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FalkePosten udkommer hver måned med nyheder og generel information. 
  

REDAKTION  

 
 
 
 
  
 
 
Indlæg til næste blad afleveres i receptionen senest den 25. maj 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 

MAJKAT 

Den 1. maj må/kan du narre andre i stil med aprilsnar. Offeret på denne narredag 
bliver kaldt majkat eller majmånedskat.  

Det er endelig afslutning på "narremåneden" april, der med sit nordiske vejr 
gækker enhver, som tror, at foråret er på vej.  
Først efter 1. maj kan man stole på det danske vejr. 

 

Vers af Halfdan Rasmussen 

”Maj måneds katte er bløde og glatte med knurhår af silke og  
øjne som rav. 

Maj måneds katte kan spinde og pjatte og når de får killinger  
siger de mjav.” 
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Kære alle 

1. april var Skærtorsdag, og det var desværre ikke en aprilsnar da 
vores køkken blev lagt ned af et enkelt COVID tilfælde, der betød, at 
vi måtte sende næsten alle køkkenmedarbejderne hjem, da de alle 
var at betragte som nære kontakter. Nu var gode råd dyre i forhold 
til årets dejlige påskefrokost og -middage til alle beboere. Med en 
kæmpe indsats fra fleksible medarbejdere og hjælp fra ”Det Danske 
Madhus” lykkedes det over al forventning, og jeg har ikke hørt et 
beklagende ord over maden. En kæmpe tak skal lyde fra mig. 

Herefter har jeg lovet mig selv, ikke at nævne ordet C…. en 
eneste gang mere - i hvert fald i dette indlæg…  

Foråret er på vej – solen har skinnet mange timer i april, selv om det 
i år har været liiiiige køligt nok i det meste af måneden. Nu håber 
jeg, at maj bringer varmen med sig. På Falkenberg vil vi gerne have 
gang i oprydningen og klargøringen af altaner og terrasser for at 
skabe hygge. Jeg håber, at mange af jer pårørende har lyst til at 
donere en blomst eller f.eks. en tomatplante, og at I eller andre 
med grønne fingre vil hjælpe med at få blomster og planter i 
krukker og plantekasser.  

Der er også ved at være gang i diverse udendørs arrangementer. 
Den 23. april kom MC Hansen og underholdt med musik, historier 
og sange, det vakte stor glæde hos beboerne, der trods et køligt 
aprilvejr hyggede og svingede med. Det var populært  
og heldigvis kommer der flere musikanter igen et  
par gange her i foråret, og det eneste vi beder om,  
er lidt varmere vejr… 

Mange forårshilsner fra Helle 

  
 

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.  

Plejehjemsleder  
Helle Lund 

Ejendomsmester 
Jørgen Andersen 

Ejendomsfunktionær 
Carsten H. Hansen 
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SIDSTE NYT         -        PLEJEHJEMMET FALKENBERG – ET GODT STED AT VÆRE 
 

MÅNEDENS FØDSELSDAGE                                                                                                                      
                                                                                                                                            
                                 
                                                                                                             
 
 
 
 
 

 
 

Den   3. maj fylder Per J. Hansen 84 år 
Den   5. maj fylder Kaja Aase Nielsen 93 år 
Den   8. maj fylder Yvonne Kristensen 79 år 
Den   9. maj fylder Kirsten Fritzbøger 79 år 
Den 11. maj fylder Merethe Mørch 72 år 
Den 11. maj fylder Niels-Jørgen Arnbo 88 år 
Den 13. maj fylder Grete Doris Bentzen 91 år 
Den 13. maj fylder John Skougaard 78 år 
 

SOLCREME OG SOLHAT 
 

 
 
 
 
 
 
Forårs- og sommersolen er skrap kost for den vinterblege hud! 
Det er derfor en god idé, at du beskytter dig med solcreme  
og eventuel en hat, når du er ude i naturen for at nyde solens  
stråler. 

Uden 
solcreme

mme 
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HØJDEPUNKTER I SIDSTE MÅNED                                                       

 

GÅRDMUSIKANT UNDERHOLDER I SANSEHAVEN 
Solen skinnede fra en skyfri himmel og beboerne hyggede sig sammen i 
Sansehaven til tonerne fra gårdmusikant M.C. Hansen. 
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GUDSTJENESTE I DET FRI 
 
 
 

 
 

HYGGE MED OG FOR GODE NABOER UDE SOM INDE 
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Nu åbner samfundet mere og mere op igen, og der vil være krav om, at man kan fremviser  

et Coronapas, når man skal på café, til frisør, på bibliotek mv. 

Alle beboere på plejehjemmet Falkenberg er nu vaccinerede. De kan derfor få den type Coronapas, der har 

en lang løbetid. Hvis man ikke var vaccineret kan man få et midlertidigt Coronapas, der er baseret på en 

Corona-test, der max er 72 timer gammel.  

Vi opfordrer til, at I sammen med beboeren tjekker om Coronapasset er klar, og får det indhentet i en printet 

udgave.  

På Falkenberg vil vi scanne passet ind i journalen og printe et ud til anvendelse hvis beboeren får behov. I 

kan også selv få behov for at have et pas, hvis I tager jeres beboer til steder, hvor det kræves. 

Vi opfordrer til, at I ikke venter med at indhente Coronapasset, til det skal bruges. Der har nemlig vist sig 

nogle tekniske vanskeligheder med nogle Coronapas, der gør, at det er godt at være ude i god tid. Mere om 

dette nederst i denne information.  

Fravalgt/fritaget for digital adgang 

Hvis man er fritaget for eller har fravalgt at modtage Digital Post fra det offentlige, så modtager man 

automatisk Coronapasset med posten, hvis man er vaccineret. Coronapas til personer, der er fritaget for 

digital post, er sendt ud fra myndighederne efter den 9. april 2021.  

Coronapasset vil være gyldig som dokumentation 2 uger efter, man har fået den afsluttende vaccinedosis. 

Hvis din pårørende her på plejehjemmet ikke har modtaget eller modtager Coronapasset med posten, kan 

du eller I sammen ringe til en ny telefonservice, hvor færdigvaccinerede borgere kan ringe til og bestille et 

printet vaccinationspas, som bliver sendt til folkeregisteradressen.  

Telefonnummeret er 4422 7774, hvor man skal oplyse CPR-nummer. Man kan godt ringe på vegne af andre 

og oplyse CPR-nummer.  

Modtager Digital Post fra det offentlige 

Hvis man modtager digital post fra det offentlige, så kan man downloade og printe sit vaccinationspas fra 

sundhed.dk, når man er færdigvaccineret. 

Den nye telefonbestillingsløsning (se ovenover) er ikke forbeholdt ikke-digitale borgere, men giver mulighed 

for, at alle færdigvaccinerede kan få tilsendt et fysisk vaccinationspas, hvis de ønsker det. Myndighederne 

opfordrer dog fortsat til, at så mange som muligt bruger de digitale løsninger og printer selv via sundhed.dk  

Mere information om Coronapasset findes i vedhæftede folder. 

Hvis din pårørende ikke modtager eller kan få sit Coronapas fra sundhed.dk 

Efter indførelsen af Coronapas i Danmark har det vist sig, at der hos nogle færdigvaccinerede personer, kan 

være tekniske udfordringer med at få genereret et Coronapas.  

Det skyldes typisk, at den læge, som har vaccineret personen, ikke har registeret begge vacciner på 

fuldstændig samme vis. Hvis din pårørende her på plejehjemmet ikke automatisk modtager sit Coronapas 

med posten (hvis vedkommende er fritaget fra digital post) eller ikke kan få vist sit Coronapas fra 

sundhed.dk, kan det skyldes sådan en fejlregistrering.  

I disse tilfælde kan du henvende dig til ledelsen her på plejehjemmet, som kan hjælpe dig og din pårørende 

videre ved at kontakte lægen, som har vaccineret din pårørende. 

 
 
 

 
 

CORONAPAS – HVAD ER DET? 
 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiCrbeX3pzWAhXBYZoKHaZpCtkQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fconstancehelena%2Fsmileys%2F&psig=AFQjCNG3ERQDODk2no6kteoNW-ahPnUTYA&ust=1505205643451412
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TRÆNING  
 

 
 

 
 

 I sommerhalvåret kører vi ture med FalkeEkspressen efter ønsker, lyst og behov 
Har du lyst til en tur ud af Huset, henvend dig i dagcenteret.  
 

 
 

Ikke tyre!!! 


