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FalkePosten udkommer hver måned med nyheder og generel information. 
  

REDAKTION  

 
 
 
 
  
 
 
Indlæg til næste blad afleveres i receptionen senest den 24. november 2020. 

HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN… … 
 
                                               
  

 
 
 
 
 

 

FALKENBERG FYLDTE 10 ÅR DEN 1. NOVEMBER 
Dagen blevet fejret i enhederne med hygge, dejlig mad og selvfølgelig lagkage. 
Den helt store fest må vi vente med til 2021. 
 

  

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 

Så skete det som vi kunne frygte i og med, at smittetrykket i Helsingør 
Kommune er stigende. Styrelsen for Patientsikkerhed har udstedt påbud 
om besøgsrestriktioner på Kommunens plejehjem og midlertidige 
pladser. Ind til videre må beboerne sammen med pårørende udvælge én 
besøgende. Det har alle primære pårørende modtaget en mail om. Hvis 
vi skal se det positive, er det selvfølgeligt bedre end sidst, hvor 
pårørende var helt forment adgang til plejehjemmet. 
Du har som beboer mulighed for, at se andre pårørende ved et 
udebesøg. Vi har slået besøgsteltet op ved vores petanquebane, så man 
kan sidde lidt i tørvejr. Det er ligeledes muligt, at sidde på den store 
terrasse under altanerne. Husk et tæppe og varm påklædning, da det 
kan være lidt koldt.  
Ved udebesøg anbefaler vi, at der ringes til enheden for aftale af 
tidspunkt.  

Fra torsdag den 29. oktober er der krav om mundbind/visir på alle 
offentlige steder. Det betyder, at alle besøgende på Falkenberg skal 
bære mundbind/visir, når man bevæger sig rundt i huset. Man skal 
fortsat gå direkte til beboerens bolig, og ikke tage ophold på 
fællesområder. 
Alle medarbejdere skal bære mundbind/visir – undtagen i 
spisesituationer eller i lokaler hvor der udelukkende færdes 
medarbejdere.  
 

Som jeg skrev sidst er mange af vores dejlige traditionsbundne 
arrangementer i efteråret og ikke mindst julen aflyst. Vi vil gøre alt, der 
er os muligt for at skabe hyggelige stunder i enhederne med beboerne. 

Tillykke til Falkenberg med de første 10 år. 

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                                                                                                              
 

Ole Bent Holze Larsen Bolig 60 
Tove Gerda Slisz Bolig 23 

Hanne Margrethe Blok Bolig 22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 
 

Astrid W. Heinrichsen    9. oktober 

Karen Oline Pedersen  13. oktober 

Torben Poul Nielsen  14. oktober 

Tove Gerda Slisz  23. oktober

Jørgen Bent Godtfredsen  29. oktober

 
 
 
 

 
 

MÅNEDENS FØDSELSDAGE                                                                                                                      
                                                                                                                                            
                                 
                                                                                                             
 
 
 
 
 

 
 

Den   1. november fylder Falkenberg 10 år 
Den 23. november fylder Leif Edvin Larsen 85 år 
Den 27. november fylder Ib Seier Larsen 94 år 
 

Mortensaften fejres tirsdag den 10. november kl. 18.00 i din enhed  
Menuen inkl. 1 glas vin, 1 øl eller 1 vand -  
Andesteg, brune- og hvide kartofler, sovs og rødkål. 
Til dessert serveres gammeldags æblekage. 
 
Arrangementet er kun for beboere og personale 
 

 
 

Et lys brændte, 
Et lys blafrede i vinden, 
Et lys blæste stille ud. 
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  HYGGE OG SAMVÆR I DAGCENTER DEMENS 
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PRISSTIGNING 2021 
 
 
 

 
 

Det er politisk besluttet at priserne 
skal stige, så det kan vi desværre 
ikke ændre på. 
Har du spørgsmål til ovennævnte, 
eller ønsker du at ændre dine valg i 
servicepakken, er du altid 
velkommen til at henvende dig i 
receptionen. 

NYT NYT NYT NYT NYT 
 



                                      
                                    

  

7 www.plejehjemmetfalkenberg.dk 

 
           

 
 
 

 
 

EFTERÅRET I FARVER 
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MOTION ER GODT, MOTION ER SUNDT, MOTION SKAL DYRKES ÅRET RUNDT 
 

 

 
 

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

 

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

 
 


