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FalkePosten udkommer hver måned med nyheder og generel information. 
  

REDAKTION  

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

FRISK LUFT SKAL DER TIL … … …  
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Kære alle 

På mange måder mærker vi nu, at vi næsten er tilbage til en mere normal 
hverdag. Mandag i uge 7 testede vi igen, igen jer beboere, der fortsat ikke har 
haft COVID, og heldigvis viste det sig, at der ikke var nye smittede og dermed 

kunne vi stoppe den ugentlig podning   

Det kan naturligvis ikke udelukkes, at vi på et tidspunkt skal genoptage 
podninger, da det fortsat er et krav fra sundhedsmyndighedernes side ved nye 
smitteudbrud. 

Der er heldigvis også langt færre medarbejdere som er smittet med COVID, og 
det kan vi selvfølgelig mærke på vagtplanen. Selvom der fortsat er en del ledige 
stillinger, så er det dejligt, at fraværet er faldet! 

Vores centerchef fik den gode ide, at vi skulle henvende os til de pode steder, 
der nu lukker, og det har givet henvendelser fra et par tidligere podere og indtil 
videre er en ansat henover sommeren. Skulle I pårørende kende nogen, der 
ikke har en sundhedsfaglig uddannelse, men som har lyst til at prøve kræfter 
med faget, må I endelig henvise til mig. I må også meget gerne være med til at 
dele vores stillingsopslag via Falkenbergs facebookside – På forhånd tak 

Med udgangen af marts stopper teamlederen i team 3. Karina flytter fra 
Helsingør til Frederikssund og synes desværre, at det er for langt at køre til 
Falkenberg hver dag . Vi ønsker naturligvis Karina al mulig held og lykke, men 
vil helt sikkert savne hende. Stillingen er slået op og med medvind, og held kan 
stillingen være besat pr. 1. maj. 

I takt med nedgang i smittetallet kan vi heldingvis åbne mere og mere op for 
diverse aktiviteter og igen mødes på kryds og tværs. Rigtig mange 
arrangementer er igangsat via Falkenbergs dagcenter. Den 25. februar kom 
børnene fra børnehaven og slog katten af tønden. Så livsbekræftende og 
dejligt. 

Fastelavnssøndag kom Ingers (bolig 52) pårørende med lækre fastelavnsboller 
til hele huset og mere til. Helt fantastisk og jeg siger stor tak. Hvor er det skønt, 
når I bidrager med gode overraskelser og oplevelser for beboerne. 

Foråret står forhåbentlig for døren ved indgangen til marts måned, og lige i 
skrivende stund sidder jeg i en solstråle og skriver dette. Med ønsket om en 
god marts 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.  

 
 

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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VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE                                                                                                              
 

Birte Asta Andersen Bolig 30 
Ella V. Christensen Bolig 68 

Henriette Bang Bolig   8 

Inger M. Søndergaaard Bolig 52 

Jane V. Grabow Bolig 70 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 
 

Inger Byskov Christiansen   1. februar 

Lis Birthe Holst Müller   7. februar 

Birthe Trærup  20. februar 

 
 
 
 

 
 

MÅNEDENS FØDSELSDAGE                                                                                                                      
                                                                                                                                            
                                 
                                                                                                             
 
 
 
 
 

 
 

Den 20. marts fylder Inge Margrethe Heldam 94 år 
Den 28. marts fylder Grethe Wittus 93 år 
 

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 ophavs- 
mand afslører sin identitet, give vedkommende et påskeæg. 

 
 

Et lys brændte, 
Et lys blafrede i vinden, 
Et lys blæste stille ud. 
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HØJDEPUNKTER I SIDSTE MÅNED                                                       

 

UDVIDELSE AF PARKERINGSPLADSEN 
Ved etablering af ny affaldssortering blev der sløjfet 2 p-pladser, de bliver nu erstattet af 11 
nye p-pladser ved rundkørslen. 

 
 
 

 
 

EN HELT ALMINDELIG MANDAG I ENHED 1.3 
Hvide duge og lidt påskeliljer og fine servietter…  
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PRISSTIGNING I CAFÉEN 
Fra den 15. marts 2022 stiger prisen på flere produkter i Caféen grundet de 
forhøjede indkøbspriser. 
F.eks.   

 Lille hovedret stiger fra 42,- til 46,- 

 Lagkage stiger fra 150,- til 160,- 

 Øl stiger fra 14,- til 15,- 

 Lille sodavand stiger fra 12,- til 15,- 
Se alle prisstigninger i Caféen 
 

 
 KATTEN AF TØNDEN 
Tønderne blev sponsoreret af Estate Mæglerne - slået  
i stykker af børn fra Ålsgårde Børnehave med beboere  
og brugere som tilskuere. 
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HUSMØDER I MARTS 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 
 

FASTELAVNSHYGGE I ENHED 2.6 
Inger i bolig 52 var den glade giver af store,  
lækre fastelavnsboller til alle beboere i enheden. 
Den var et helt måltid i sig selv og måtte spises  
med kniv og gaffel -  
uhmmmmm 
 

 
 

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 
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MÅNEDENS TILBUD I DAGCENTRET 
 

Gudstjeneste 
Torsdag den 3. marts kl. 13.45 på Torvet 
 

Fredags matiné – underholdning ved Sofus 
Fredag den 4. marts kl. 14.00 på torvet 
 

Underholdning ved Johnny Reimar  
Fredag den 11. marts kl. 14.00 på Torvet 
 

Elvis show ved Mike Andersen 
Fredag den 18. marts kl. 14.00 på Torvet 
 

Seniorunderholdning ved Steven Hart 
Fredag den 25. marts kl. 14.00 på Torvet 
 

 
 

Faste aktiviteter ved dagcenteret i marts måned. Begge aktiviteter afholdes på 
Torvet. 
 

Erindringsdans 
Tirsdage kl. 15.00  
 
Petanque 
Torsdage kl. 15.00                                                                                                                                       
 
 

      Vi glæder os til at se dig. 

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.  
 

 
 

Der kan forekomme ændringer i forhold til planlagte arrangementer – du er derfor altid velkommen til 
løbende at spørge i dagcenteret om arrangementet finder sted som planlagt. 


