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FalkePosten udkommer hver måned med nyheder og generel information. 
 

 
 
 
 
  
 
 
Indlæg til næste blad afleveres i receptionen senest den 22. juli 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 
 

Isa Macdonald  31. maj 

Paul Helmuth Jøncke    3. juni 

Ingrid Jacobsen  13. juni 

 
 
 
 

 
 

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

VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE                                                                                                              
 

Inge Johanne Andrup Bolig 38  
Inge Margrethe Heldam 
Inge Marie Hansen 

Bolig 14 
Bolig 50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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   8. juli fylder Jens Peder L. Smidt 68 år 
Den 10. juli fylder Peder Steen Marcussen 77 år 
Den 11. juli fylder Jette Lizzi Petersen 76 år 
Den 22. juli fylder Svend-Erik M. Kristensen 82 år 
Den 23. juli fylder Eva Bahrenscheer 85 år 
Den 24. juli fylder Ole Munk Johansen 69 år 
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Kære alle 

Sidst jeg skrev til jer omkring den 1. juni, havde vi fortsat udbrudsopspo-
ring her på Falkenberg i forhold til COVID –19. Det medførte i en periode 
desværre igen en hel del begrænsninger i forhold til, at I beboere udeluk-
kende skulle opholde jer i egen bolig og ikke kunne få besøg af familie og 
venner. Vi testede alle, beboere, dagcentergæster og medarbejdere i alt 
3 gange, og i 3. testrunde havde vi heldigvis ikke flere nye smittede, og 
dermed kunne vi begynde at åbne plejehjemmet op igen, og I kunne 
dermed igen være sammen med jeres naboer, samt få besøg udendørs af 
jeres pårørende. Ganske få af jer har i perioden haft besøg indendørs, da 
udendørs besøg af den ene eller anden grund ikke var muligt. Det har 
været dejligt, at vejret for det meste har været med os, og mange af jer 
og jeres besøgende har nydt det skønne sommervejr under besøget. 

Her på de første dage i juli har vi modtaget besked om nye lempelser for 
besøg. I kan alle nu modtage besøg både ude og inde, så længe 
Sundhedsstyrelsens anbefalinger følges, og vi glæder os til igen at byde 
pårørende velkommen inde på Falkenberg. Der er sendt mail med de nye 
retningslinjer til beboerens primære kontaktperson, og derudover kan 
mailen læses på Falkenbergs hjemmeside. 

Afvikling af sommerferie er over os, og mange af medarbejderne holder 
velfortjent fri, alt imens mange af vores dejlige afløsere hjælper os flittigt 
i hele sommerperioden. 

Vi havde kommunalt tilsyn sidst i juni, og rapporten beskriver til stor 
glæde, at tilsynets vurdering var god nok til, at vi blev placeret på niveau 
2/det næst bedste, hvilket beskrives som ”godt og tilfredsstilende” 
Rapporten kan læses på vores hjemmeside. 

Fortsat god sommer til alle - Jeg holder ferie i uge 30-33.  

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 
 

  

Nu er sommeren over os med 
sol, vind og regn. 
Husk  

 at sætte krog på terrasse-
døren, når det blæser  

 at lukke terrassedøren, når 
det regner  

Ejendomsmester 
Jørgen Andersen 

Ejendomsfunktionær 
Tony Ottenbros 
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STEMNINGSBILLEDER 
 


