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FalkePosten udkommer hver måned med nyheder og generel information. 
  

REDAKTION  

 
 
 
 
  
 
 
Indlæg til næste blad afleveres i receptionen senest den 28. december 2020. 

HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN… … 
 
                                               
  

 
 
 
 
 

 

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 

NYT FRA BOLIGGÅRDEN 
 
 

Ejendomsfunktionær Tony 
Ottenbros har søgt nye 
udfordringer – held og lykke til 
ham. 
Den 1. december begynder 
Carsten Hauge Hansen i stillingen. Ejendomsmester 

Jørgen Andersen 

Ejendomsfunktionær 
Carsten H. Hansen 
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Kære alle 

Så har Helsingør Kommune modtaget endnu et påbud med udgangspunkt i 
COVID. Denne gang om, at vi skal oprette besøgsrum på alle plejehjem. 
Som beboere får I hermed mulighed for, ud over den primære besøgende, 
også at få besøg af yderligere 2 faste nære pårørende - og det er til disse 
besøg at besøgsrummet skal anvendes. Lige nu kan de to udvalgte nye 
besøgende bestille besøgsrummet på telefon 4928 1501 i tidsrummet 9-14 
på hverdage.  Se nærmere om kriterierne for at anvende besøgsrummet 
her i FalkePosten. 

Flere pårørende på besøg er naturligvis til stor glæde for jer beboere. Det 
kræver dog en del logistisk planlægning hos medarbejderne – første skal 
der findes ressourcer til at oprette besøgsrum, opsætte kriterier så flest 
mulige kan få mulighed for besøg, modtage telefonisk bestilling af 
besøgsrum, vi skal sikre hygiejnen med at spritte overflader samt 
udluftning efter hvert besøg, og medarbejderne skal forlade deres aktuelle 
gøremål med beboere for at bringe og hente andre beboerne til og fra 
besøgsrum. Vi håber derfor på jeres forståelse, når I kommer på besøg, 
både i forhold til at det kan tage lidt tid, før I bliver lukket ind og sammen 
med beboeren fulgt til besøgsrummet, og til at I tager ansvar for at sikre 
hygiejnen samt at I overholder de aftalte tidsbestillinger. 

Der er fortsat mulighed for udendørs gåture og besøg i vores telt hvor der 
kan være 4 personer inklusiv beboeren. 

På denne tid sidste år var der fuld gang i alle de dejlige arrangementer, vi 
normalt har op til jul, og vi kiggede frem mod en travl måned både her på 
Falkenberg og privat. Det er unægtelig meget anderledes i år. Men det skal 
jo ikke hindre os I, at pynte huset og lægge os i selen for at skabe så 
hyggelige stunder for beboerne som muligt – på trods af COVID 19. En ting 
der heldigvis er mulig, og som vi glæder os til er julefrokost for beboerne i 
enhederne samt for borgerne i vores dagcentre den 17. december. 

Jeg har et stort juleønske, og det er at vi snart må få normale tilstande 
både i den store verden og her på Falkenberg. Jeg glæder mig til et hus, der 
igen summer af liv, beboere der frit kan komme i f.eks. dagcenter, 
pårørende der kommer som det passer ind, frivillige der hjælper til med at 
give beboerne gode stunder, og i det hele taget at få den hverdag vi kendte 
tilbage fra før verden gik af lave… Vi har naturligvis også har lært noget 
positivt af COVID 19 – måske særligt om nære relationer. 

Til slut vil jeg ønske alle på Falkenberg en rigtig glædelig jul.  

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                                                                                                              
 

Anna S. Andreasen Bolig 66 
Grete Doris Bentzen Bolig  7 

Kurt Skjoldemose Bolig 23 

Svend Thomsen Bolig 26 

Bjarne Finn Larsen Bolig 65 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 
 

Lizzie Martinsen   6. nov. 

Anker Christensen   9. nov. 

Stig Christensen  10. nov. 

Siri G. Lorentzen  20. nov.

 
 
 
 

 
 

MÅNEDENS FØDSELSDAGE                                                                                                                      
                                                                                                                                            
                                 
                                                                                                             
 
 
 
 
 

 
 

Den   1. december fylder Aase Nielsen 99 år 
Den   1. december fylder Svend Walther Wede 88 år 
Den   3. december fylder Ole Bent Holze Larsen 89 år 
Den 11. december fylder Gunnar Birk 73 år 
Den 13. december fylder Mogens Hansen 79 år 
Den 15. december fylder Finn Bjerregaard Jensen 82 år 
 

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

 

BESØGSRUM 
Når du og din primære- eller sekundære besøgende ønsker at booke og benytte 
besøgsrummet, skal det ske efter følgende kriterier. 
 

 Besøgsrummet kan IKKE bestilles på dagen 

 Besøgsrummet bestilles på hverdage mellem 9 og 14 på tlf. 4928 1501 

 Bookning af besøgsrummet til lørdag, søndag og mandag skal ske senest    
fredag kl. 14 

 Bookning af besøgsrummet til tirsdag, onsdag, torsdag og fredag skal ske 
senest kl. 14 dagen før  

 Man kan kun være booket til 1 besøg af gangen - Når dette besøg er 
gennemført, kan næste besøg bestilles/bookes 

 Besøgende skal ringe på til enheden hvor beboeren bor, og vente indtil en 
medarbejder kommer med beboeren og lukker ind 

 Tidsrum der er afsat til besøg SKAL overholdes, og man kan IKKE blive 
længere, hvis man kommer for sent, da beboer hentes af medarbejder og 
besøgsrummet skal anvendes af andre 

 

Besøgsrummet ligger i stueetagen ved billardbordet.  
 
 
 
 

 
 

MOTION FOR SJOV FOR ALLE DER HAR LYST - HER I ENHED 1.1 
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EN HILSEN FRA BØRNEHAVEN ÅLSGÅRDE 
Vi er så heldige, at børnene igen i år, har lavet noget fantastisk julepynt til begge 
trappeopgange – skynd jer ud at se det.  
 
 

 
 

OVERTRO OG VARSLER OM DECEMBER 
Årets sidste måned var i hovedsagen helliget indendørs sysler, og der blev derfor 
ikke taget mange vejrvarsler i dagene op til jul.  
Det siges dog, at  
”Fint vejr i den første adventsuge varer ved lige til jul”  
og 
”En kold og snerig december lover et frugtbart år og en god sommer” 
 
Tycho Brahesdage er den 6., 11. og 18. december. 
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SÅ SKAL DER PYNTES OP OG JULE BAGES TIL JUL 
 
 
 

 
 

DET SKER I DENNE MÅNED 
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BLOMSTERBINDING I DAGCENTERET 
 

En stor tak til borger fra Hellebæk 
der sørger for, at Falkenberg får  
blomster til glæde for alle i huset. 
Dagcenteret er her i fuldsving med, at  
binde fine buketter af de mange  
blomster. 
 
 

 
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.  
 

 
 


