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FalkePosten udkommer hver måned med nyheder og generel information. 
  

REDAKTION  

 
 
 
 
  
 
 
Indlæg til næste blad afleveres i receptionen senest den 23. februar 2022. 

HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN… … 
 
                                               
  

 
 
 
 
 

 

AKTUELT I DENNE MÅNED 
 

  

 

 

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 ORDSPROG  

 
 
 
 

          Smil koster mindre end elektrisk lys, og alligevel lyser det mere op. 
 

          Smil forlænger munden, glæde forlænger livet. 
 

          Smil til verden og verden smiler igen. 
 
 



                                      
                                    

  

3 www.plejehjemmetfalkenberg.dk 

 
  

 
 
 
 

Kære alle 
Falkenberg kom som skrevet i sidste måned ind i det nye år, med 
en del udfordringer. Vi har i januar været igennem et ret stort 
coronaudbrud med mange smittede beboere og medarbejdere. 
Heldigvis er vi nu ved, at være igennem det, håber jeg. Her ved 
udgangen af januar er der ingen isolerede beboere og vi har 
netop podet de beboere, der ikke har haft corona. Forhåbentlig 
er der ikke flere nye smittede beboere.  
Vi har 4 smittede medarbejdere, der heldigvis også er på vej 
retur. Smittetrykket i Danmark er desværre fortsat højt og derfor 
kan vi ikke vide os helt sikre. 
Den 1.2.2022 ophørte de fleste restriktioner i Danmark og COVID-
19 betragtes ikke længere som en samfundskritisk sygdom. 
Sundhedsmyndighederne anbefaler dog fortsat, at vi skal være 
ekstra påpasselige med de ældre og sårbare mennesker blandt 
andet på plejehjem. 
Pårørende skal fortsat bære mundbind på fællesarealer og 
fremvise coronapas på forlangende. Det er muligt, at bede om en 
selvtest i forbindelse med besøg. 
Medarbejderne skal også fortsat anvende mundbind, men nogle 
af de andre værnemidler såsom overtrækskittel, skal ikke 
anvendes længere, med mindre beboeren er smittet. Vi tester 
også fortsat medarbejdere 2 gange ugentligt. 
Vi kan godt mærke, at nedgangen i antal smittede hjælper på 
vagtplanen. Vi har også fået ansat en del nye medarbejdere, der 
enten er begyndt eller begynder inden for de kommende 
måneder. Dem koncentrerer vi os om, at give den bedste 
introduktion til arbejdet med beboerne. 
Jeg håber inderligt, at vi snart ser ind i en fremtid hvor smitten 
aftager og vi igen kan får huset til at ose af liv og aktiviteter.  
Vi har blandt andet en masse aktiviteter til gode for de penge, vi 
har modtaget af regeringen til netop dette. De skal gerne snart 
omsættes til gode oplevelser for beboerne. 
 
Med ønsket om en god februar måned 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                                                                                                              
 

Torben Otterdahl 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. 

FARVEL, TIL DEM VI HAR TAGET AFSKED MED 
 

John Grønbek Jacobsen    4. januar 

Jan Rasmussen    7. januar 

Kirsten Vibeka Buna  15. januar 

Kirsten Fritzbøger  15. januar

Inga Viola Müller  17. januar

 
 
 
 

 
 

MÅNEDENS FØDSELSDAGE                                                                                                                      
                                                                                                                                            
                                 
                                                                                                             
 
 
 
 
 

 
 

Den 19. februar fylder Kurt Skjoldemose 79 år 
Den 21. februar fylder Ivar S. Madsen 80 år 
Den 26. februar fylder Ulla M. Visnek 89 år 
 

NYT FRA BOLIGGÅRDEN 
 
 

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

Ejendomsfunktionær 
Jørgen Andersen 
ja@boliggaarden.dk 

Ejendomsfunktionær 
Carsten H. Hansen 
chh@boliggaarden.dk 

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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HØJDEPUNKTER I SIDSTE MÅNED                                                       

 

ALLE MÅ HJÆLPE TIL 
 
 
 

 
 

ORIENTERING OM RYDNING AF BEPLANTNING 
Nordsjællands Park og Vej har planer om i februar – april måned, at fælde/rydde 
beplantningen i det markerede område. 
De gør det for, at området ikke  
vokser helt til med brombær,  
krat eller skov.  
Efter rydningen vil der fortsat  
være træer og trægrupper, dog  
vil området i begyndelsen være  
mindre pænt, men det jævner  
sig i løbet af et par måneder. 
 

 
 
 
               FALKENBERG 

Temlederne  
Jeannet og Karina i fuld udrustning og i 
gang med sundhedsfaglige opgaver 
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TAK FOR BIDRAG  
En stor tak til Keld Fritzbøger, ægtefælle til  
Kirsten Fritzbøger, samt til Helga Olsens  
pårørende for de flotte bidrag til bussen.  
Det er med til at holde Falkeekspressen  
kørende. 
 
 
 

 
 

EN HELT ALMINDELIG MANDAG 
Der blev pyntet op med duge, efeuranker og serveret rødvin til maden… … …  
Som de siger i enhed 1.3 – ”bare fordi det er hverdag, kan der jo godt ske lidt ud 
over det sædvanlige” 
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HUSMØDER I FORÅRET 2022 
Sæt allerede kryds i kalenderen nu og hold øje med opslaget i enheden. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Mødet begynder kl. 17 og efterfølgende nyder vi en god middag sammen. 
Gæster betaler kr. 50,- pr. person – beløbet går til enhedens kaffekasse. 

TILMELDING SKER TIL TEAMLEDEREN SENEST FREDAGEN INDEN MØDET 
 
 
 

 
 

DET SKER I DENNE MÅNED 
 

AFFALDSSORTERING 
I løbet af foråret skal vi sortere affald i mad-, rest-, plast-, metalaffald samt i pap og papir. Vi 
er allerede godt på vej, men mangler at sortere mad- og restaffald. 
Som I kan se på billederne er de nye sorteringsbeholdere ved at være på plads. 

 
 
 

 
 

Tirsdag den 8. marts i enhed 1.1 
Tirsdag den 15. marts i enhed 1.3 
Tirsdag den 22. marts i enhed 1.5 
Tirsdag den 29. marts i enhed 2.2 
Tirsdag den 5. april i enhed 2.4 
Tirsdag den 19. april i enhed 2.6 
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MÅNEDENS TILBUD I DAGCENTRET 
 

Fastelavn og tøndeslagning med Ålsgårde Børnehave 
Fredag den 25. februar kl. 11.00 på Torvet 
 
 

 
 

 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.  
 

 
 

PANDEKAGEDAG 
Første tirsdag efter fastelavn er hvert år den store pandekage- 
dag. Det er dagen, hvor vi sammen bager og spiser pandekager.  
Pandekagedagen er en gammel kristen tradition. Før i tiden skulle man faste i 40 
dage op til påske og dagen før fasten begyndte, skulle al mælk, mel og sukker 
være brugt, der af navnet hvide tirsdag for man spiste varm mælk, æggesøbe og 
hvedeboller (bollemælk) eller bagte pandekager. 
I år falder pandekagedagen tirsdag den 1. marts, så alle opfordres til at bage og 
spise lækre pandekager. 
Måske kan I sammen i enheden bage pandekager til kaffen og nyde dem med 
hinanden – god appetit! 
 
 
 
 

 
 


