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FalkePosten udkommer hver måned med nyheder og generel information. 
  

REDAKTION  

 
 
 
 
  
 
 
Indlæg til næste blad afleveres i receptionen senest den 20. juli 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 

DER ER FÅ VARSLER FOR JULI – DOG SIGES DET, AT … … …  

 

”er juli hed, da hvæs din le og høstfolk bed” -  juli giver tidlig høst. 
 

”som hundedagene tændes, skal de endes” - hundedagene begynder den 23. juli og 

slutter den 23. august, så vi må håbe at solen skinner fra en skyfri himmel den første dag 
hundedagene begynder. 
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Kære Alle 

Så nåede vi til juli måned, hvor vi i ledelsen fortsat arbejder hårdt på, at I 
skal mærke mindst muligt til, at medarbejderne holder en velfortjent 
ferie. Som jeg skrev sidst, kommer der i øjeblikket lidt flere ansøgere, og 
det er lykkedes at få nogle få nye medarbejdere i hus – men selv nye 
medarbejdere skal holde sommerferie… Jeg håber dog, at både vi og I 
kommer til at mærke, at der er flere fastansatte medarbejdere i huset 
efter sommerferien, når de nye begynder eller kommer retur efter ferien. 

Vi skal jo desværre ikke helt glemme COVID. Jeg har netop skrevet ud til 
jeres pårørende. Der er heldigvis igen mulighed for, at få udleveret en 
antigentest af plejehjemmet hvis man skal besøge en beboer + 85 år. Det 
er bare at bede en medarbejderne om en test.  

For medarbejdernes vedkommende har ministeriet meldt ud, at man 
opfordrer alle medarbejderne på plejehjem til, at tage 2 antigentest om 
ugen. Jeg håber naturligvis på, at vi ikke oplever mange smittede 
medarbejdere, da medarbejderne som alle andre fortsat skal lade sig 
isolere i minimum 4 dage efter en positiv test, og det vil 
bemandingsmæssigt ikke være godt. 

Vi har slået plejehjemmets telt op i ”baghaven” ud mod skolen, ud for 
enhed 2.2, og I beboere og jeres pårørende er meget velkomne til at slå 
vejen en tur forbi.  

Jeg holder en lille ferie fra den 22. juli og måneden ud. Resten af min 
ferie venter jeg med til september  men den, der venter på noget godt, 
venter ikke forgæves… … 

De bedste ønsker til jer alle om, at I må nyde den dejlige danske sommer. 

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 
 
 
 

 
 
Sæt allerede nu kryds i 
kalenderen til årets 
beboermøde den 29. august 
2022 kl. 14.30-15.30 på Torvet   

Plejehjemsleder  
Helle Lund 

Ejendomsmester 
Jørgen Andersen 
ja@boliggaarden.dk 

Ejendomsfunktionær 
Carsten H. Hansen 
chh@boliggaarden.dk 
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VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE                                                                                                              
 

Kirsten Elisabeth 
Christiansen 

Bolig 43 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 
 

Svend Helge Jørgensen    2. juni 

Ole Bent Holze Larsen  14. juni 

Johnny Jørgensen  16. juni 

 
 
 
 

 
 

MÅNEDENS FØDSELSDAGE                                                                                                                      
                                                                                                                                            
                                 
                                                                                                             
 
 
 
 
 

 
 

Den 11. juli fylder Jette Lizzie Petersen 78 år 
Den 13. juli fylder Else Asta Boilesen 81 år 
Den 22. juli fylder Svend-Erik M. Kristensen 84 år 
Den 23. juli fylder Eva Bahrenscheer 87 år 
Den 24. juli fylder Ole Munk Johansen 71 år 
Den 28. juli fylder Dagny Johanne Jensen 92 år 
 

DRIKKEVARER 

Som alle ved, er fødevarepriserne, især inden for det seneste halve år, steget                                  
voldsomt, men vi må ikke hæve prisen tilsvarende på kostpakken, da det er en                              
politisk godkendt pris. 

Men vi er udfordret, og er derfor nødt til at prioritere udbuddet i kostpakken. Det betyder, at 
der fremadrettet kan vælges mellem 2 typer saftevand, henholdsvis en rød og en gul. Vi 
håber på denne måde, at undgå helt at stoppe helt med saft, som flere plejehjem i 
Kommunen allerede har gjort. I er naturligvis altid velkomne til selv, at købe den saft, juice 
eller andet I ønsker, og sætte den i køleskabet i jeres egen boligen. 

 
 

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

 

STEMNINGSBILLEDER FRA ENHED 1.3 
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STEMNINGSBILLEDER FRA JUNIS UNDERHOLDNING 
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SANKT HANS FEJRES MED FÆLLES GRILL OG BÅL  
 
 
 

 
 

BILLEDER FRA JUNI MÅNED 
 

BEBOERMØDE DEN 29. AUGUST 2022 
Boliggården indkalder til ordinært beboermøde – indkaldelsen kommer i din postkasse. 
Forslag, der ønskes behandlet på beboermødet, skal fremsættes skriftligt. Forslag kan 
afleveres på Falkenberg til plejehjemslederen, som vil videresende disse pr. e-mail til - 
drift4@boliggaarden.dk 
Du kan også sende dit forslag til - Driftskontoret, Nordvej 2, 3000 Helsingør, mrk.: 
Forslag.  
Forslag skal være Boliggården i hænde senest 2 uger inden mødet og vil blive 
bekendtgjort 1 uge før mødet. 

 
 
 

 
 

mailto:drift4@boliggaarden.dk


                                      
                                    

  

8 www.plejehjemmetfalkenberg.dk 

 

MÅNEDENS TILBUD I DAGCENTRET 
 

Sommerkoncert med Benjamin 
Fredag den 1. juli kl. 14.00 på Torvet 
 

Kisser og Søren underholder 
Fredag den 15. juli kl. 14.00 på Torvet 
 

 
 

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

 

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.  
 

 
 

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. 

Pusterummet på tur 
 


