FALKEPOSTEN
februar
2021

SIDSTE NYT

-

PLEJEHJEMMET FALKENBERG – ET GODT STED AT VÆRE

FARVEL, TIL DEM VI HAR TAGET AFSKED MED
Peder Steen Marcussen

 1. januar

VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE
Carsten Hørsted Hansen
Gunna Birgith Mellerup

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

Bolig 53
Bolig 35

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.

MÅNEDENS FØDSELSDAGE

Den 13. februar fylder Erik Hjort 90 år
Den 19. februar fylder Kurt Skjoldemose 78 år
Den 21. februar fylder Ivar S. Madsen 79 år
Den 26. februar fylder Ulla E. M. Visnek 88 år

FalkePosten udkommer hver måned med nyheder og generel information.
Mette er daglig redaktør og
træffes via mail til
mew46@helsingor.dk, i
receptionen eller på telefon
4928 1501.
Driftsansvarlig
Mette Weltzer

Marianne er ansvarlig redaktør
og træffes via mail til
mra46@helsingor.dk eller ved
henvendelse i receptionen.
Teamleder
Marianne Rasmussen

Indlæg til næste blad afleveres i receptionen senest den 22. februar 2021.
www.plejehjemmetfalkenberg.dk
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Kære Alle beboere og pårørende
Så er vi godt på vej ind i februar - sne og frost bider i kinderne
og sammen med det, ser vi mere til solen. Klare lyse og længere
dage præger billedet. Det er så skønt. Der er i den grad lys forude,
dels i form af forårets komme - forhåbentligt men også fordi flere og flere af os bliver vaccinerede.
Plejehjemsleder
Helle Lund

LIVET BETRAGTET SOM SPIL

Lørdag den 30. januar havde vi igen besøg af regionen samt vores
plejehjemslæger, der vaccinerede både beboere og medarbejdere
den 2. gang og enkelte fik den 1. vaccination. Lige nu venter vi
besked på, hvornår de resterende medarbejdere og beboere skal
vaccineres.
En anden glædelig ting er også, at vi ikke har haft ny smitte i huset
siden medio januar. Vi krydser fingere for at det ikke sker igen.

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.

Selv om smittetrykket generelt er faldende, har frygten for den nye
variant af COVID skærpet retningslinjerne, og ind til videre er det
kun et begrænset antal beboere der må samles i fælles spise- og
dagligstue. Vores land er fortsat i væsentlig grad lukket ned og det
bliver spændende at følge hvornår og hvordan en genåbning
kommer til at foregå. Jeg må desværre nok konstaterer, at
muligheden for at holde husmøder i foråret ikke er tilstede. Men så
vil jeg glæde mig til, at vi forhåbentligt kan ses under normale
forhold til efterårets husmøder.
Med ønsket om en om en lys og positiv kommende fremtid
Mange hilsener
Helle

NYT FRA BOLIGGÅRDEN

Ejendomsmester
Jørgen Andersen

www.plejehjemmetfalkenberg.dk

Ejendomsfunktionær
Carsten H. Hansen

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.
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BILLEDER FRA JANUARS VACCINATIONSRUNDER
Vaccinerne
ankommer

Vaccinerne
pakkes ud
og blandes

Beboerne får
deres første og
anden
vaccination mod
Covid-19.
69 beboere er
nu færdig
vaccineret

www.plejehjemmetfalkenberg.dk
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