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FalkePosten udkommer hver måned med nyheder og generel information. 
  

REDAKTION  

 
 
 
 
  
 
 
Indlæg til næste blad afleveres i receptionen senest den 26. april 2021. 

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 

HVORNÅR ER DET LIGE PÅSKEN FALDER?  

 
Påskesøndag falder altid på den første søndag efter første fuldmåne  
efter forårsjævndøgn.  
Forårsjævndøgn i 2021 var den 20. marts og det var fuldmåne den  
28. marts, derfor falder påskesøndag i år søndag den 4. april. 
 

 
RIGTIG GOD PÅSKE 
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Kære alle 
I denne uge kommer vi op på, at 100 % af beboerne på 
Falkenberg er vaccinerede. Som skrevet sidst har der ikke været 
ændringer i de anbefalinger Sundhedsstyrelsen har udstedt i 
forhold til afstand, hygiejne, værnemidler og 
forsamlingsrestriktioner indendørs på plejehjem. 
Lige nu venter vi med længsel på, at der bare kommer enkelte 
lempelser. Når disse forhåbentlig meget snart modtages, skal vi 
nok skrive ud. Der anbefales fortsat test inden 
pårørende/gæster kommer ind som besøgende til beboerne. 
 
Som jeg tidligere har orienteret om, så har vi grundet COVID 
ikke mulighed for at holde forårets husmøder. Normalt er det 
der, hvor enheder ”scorer” lidt penge til fælles glæde og hygge 
for og med beboerne. Hvis nogen pårørende har overskud og 
lyst til alligevel at bringe lidt glæde ind på plejehjemmet, så 
plejer det at være et hit hos de fleste beboere med blomster til 
altaner/terrasser samt indendørs til den fælles spise- og 
dagligstue. Derudover er farvestrålende servietter, og lidt til 
ganen også noget der bringer smilet frem. 
 
Beboerne har modtaget en pjece med menuen til hele påsken. 
Jeg håber, at I er enige med mig i, at menuen bestem ikke er så 
ringe endda…                Skulle pårørende have lyst til at spise 
med, så vær                   opmærksom på sidste frist for bestilling i                           
køkkenet, og                 at spisningen skal foregå i beboernes 
bolig. Gæster til beboerne i påsken er som altid meget 
velkomne, desværre fortsat kun med ophold i beboernes egen 
bolig, da Sundhedsstyrelsen fortsat ikke har åbnet op til 
plejehjemmets fællesområder indendørs. Man er naturligvis 
også velkommen til gå ture med beboerne i vores dejlige 
nærområde. 
 
Med ønsket om en dejlig påske  
til jer alle 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                                                                                                              
 

Inga Viola Müller Bolig 52 
John Grønbek Jacobsen Bolig 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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. 

MÅNEDENS FØDSELSDAGE                                                                                                                      
                                                                                                                                            
                                 
                                                                                                             
 
 
 
 
 

 
 

NYT FRA BOLIGGÅRDEN 

 
 

Den   1. april fylder Inge Marie Hansen 89 år 
Den   2. april fylder Gunna Birgith Mellerup 87 år  
Den   9. april fylder Ruth Viktoria Nielsen 95 år  
Den 15. april fylder Marie Katrine Rönnborg 98 år  
Den 16. april fylder Edith Irene Solveig Stefansen 97 år 
Den 21. april fylder Ellen Borroe Kaiser 83 år 
 

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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HVAD MON DER SKER? 

 

PLØJEMARK BLIVER TIL BLOMSTERENG 
Falkenberg og Helsingør Kommune har allieret sig med en lokal landmand, der arbejder på at 
nulstille jorden ved først at pløje, og siden harve. Til efteråret er planen så, at der bliver sået 
vilde danske blomster. Arbejdet skal gerne ende ud i, at Falkenberg bliver omringet af en eng 
af vilde blomster til gavn for sommerfugle og mange andre insekter. Engen kan vi 
forhåbentlig nyde første gang fra foråret 2022.  
Det er en længere proces, men ”den der venter på noget godt, venter ikke forgæves”    
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HYGGE, SPIL OG PÅSKEPYNT I PUSTERUMMET 
 
 
 

 
 

KÆRE PÅRØRENDE – VENT MED AT RINGE TIL EFTER KL. 12 

Morgen og formiddage er alle medarbejdere fuldt ud optaget af, at hjælpe beboerne 
med medicin, med at komme ud af sengen og i tøjet, så beboerne kan komme godt i 
gang med dagen. Ved seneste tilsyn blev det observeret/kommenteret, at 
medarbejdernes telefoner ofte ringede, mens de hjalp beboere, og tilsynet henstillede 
til, at der blev fundet en løsning på dette. 

Så kære pårørende hvis du har brug for at tale med en medarbejder, så vent                      
med at ringe til efter kl. 12! Hvis det er akut, så ringer du bare… … 

På forhånd tak for hjælpen 
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TUR TIL GILLELEJE 
Hanne og Else var en tur i Gilleleje med FalkeEkspressen,  
som det ses på billederne var det med behørig afstand og  
mundbind – det var dejligt igen at komme på tur  

 
 

 
 

BILLEDER 
 

PÅSKEHYGGE I DAGCENTERET 
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BILLEDER FRA MARTS 
 

TRÆNING ER GODT - TRÆNING ER SUNDT - TRÆNING SKAL  
DYRKES ÅRET RUNDT 
 

 
 

OVERTRO OG VARSLER  
Det siges om april, at 

 ”kommer april mild ind, går den vred ud” 

 ”aprils lunefulde vejr og unge piger er ikke til at stole på” 

 ”når vinden er i nordøst, får vi som regel eftervinter” 

 ”snart er sommeren, snart er vinteren herre” 

 ”april gør, som april vil” 
 

Husk dit overtøj – så bliver du ikke overrasket af aprils luner 


