 
                                                                                                             
 
 
 
 
 

 
 

Den   3. maj fylder Per J. Hansen 83 år 
Den   5. maj fylder Kaja Aase Nielsen 92 år 
Den   8. maj fylder Yvonne Kristensen 78 år 
Den   9. maj fylder Jørgen Gotfredsen 78 år 
Den   9. maj fylder Kirsten Fritzbøger 78 år 
Den 11. maj fylder Merethe Mørch 71 år 
Den 11. maj fylder Lizzie L. L. Martinsen 88 år 
Den 13. maj fylder John Skougaard 77 år 
Den 21. maj fylder Birgitte D. Bain 80 år 
 

NYT FRA BOLIGGÅRDEN  
 

 
 

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

Ejendomsmester 
Jørgen Andersen 

Ejendomsfunktionær 
Tony Ottenbros 

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.  
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HØJDEPUNKTER I SIDSTE MÅNED                                                       

 

TAK TIL METTE BLOMSTERBERG 
I anledningen af Dronning Margrethes  
80 års fødselsdag, skænkede Mette  
Blomsterberg de kager hun havde kreeret  
i ”Go’morgen Danmark” til beboerne på  
Falkenberg. 
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GADETEATER I SANSEHAVEN 
To kyllinger indtog 
hønsegården med sjov 
og spas til glæde for 
de beboere der fulgte 
med i forestillingen fra  
egne og fælles terrasser. 
 
 

 
 

EN LILLE OPMUNTRING FRA BYRÅDET I HELSINGØR KOMMUNE 
Islagkage fra Divino i Espergærde og chokoladeæg 
fra Peter Beier i Gurre forsødede påskedagene for  
beboerne på Falkenberg. 
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TAK  
En stor tak til alle jer pårørende, der har tænkt på beboere og medarbejdere i 
denne anerledes tid. Her ses et lille udpluk af alle herlighederne. 
 
 
 

 
 

LIDT AF HVERT 
 

ALTANERNE GØRES KLAR  
til sommerens blomster,  
urter og hyggestunder. 
Her er Aase fra enhed 1.5 
i fuld sving. 
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HIP HIP HURRA 
 

FØDSELSDAGSSANG  
Den 1. april begyndte en ny tradition på Falkenberg. Medarbejderne synger 
fælles fødselsdagssang på dagen for den/de beboere der fylder år. 
 
 

 
 

   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. 


