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FalkePosten udkommer hver måned med nyheder og generel information. 
  

REDAKTION  

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

HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN… … 
 
                                               
  

 
 
 
 
 

 

MÅNEDENS OVERTRO OG VARSEL 
 

              Vi må vist følge vejret nøje, så vi kan ruste os til vinterens komme. 

 

 

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 

FØDSELSDAGSSANG FOR BEBOERNE PÅ DERES FØDSELSDAG. 
Nu må beboerne igen have besøg af deres pårørende, også når de har fødselsdag. 
Derfor gør vi som tidligere, hvor medarbejderne i enheden der synger for 
beboeren. Hos nogle beboere er det fra morgenstunden, hos andre ved frokost 
eller til kaffen og nogle beboere ønsker slet ikke at blive fejret. 
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Kære alle 

Så er sommeren på retur og medarbejdere og ledere er vendt tilbage 
efter en velfortjent sommerferie. Efter min ferie har jeg forsøgt at gøre 
status på dette meget usædvanlige år. 

Der er vendt op og ned på mange ting siden marts måned. En ting er 
naturligvis COVID-19, som har haft en voldsom indflydelse på alles 
hverdag, og i særlig grad haft stor betydning for de svageste medborgere 
både på Falkenberg og på alle landets øvrige plejehjem. Det mest 
indgribende har været den manglende mulighed for besøg fra venner og 
familie. Det er heldigvis ikke aktuelt lige nu, men vi skal fortsat være 
forberedte på, at der kan komme et nyt udbrud, som forhindrer besøg i 
kortere eller længere perioder. Men vi har lært meget, og står derfor 
langt bedre rustede til at klare opgaven, hvis COVID-19 dukker op igen.  

Oven i COVID-19 kom den meget kedelig pressesag, hvor alle blev 
chokerede over udsendelsen som i den grad dokumenterede manglende 
værdighed i plejen på plejehjem i Århus og Randers.  

Her på Falkenberg har vi efterfølgende haft gode drøftelser i personale-
gruppen bl.a. omkring adfærd og kommunikationen i udsendelsen, som 
ligger meget fjernt fra Falkenbergs værdier. Jeg vil vove at påstå, at vi 
ikke kommer i nærheden af den uhensigtsmæssige adfærd og kommuni-
kation i udsendelsen. Alligevel øger vi i efteråret opmærksomheden på 
Falkenbergs værdier, og det vil vi alle helt sikkert have gavn af, men især 
vores mange nye medarbejdere kan have brug for, at få Falkenbergs 
værdier bedre ”ind under huden”. ”Århussagen” har også sat gang i 
mange tanker hos pårørende, bl.a. opleves en større efterspørgsel og 
behov for at tale med ledelsen. Det hilser jeg velkommen, og vi er altid 
parate til en konstruktiv snak, der kan være med til at øge livskvaliteten 
for beboerne her på Falkenberg.  

På Falkenberg vægter vi, at lederne er tæt på medarbejderne, og 
dermed kender medarbejdernes daglige glæder og udfordringer i en ofte 
meget travl og presset arbejdsdag. Lederne planlægger løbende at følges 
med de enkelte medarbejdere for at opnå kendskab og yde støtte samt 
vejledning i løsningen af kerneopgaven. 

Alt i alt med et halvt år der har rummet både COVID 19, en periode med 
sommerferie, negativ omtale om plejehjemsområdet, store udfordringer 
med rekruttering og den medfølgende udfordring med at dække alle 
vagter, håber jeg inderligt, at vi går en roligere tid i møde. Det vil helt 
sikkert øge fokus på en god hverdag for alle jer, der bor her og sikre, at 
Falkenberg fortsætter som et 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                                                                                                              
 

Mogens Hansen Bolig 58 
Jørgen E. Kaadtmann Bolig 43 

Anker E. W. Christensen Bolig   1 

Wera Seidelin Beck Bolig 39 

Niels-Jørgen Arnbo Bolig   3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 
 

Aase Kirsten Andersen  17. august 

Birgitte Damgaard Bain  31. august 

 
 
 
 

 
 

MÅNEDENS FØDSELSDAGE                                                                                                                      
                                                                                                                                            
                                 
                                                                                                             
 
 
 
 
 

 
 

 
Den 4. september fylder Hans Jørgen Nielsen 81 år 
Den 18. september fylder Stig Christensen 74 år 
Den 24. september fylder Lene Bjerre 74 år 
Den 26. september fylder Siri Gunhild Lorentzen 94 år 
 

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.  

NYT FRA BOLIGGÅRDEN 
 
 
 

Ejendomsmester 
Jørgen Andersen 

Ejendomsfunktionær 
Tony Ottenbros 

Et lys brændte, 
Et lys blafrede i vinden, 
Et lys blæste stille ud. 
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HØJDEPUNKTER FRA SOMMERPAKKEN PÅ FALKENBERG                                                       
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https://www.google.dk/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Ffestogevent.dk%2Fjukeboks-og-karaoke%2Fnoder%2F&psig=AOvVaw1gpFKgxL5CwmJv90pBjjz7&ust=1599741512778000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLit0taL3OsCFQAAAAAdAAAAABAE
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BILLEDER FRA SOMMERPAKKEN PÅ FALKENBERG 
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TILBUD OM VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING  
 

Den vedligeholdende træning tilbydes nu om eftermiddagen i enhederne på 
skift af ugens dage, og ikke som tidligere i træningslokalet. 
Den nye mulighed for træning er et udspring af Covid-19 situationen, hvor vi skal 
holde afstand og minimere kontakt. 
Det er fortsat medarbejderne fra team  
Dagcenter der står for træningen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Redaktionen ønsker god træning. 

 
Aktiviteter i dagcenteret i sommerhalvåret, er f.eks. inden-/udendørs petanque, 
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.  
 

 
 

 
Kommer du? 
Jeg gør! 


