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FalkePosten udkommer hver måned med nyheder og generel information. 
 

 
 
 
 
  
 
 
Indlæg til næste blad afleveres i receptionen senest den 24. januar 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.  

 Driftsansvarlig 
Mette Weltzer 

Teamleder 
Marianne Rasmussen 

SIDSTE NYT         -        PLEJEHJEMMET FALKENBERG – ET GODT STED AT VÆRE 
 

FARVEL, TIL DEM VI HAR TAGET AFSKED MED 
 

Herdis Aase Jørgensen  8. dec. 

Inge Lise Kimer  23. dec. 

 
 
 
 

 
 

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

MÅNEDENS FØDSELSDAGE                                                                                                                      
                                                                                                                                            
                                 
                                                                                                             
 
 
 
 
 

 
 

Den 13. januar fylder Peter F. Christiansen 92 år 
Den 18. januar fylder Hanne Findsen 89 år 
Den 18. januar fylder Inger B. Christiansen 80 år 
Den 20. januar fylder Johannes Nielsen 92 år 
Den 22. januar fylder Grethe C. K. Andersen 74 år 
Den 23. januar fylder Lis B. H. Müller 93 år 
Den 23. januar fylder Else B. Ovesen 102 år 
Den 31. januar fylder Jette M. Nielsen 78 år 

VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE                                                                                                              
 

Edith I. S. Stefansen Bolig 18 
Else Asta Boilesen Bolig 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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. 
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Kære Alle beboere og pårørende 

Jeg vil tro, at alle/mange har det lige som jeg - Året 2020 vil aldrig 
blive glemt. Det har i sandhed været et år helt ud over noget, i hvert 
tilfælde jeg har prøvet før. COVID-19 har fyldt stort set alt – hele 
året. 

Aldrig har plejehjemmet Falkenberg sammen med resten af 
Danmarks Ældrepleje og Sundhedsvæsen stået overfor så mange 
udfordringer og prøvelser og I beboere og pårørende har om nogen 
betalt en meget stor pris, i form af manglende mulighed for 
kærtegn og nærvær med jeres kære. At vi skulle opleve, at der i 
perioder ikke var mulighed for at få besøg af sine pårørende, er 
noget jeg aldrig kunne drømme om ville ske. I den forbindelse vil jeg 
gerne rette en stor tak til alle mine medarbejdere, der trods ofte 
vanskelige omstændigheder har holdt fanen højt og forsøgt at 
kompensere for det savn I beboere har og har haft. 

Selvom der lige nu er yderligere skærpelser i vores samfund for, at 
afværge nedbrud af sundhedsvæsenet, så øjner vi lige nu lys forude. 
Den 1. vaccination blev givet på Falkenberg den 6. januar og det var 
i den grad en festdag/aften. Lige nu betyder det dog ikke 
forandringer i forhold til alle de restriktioner, vi har. Men håbet er 
jo, at vi i løbet af foråret, når vaccinationerne slår igennem, kommer 
tilbage til en ”normal” hverdag 

Jeg håber, at vi i 2021 kan vende tilbage til en hverdag med masser 
af liv, mennesker og glæder.  

Jeg ønsker alle beboere, pårørende og brugere et rigtigt godt nytår. 

Mange hilsener 

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 
 

  

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.  

Ejendomsmester 
Jørgen Andersen 

Ejendomsfunktionær 
Carsten H. Hansen 
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STEMNINGSBILLEDER FRA DECEMBER MED AFSTAND  
 

http://www.herbertthompsonprimary.co.uk/single-post/2017/11/08/December-14---School-Christmas-Lunch

