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FalkePosten udkommer hver måned med nyheder og generel information. 
 

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

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.  

 Driftsansvarlig 
Mette Weltzer 

Teamleder 
Marianne Rasmussen 

SIDSTE NYT         -        PLEJEHJEMMET FALKENBERG – ET GODT STED AT VÆRE 
 

FARVEL, TIL DEM VI HAR TAGET AFSKED MED 
 

Sonja Jørgensen    1. maj 

Jonna Bente Müller  12. maj 

Bodil Lagermann  20. maj 

 
 
 
 

 
 

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

VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE                                                                                                              
 

Ib Seier Larsen Bolig 67  
Paul Helmuth Jøhncke Bolig 38 

Peer Ejnar Norby Bolig 23 

Helga K. Thulsted Olsen Bolig 48 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 7. juni fylder Leif Pedersen 69 år 
Den 12. juni fylder Hans Strømsvik 79 år 
Den 21. juni fylder Hanne Rosted Vind 81 år 
Den 21. juni fylder beboer i bolig 47 år 
Den 26. juni fylder Else Marie Nørgaard 91 år 
Den 27. juni fylder Jesper Millnes 57 år 
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Kære alle 

Ligesom vi var kommet godt i gang med, at I beboere kunne være 
sammen med hinanden på afstand i enhedernes fælles spise- og 
dagligstue og I kunne få besøg af jeres pårørende, skete det, som 
desværre var forventeligt i takt med, at Danmark åbner gradvis 
op – Smitten rykkede ind på Falkenberg  

Op til Stor Bededag fik vi besked om, at en beboer desværre var 
smittet med COVID 19. Dette satte en større udbrudsopsporing i 
gang præcis som Sundhedsstyrelsen foreskriver. Det betød helt 
konkret, at alle beboere, borgere i dagcenter demens samt alle 
medarbejdere blev podet. Resultatet var yderligere 5 smittede 
medarbejdere, men heldigvis ikke flere beboere. De smittede 
medarbejdere blev naturligvis sendt hjem, flere af dem helt uden 
symptomer. 

Desværre har denne udbrudsopsporing igen forhindret samvær i 
spise- og dagligstue samt at I kan få besøg. Det er vi meget kede 
af for jeres skyld. Vi krydser alt hvad krydses kan i forhold til, at 3. 
testrunde ikke viser nye smittede, så det igen bliver muligt at 
gennemføre besøg udendørs. Siden sidst har vi modtaget et 
besøgstelt, så besøg kan afvikles i dårligt vejr og vi arbejder på, at 
sikre lidt læ på den store terrasse ved centertorvet. 

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 

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 
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SÅ FLYTTEDE COVID-19 IND PÅ FALKENBERG 

Alle beboere og medarbejdere er  
blevet podet/testet flere gange af  
vores egne uddannet ”podepiger” 
 

COVID-19 ER FLYTTER IND                                                       
 


