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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 2023. 

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 

TAK 
Beboere og medarbejdere vil gerne bringe stor tak til  
pårørende og gæster for alle lækkerierne, der er blevet  
givet rundt om i enhederne, i forbindelse med jul og nytår. 
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Kære alle 

2022 blev året, hvor COVID klingede af i takt med at vaccinationer blev 
gennemført, og fra sidst på året betragtes COVID heller ikke længere som en 
samfundskritisk sygdom. Det har været fantastisk igen, at kunne gennemføre 
alle jule- og nytårstraditionerne på Falkenberg. Medarbejdere på plejehjem, 
der bliver testet positive, skal dog fortsat isolere sig minimum 4 dage, også 
selvom de ikke har symptomer. 

Mangel på medarbejdere gør det desværre ofte vanskeligt, at løse det fulde 
opgavesæt hos jer beboere. Men vanen tro forsøger vi på Falkenberg at 
imødekomme udfordringen ved at vælge nye veje og måder at organisere os 
på. Alle medarbejdere og ledere har ydet en helt fantastisk indsats over året, 
og fra mig skal der lyde en dybfølt TAK. På årets husmøder oplevede jeg 
heldigvis også, stor opbakning fra jer pårørende, der deltog. Et skulderklap og 
lidt ros i hverdagen gør en kæmpe forskel for os, der arbejder på Falkenberg. 

Høj kvalitet bliver udfordret, når der er for få til at løfte opgavesættet, så jeg 
blev både glad og stolt, da det viste sig, at vi var lykkes med at forbedre os ved 
årets kommunale tilsyn – hvor vi gik fra niveau 3 i 2021 til et flot niveau 2 
placering ovenikøbet med masser af roser fra tilsynet. 

Nu tager vi hul på året 2023 – hvor ingen helt præcist ved hvad der venter… 

Jeg håber, at den nye regering mener det alvorligt, når de melder ud, at der 
skal ryddes op i regler og bureaukrati, så vi kan bruge mere tid på omsorg, 
varme og relationer mellem mennesker. 

Uanset hvad der sker, kommer vi, der arbejder her på Falkenberg, ikke til at 
ligge på den lade side. For også i 2023 vil vi arbejde hårdt på at gøre Falkenberg 
endnu bedre og sikre, at det er et godt sted at være for alle, der har deres gang 
her - både beboere, pårørende, brugere, borgere og medarbejdere. 

Det skal vi alle sammen et ansvar for sker. 

 

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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VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE                                                                                                              
 

Ellen Brendstrup Bolig 44 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 
 

Karin Oldhøj Jacobsen  15. dec 

Jesper Millnes  17. dec 

Axel Drews  25. dec 

Nelly S. G. Knudsen  26. dec

 
 
 
 

 
 

MÅNEDENS FØDSELSDAGE                                                                                                                      
                                                                                                                                            
                                 
                                                                                                             
 
 
 
 
 

 
 

Den   3. januar fylder Inga Michelsen 92 år 
Den 13. januar fylder Peter F. Christiansen 94 år 
Den 18. januar fylder Hanne Findsen 91 år 
Den 20. januar fylder Johannes Nielsen 94 år 
Den 31. januar fylder Jette M. Nielsen 80 år 
 

TAK TIL BOLIGGÅRDEN 
for det dejlige arrangement 1. søndag  
i advent med Pigegarden, kaffe og  
æbleskiver.  
 
 

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

 

JULEN SYNGES IND AF BØRN FRA ÅLSGÅRDE BØRNEHAVE 
 
 
 

 
 

HAMLET KORET 
synger julens sange 
efterfølgende hygge  
med kaffe og kage. 
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3. SØNDAG I ADVENT – KLIPPE-KLISTER-DAG 
Juletræet på Torvet bliver pyntet og julemanden kom forbi 
 
 
 

 
 

MUSIK I ENHEDERNE 
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STEMNINGS BILLEDER FRA DECEMBER 
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MÅNEDENS TILBUD I DAGCENTRET 
 

Gudstjeneste 
Torsdag den 5. januar kl. 13.30 på Torvet 
 

Tøjsalg v/Mirakelpriser 
Onsdag den 25. januar kl. 10 – 12 v/billardbordet 
 

 
 

 
 

 Aktiviteter i dagcenteret i vinterhalvåret, er f.eks. ude/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. 


