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FalkePosten udkommer hver måned med nyheder og generel information. 
  

REDAKTION  

 
 
 
 
  
 
 
Indlæg til næste blad afleveres i receptionen senest den 25. januar 2022. 

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 

MÅNEDENS NAVN 

Januar måned har navn efter den romerske gud Janus. Han havde to hoveder.  
Det ene så fremad mod det nye år, og det andet så tilbage på det  
forgangne år. Det gamle danske navn var glugmåned og afledt af  
ordet glug, som betyder kikhul.  
Og det der kigges ind i, er naturligvis det nye år. 
OVERTRO 
Skinner solen på nytårsdag så længe det tager at sadle en hest –  
så bliver det et frugtbart år. 
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Kære alle 

Corona fik desværre også en stor plads i 2021. I begyndelsen af året fik alle 
beboere og medarbejdere mulighed for, at blive vaccinerede med hele 2 
stik og hermed opstod årets ord – coronapas. Med det ”i lommen” 
oplevede vi over året, at restriktioner blev lempet og vi tilnærmelsesvis 
kunne leve et ”normalt” liv igen. Desværre som forudset, ruller en ny bølge 
hen over landet i efteråret og flere restriktioner er genoptaget.  

På Falkenberg slap vi ikke fri og havde i løbet af december et mindre 
udbrud, der medførte udbrudsopsporing, som vi netop afsluttede inden 
julen.  Desværre var det en stakket frist og status er her ved det nye års 
begyndelse, at 17 beboere og 18 medarbejdere er smittede. Det er 
voldsomt, men desværre i trit med den tendens vi ser i samfundet hen over 
jul og nytår. Skal vi se noget positivt, så er det, at symptombilledet hos 
beboerne ikke er så voldsomt. 

Oven i udfordringer med rekruttering har ovenstående gjort løsning af 
vores opgavesæt hos beboerne særdeles vanskeligt. Men alle medarbejdere 
og ledere har ydet en helt fantastisk indsats og jeg kan kun af hele mit 
hjerte sige TAK. 

Jeg vil også takke jer beboere og jeres pårørende for at udvise forståelse og 
give lidt ros og ”et klap på skulderen” – det gør underværker. Juleaften 
hjalp en søn, en af vores aftenvagter med opvasken, efter en særdeles travl 
aften. Fantastisk, når vi kan hjælpes ad. TAK for det. 

Desværre er det ikke de bedste forudsætninger at gå ind i et nyt år med. Jeg 
vil ikke lægge skjul på, at jeg som mange andre er bekymret over manglen 
på medarbejdere.  Statsministeren nævnte i sin nytårstale ældreområdet, 
”der mangler tid til det der er vigtigt”. ”Relationer, omsorg og faglighed er 
det vigtigste”. ”Alt for megen tid går til bureaukrati, kontrol og 
skemaer”.  Lad os håbe, at noget ændrer sig i det nye år. 

Jeg ønsker jer alle et godt nytår. 

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.  

 
 

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 
ja@boliggaarden.dk 

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

FARVEL, TIL DEM VI HAR TAGET AFSKED MED 
 

Lis Inga Danielsen  4. december 

 
 
 
 

 
 
MÅNEDENS FØDSELSDAGE                                                                                                                      
                                                                                                                                            
                                 
                                                                                                             
 
 
 
 
 

 
 

Den 13. januar fylder Peter F. Christiansen 93 år 
Den 18. januar fylder Hanne Findsen 90 år 
Den 18. januar fylder Inger B. Christiansen 81 år 
Den 20. januar fylder Johannes Nielsen 93 år 
Den 23. januar fylder Lis B. H. Müller 94 år 
Den 31. januar fylder Jette M. Nielsen 79 år 
 

SNEFLOKKE KOMMER VRIMLENDE … … … 
”Se, se, se, nu skal vi slås med sne.  
Der fik du en i nakken. Den smelter under frakken. 
Se, se, se, nu skal vi slås med sne”. 

 

Et lys brændte, 
Et lys blafrede i vinden, 
Et lys blæste stille ud. 
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STEMNINGSBILLEDER FRA DECEMBER 
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STEMNINGSBILLEDER FRA DECEMBER 
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DAGCENTERET ØNSKER ALLE ET GODT NYTÅR 
 

 

 
 

 Aktiviteter i dagcenteret i vinterhalvåret, er f.eks. indendørs petanque, gåture i 
naturen og sansehaven når vejret tillader det, kreativt værksted med frivillige og 
meget mere. 

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

 
 


