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FalkePosten udkommer hver måned med nyheder og generel information. 
 

 
 
 
 
  
 
 
Indlæg til næste blad afleveres i receptionen senest den 22. marts 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 
 

Grethe Conni K. Andersen   1. februar 

Jørgen E. Kaadtmann   17. februar

Maria Isaksen   17. februar

Einer Svend Flintrup   28. februar

 

 
 
 
 

 
 

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

MÅNEDENS FØDSELSDAGE                                                                                                                      
                                                                                                                                            
                                 
                                                                                                             
 
 
 
 
 

 
 

Den   1. marts fylder Lizzie Axelsen 96 år 
Den 14. marts fylder Jan Rasmussen 66 år 
Den 20. marts fylder Inge Margrethe Heldam 93 år 
Den 21. marts fylder Jørgen Zillo Sørensen 70 år 
Den 28. marts fylder Grethe Wittus 92 år 
 

VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE                                                                                                              
 

Svend Helge Jørgensen Bolig 43 
Lene Kirsten Larsen Bolig 51 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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. 



                                      
                                    

  

3 www.plejehjemmetfalkenberg.dk 

 
   

 
 
 
 

Kære Alle beboere og pårørende 

Sidst i februar måned modtog vi den glædelige nyhed, at de 
skærpede besøgskrav på alle kommunens plejehjem ophørte. Det 
betyder, at I beboere igen kan få besøg af lige dem, I gerne vil se. 

Sikke en god nyhed for alle   

Dertil kommer at hele 97 % af beboerne her på Falkenberg er 
færdigvaccineret, og enkelte beboere mangler kun 2. vaccination. 

Desværre betyder det ikke, at alt nu er, som det var før COVID-19 
begyndte for et år siden. Der er fortsat forsamlingsforbud og 
Sundhedsstyrelsens anbefalinger om afstand på 2 meter, god 
håndhygiejne og brug af værnemidler/mundbind eller visir gælder 
fortsat. Det er heller ikke tilladt for besøgende, at tage ophold på 
plejehjemmets og enhedernes fællesarealer. Mange er fortsat 
sårbare, selv om de er blevet vaccineret derfor, anbefaler vi og 
håber, at rigtig mange pårørende/gæster lader sig teste inden de 
træder ind som besøgende her på plejehjemmet. 

Sundhedsstyrelsens afstandskrav og forsamlingsforbud gør, at vi 
fortsat ikke kan holde husmøder i enhederne, som vi plejer her i 
løbet af foråret. Det er jeg virkelig ærgerlig over. Men hvis der 
ændres/åbnes op fra Sundhedsstyrelsen side, så planlægger vi 
selvfølgelig husmøder så hurtigt som muligt. Men realistisk set, må 
vi nok belave os på, at vi først mødes til husmøder i efteråret. 

Heldigvis går vi den lysere forårstid i møde, så lad os håbe, at vi i 
takt med at samfundet åbner, kan vende mere og mere tilbage til 
normale tilstande. 
 

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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BILLEDER FRA FEBRUAR 
 

GÆK GÆK GÆK MIT NAVN ER BLEVET VÆK 
Gækkebreve jo anonyme, men det er tilladt at hjælpe modtageren lidt på vej  
med at skrive sit navn med prikker. Kan man ikke gætte, hvem der driver gæk  
med en, så må man finde sig i at blive udråbt til gæk, hvilket betyder nar. Vil  
man undgå denne store ydmygelse, må man, når gækkebrevets ophavsmand  
afslører sin identitet, give vedkommende et påskeæg. 
 

  


