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FalkePosten udkommer hver måned med nyheder og generel information. 
  

REDAKTION  

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

HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN… … 
 
                                               
  

 
 
 
 
 
 

I DAG ER FALKENBERGS FØDSELSDAG, HURRA HURRA HURRA 
 

  

Den 1. november fylder plejehjemmet Falkenberg 10 år og det 
skal fejres hele dagen med god mad, lagkage og masser af 
hygge i enhederne. 
Se mere i Helles indlæg på modsatte side. 

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 

SOMMERPAKKE 
Michael Winckler 
søn af Gustav 
Winckler synger 
for et veloplagt 
publikum, der er 
sammen med 
afstand. 
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Kære Alle 

Vi beklager forsinkelsen af dette nummer. Hverdagen er fyldt med 
mange ekstra opgaver grundet COVID-19. 

Som jeg skrev sidst, er vi meget glade for, at I pårørende kommer på 
besøg i Huset igen. Corona er desværre ikke slut og smittetrykket i 
Helsingør Kommune er steget. Vi skal passe godt på jer beboere her på 
plejehjemmet. Jeg skal derfor indskærpe, at pårørende går direkte til 
beboerens bolig. Der må ikke tages ophold på enhedens eller 
plejehjemmets fællesarealer i denne tid. Hvis det ikke er muligt at holde 
2 meters afstand til beboeren i boligen anbefaler Styrelsen for 
Patientsikkerhed, at pårørende bærer maske. Vi står lige nu overfor 
influenzatiden. Fra nationalt hold er det besluttet, at tilbyde 
medarbejdere på bl.a. plejehjem gratis vaccination, dette skulle gerne 
beskytte beboerne for alvorlige forløb samt nedbringe sygeligheden 
blandt medarbejderne. 

Corona betyder desværre også, at mange af vores vanlige arrangementer 
hen over efteråret og julen ikke kan gennemføres som normalt. 
Husmøderne er fx aflyst. Vi forsøger, at skabe hyggelige stunder alligevel. 
Den 1. november skulle vi fejre Falkenbergs 10 års fødselsdag med fest 
for beboere og pårørende. Denne er udsat til næste år. Men derfor skal 
beboerne ikke snydes for fødselsdags hygge. Vi holder derfor 
fødselsdagen i enhederne med god mad, et glas vin og lagkage til kaffen. 

I næste nummer vender jeg tilbage med mere om julen. 

Pas på jer selv  

 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.  

 
 

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.  

Plejehjemsleder  
Helle Lund 

Ejendomsmester 
Jørgen Andersen 

Ejendomsfunktionær 
Tony Ottenbros 
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VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE                                                                                                              
 

Astrid W. Heinrichsen Bolig 22 
Anne Beck-Pedersen Bolig   9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 
 

Flemming Christensen   1. september 

Ole Frank Nielsen   4. september 

Søren Juncher  22. 
september 

Peer Einar Nordby  25. sept.

 
 
 
 

 
 

MÅNEDENS FØDSELSDAGE                                                                                                                      
                                                                                                                                            
                                 
                                                                                                             
 
 
 
 
 

 
 

Den 3. oktober fylder Birgit Reimer Andersen 78 år 
Den 8. oktober fylder Leif Edvin Larsen 85 år 
Den 9. oktober ned fylder Birthe Trærup 90 år 
 
 

LYS I BOLIGEN 
Nu går vi den mørke tid i møde, og for at hindre fald og sikre, at medarbejderne 
kan arbejde sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt, skal du sikre dig, at der 
er lys i alle lamperne i din bolig. 
Du kan købe pærer i kiosken. Vi anbefaler, at der til lamperne over køkkenbordet 
anvendes LED-pærer. De er lidt dyrere, men holder meget længere. 
 
 

Et lys brændte, 
Et lys blafrede i vinden, 
Et lys blæste stille ud. 
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SOMMERPAKKEN BØD BLANDT ANDET PÅ CIRKUS ARENA, IS-CYKEL OG ”OKTOBERFEST” 
 
 
 
 

 
 

HØJDEPUNKTER FRA SEPTEMBER I BILLEDER 
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HYGGE OG AKTIVITETER I ENHEDERNE 
 

 

 
 

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

 
I efteråret kører vi ture med FalkeEkspressen efter ønsker, lyst og behov 
Har du lyst til en tur ud af Huset, henvend dig i dagcenteret.  
 

 
 

Julestue 2020 
       

      Årets julestue i november er desværre aflyst grundet Covid-19. 
        
       Vi håber, at vi kan mødes igen til julestue 2021. 

 


