
 
Ældreboliger/juni 2021/45. årgang 

 Ida og Heidi nyder de blomstrende kirsebærtræer på Bispebjerg 

 

 
 

 

 
Sammen finder vi muligheder for at leve DIT ønskede liv 
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Reception:        Hverdage                               kl. 09.00-13.30  
Tlf: 45160999            
               
Forstander:      Helle Jensen                               tlf: 45160990  
Hjemmepleje:  Praktisk bistand og pleje 
Tlf.: 45160973  Telefontid på hverdage                 kl. 08.30-13.30 

Tlf.: 30348156  Aften og nat                                       kl. 13.00-07.00 

                          Weekend og helligdage                     Hele døgnet 
Sygeplejerske:  
tlf: 45160980 Hverdage                                            kl. 08.00-08.30 
Sygeplejerske  AKUT 
tlf: 20462639 Nat, weekends og helligdage kl. 15.30-07.30 

Køkken: Kolonialvarer  kl. 11.30-12.00 
tlf: 45160985 Salg af mad,  kl. 12.00-13.00 

Dagcenter: tlf: 45160982 mandag - fredag kl. 09.00-16.00 
Frisør:  tlf: 45160983 tirs., tors. og fredag kl. 09.00-17.00 
                         (lukket mandag og onsdag) 
Fodpleje: tlf: 45 16 09 86, klinikken mandag og tirsdag         
                          tlf.:22 40 48 89/ Kirsten, 20 34 7026/Berit                                            
  
Fysioterapi:   
tlf: 45160984 Plejehjem mandag - fredag kl. 08.00-12.00 
tlf: 45161610 Privatklinik mandag - fredag kl. 12.00-18.00 

Ældreboliger: Ejendomskontoret, Breelteparken nr. 111  
tlf: 77 34 29 00/45 86 15 47  
 Telefontid: mandag - fredag kl. 08.00-10.00 
 Personlig henvendelse: 
                          Mandag – fredag  kl. 11.00-12.00  

Ejendomskontoret: driftscenter2@boligafdeling.dk  

Afdelingsbestyrelsens formand, Rita Nielsen: 
alison_nielsen@hotmail.com 
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Deadline  
for indlæg 
d. 10. i måneden 

 

 

Redaktionen 

 Forstander Helle Jensen 
 tlf: 45160990 
 (ansvarhavende red.)  

Jette Wiigh, beboerråd/red. 
Mette Rachlin, beboerråd/red. 

     Annette Wedel-Heinen,  
     beboer,red. 

Lene Felby, Dagcenter/red.   
Helle Jensen, Forstander/red                        

     Mail: 

        breelteparken@horsholm.dk

Lederen 
 
Corona status 
Smittetallet er godt på vej i den rigtige 
retning, nemlig nedad. 
Hvor er det bare dejligt, at vi nu kan 
se at det lysner. 
 
Jeg ved, at Dagcenteret er i fuld gang 
med at planlægge sommerture m.m. 
 
Beboerrådet er i gang med at 
planlægge den første søndagscafe   
 
Og vi indkalder til møder i de 
forskellige udvalg i den nærmeste 
fremtid. 
 
Plejehjemmet er på deres første bustur 
i år og der er arrangeret flere ture ud i 
fremtiden  
 
Bassin 
Det går godt fremad med bassinet.  
Det skal endelig godkendes af 
teknologisk institut og Hørsholm 
kommune indenfor de næste par uger. 
Vi mangler så lige, at få alle 
småtingene i orden, såsom 
knagerækker, sæbedispenser m.m. 
Vi glæder os alle til at tage det nye 
bassin i brug. 
 
 
Venlig hilsen Helle Jensen 
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Aktivitetskalender 
 Tid Det sker i juni 
Tirsdag  01     - 

10.00 
13.30 

Gymnastik og motion i teltet efter aftale 
Tur ud i det blå 
Billard – holdet er optaget 

Onsdag  02     - 
09.30 
13.00 
14.30 

Gymnastik og motion i teltet efter aftale 
Stav- og rollatorgang 
Syning for julemarked 
Gudstjeneste i det fri 

Torsdag  03     - 
10.00 

Gymnastik og motion i teltet kun efter aftale 
Tur ud i det blå 

Fredag  04 09.30 
10.30 
13.00 

Stav- og rollatorgang 
Banko 
Minigolf  

Mandag  07      - 
14.00 

Gymnastik og motion i teltet kun efter aftale 
Ingen oplæsning i dag 

Tirsdag   08     - 
10.00 
13.30 

Gymnastik og motion i teltet kun efter aftale 
Tur ud i det blå 
Billard – holdet er optaget 

Onsdag   09     - 
09.30 
12.00 
13.00 

Gymnastik og motion i teltet kun efter aftale 
Stav- og rollatorgang 
Herrefrokost 
Syning for julemarked  

Torsdag  10     - 
10.00 

Gymnastik og motion i teltet kun efter aftale 
Tur ud i det blå 

Fredag    11 09.30 
10.30 
13.00 

Stav- og rollatorgang 
Banko 
Petanque 

Søndag   13 14.00 Søndagscafé, invitation er omdelt 
Mandag  14     - 

14.00 
Gymnastik og motion i teltet kun efter aftale 
Oplæsning – holdet er optaget                                                    

Tirsdag   15     - 
10.00 
13.30 

Gymnastik og motion i teltet kun efter aftale 
Tur ud i det blå  
Billard – holdet er optaget 
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Onsdag   16     - 
09.30 
12.00 
13.00 

Gymnastik og motion i teltet kun efter aftale 
Stav- og rollatorgang 
Damefrokost 
Syning for julemarked – holdet er optaget 

Torsdag  17     - 
10.00 

Gymnastik og motion kun efter aftale 
Tur ud i det blå 

Fredag    18 09.30 
10.30 
13.00 

Stav- og rollatorgang 
Banko 
Minigolf 

Mandag  21     - 
 14.00 

Gymnastik og motion i teltet kun efter aftale 
Oplæsning – holdet er optaget 

Tirsdag   22     - 
10.00 
13.30 

Gymnastik og motion i teltet kun efter aftale 
Tur ud i det blå 
Billard – holdet er optaget 

Onsdag   23     - 
09.30 
13.00 

Gymnastik og motion i teltet kun efter aftale 
Stav- og rollatorgang   
Syning for julemarkedet                                                                        

Torsdag  24 
 

    - 
10.00 

Gymnastik og motion i teltet kun efter aftale 
Tur ud i det blå 

Fredag    25 09.30 
10.30 
13.00 

Stav- og rollatorgang 
Banko 
Petanque 

Mandag  28     - 
14.00 

Gymnastik og motion  kun efter aftale 
Oplæsning – holdet er optaget 

Tirsdag   29 
   

    - 
10.00 
13.30 

Gymnastik og motion kun efter aftale 
Tur ud i det blå  
Billard – holdet er optaget 

Onsdag   30      - 
09.30 
13.00 

Gymnastik og motion kun efter aftale 
Stav- og rollatorgang 
Syning for julemarkedet 

STOP COVID HOLD AFSTAND 
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Dagcenternyt 
Fra juni måned kan vi nu igen samles til eftermiddagskaffe på alle hverdage i 
Dagcentret. Hvor er det dejligt! Vi skal stadig følge Coronareglerne: Afspritning, 
afstand og bære mundbind når vi kommer og går. Der er  ikke fri adgang rundt i 
centerbygningen. Kiosken skal af hensyn til Plejehjemmets beboere stadig betjene jer 
fra vinduet ved balkonen. Foreløbig er nogle aktiviteter startet med at invitere de 
beboere, der var tilmeldt den inden den sidste nedlukning. Aktiviteten  vil være 
markeret med optaget i kalenderen der hvor aktiviteten ikke kan bære flere deltagere. 
Lige så snart vi overhovedet kan udvide aktiviteterne, vil vi naturligvis gøre det! Vore 
sommerture ligger ikke helt fast endnu, og derfor vil vi også supplere Breeltenyt med 
omdelte informationsblade i løbet af måneden. Til gengæld kan vi nu åbne op for en 
søndagscafé, fredagsfilm, fredagsbanko, herrefrokost og damefrokost  
Her følger nogle vigtige informationer omkring vore aktiviteter: 

Gymnastik og  motionsaftaler foregår foreløbigt kun ude i teltet: Hvis du ikke har 
en plads, skal du kontakte Gitte fra Dagcentret, tlf. 45 16 09 82 

Tur med Rick-shaw og tur ud i det blå: Er du interesseret i en sådan tur, skal du 
ringe til Dagcentret efter ledig plads, tlf. 45 16 09 82 

Stavgang: Har du lyst til at gå stav- eller rollatorgang sammen med andre beboere 
møder du bare op ved den store flagstang onsdage og fredage. Der er afgang kl. 9.30.  
Vi mødes til kaffe alle sammen med afstand efter endt tur – i Orangeriet eller efter 
aftale på en af de andre gode pladser vi har.  

Petanque i ulige uger, minigolf i lige uger: Fredage kl. 13 spiller vi ude på pladsen 
bag køkkenet. Tilmelding ikke nødvendig. Kontakt Dagcentret på tlf. 45 16 09 82 

Gudstjeneste: Det tilstræbes at holde gudstjenester sommeren igennem udendørs  
på de  sædvanlige 1. ste onsdage i måneden kl. 14.30. Tilmelding er ikke nødvendig.  

Fredagsbanko: Fredag formiddage kan vi igen spille banko sammen. Pladerne 
koster 5 kr stykket. Vi kan modtage kontanter, da vi køber præmier ude i byen. 
Tilmelding er ikke nødvendig 
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Herrefrokost: Værtinderne byder nu igen på en hyggelig herrefrokost. Det koster  
100 kr at deltage. Kontanter modtages. Tilmelding og betaling til Maria eller Heidi 
senest mandag d. 7. Der er begrænset plads 

Damefrokost: Også Breeltes damer inviteres til en dejlig frokost. Det koster 100 kr 
at deltage. Kontanter modtages. Tilmelding og betaling til Maria eller Heidi senest 
mandag d. 14. Der er begrænset plads. 

Eftermiddagskaffe i Dagcentret åbner onsdag 2.jun: 

Dagcentret er nu åbent for kaffe og kage igen for alle beboere fra Ældre-
boligerne uden aftale og tilmelding. 
 
Indtil videre vil åbningstiden på alle hverdage være: 
 

Kl. 13.00 – 15.00 
 

Det stiger lidt og koster 50 kr om måneden eller pr. gang 5 kr, hvis du kun 
vil komme en gang imellem. 
Da vi køber ind ude i byen modtages kontanter 
På gensyn til alle der har lyst til at mødes over en kop kaffe og hyggeligt 
samvær 

Kig godt i kalenderen gerne sammen med dine hjælpere, famile og venner så 
guider vi dig til at få det bedste ud af  hverdagen 

Lene, Maria, Gitte og Heidi 

 

 

 



8 
 

Nyt fra Fodterapien 
Vigtigt for alle beboere i Ældreboligerne: Administrationen har 
desværre meddelt at det fremover ikke længere er muligt at betale 
fodbehandlinger over pakken. Fremover skal der betales kontant eller 
Mobil Pay. Vi håber at vi finder ud af det sammen. 

De bedste sommerhilsner Kirsten og Berit 

Nyt om Kiosken 
Kiosken kører nu videre med frivilliges indsats. Vi skal huske på at fri-
villige er frivillige, der gerne vil gøre noget godt for beboerne på Breelte-
parken. De er ikke ansat personale. Det tager tid at opbygge et stort korps 
af frivillige. Vi stræber efter at kunne dække 3 dage om ugen med så 
mange hold, at vi kan dække os ind ved sygdom m.v., og at vi kan undgå 
at lukke den pågældende dag ved sygdom eller forfald. 

Dette kommer til at have følgende ændringer for dig som beboer.: 

 Kiosken kommer til at være kontantløs.  Det vil sige at I fra maj 
måned kun kan betale med hhv. dankort og Mobil Pay. Det vil ikke 
være muligt at hæve penge over beløbet, da kiosken jo vil være 
kontantløs. 

 Regninger som tidligere har kunnet betales i kiosken, skal betales via 
beboerens netbank eller ved at tilmelde regningen PBS.   

 Åbningstiden vil være forskellige alt efter hvornår de frivillige kan. 
Det kan eks. være mandag kl. 13.15 -15.45, onsdag kl. 9 -12 og en 
torsdag eller fredag. Dette hører I nærmere om når vi har fået 
aftalerne på plads.  

 Ingen kreditgivning for ældreboligerne. Plejehjemmets beboere kan 
stadig købe ind via ”pakken”. 

 Kunne du være interesseret i at være en del af kioskens frivilligkorps, 
så er du velkommen til at henvende dig i Dagcenteret.  
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Breelteparken i maj 

 

 

Beboere nyder den dejlige stemning i Nivågaards park 
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Nye tider i Orangeriet 

 
 

Vi er stadig i fuld gang med at forny Orangeriet. Beboer Margit Engen og 
undertegnede har været på torvet og købt nye planter og flere vil komme 
til. Vi har lige fået et figentræ! Snart vil I også kunne sidde i nye møbler 
derinde. Dog er der meget lang leveringstid på de udvalgte, så vi må leve 
med et midlertidigt møblement. Orangeriet skal være et rigtigt Orangeri 
fyldt med dufte og plads til hyggeligt samvær. Har du lyst til at reservere 
Orangeriet til en lille sammenkomst skal du ringe op til Dagcentret.  

Vi skal have etableret et hold af frivillige beboere og andre frivillige, der 
har lyst til på skift at passe området og vandingen, luge og plukke bær.  

Kontakt gerne Dagcentret på tlf.: 45 16 09 82 inden d. 15. juni – så 
indkalder jeg til et lille møde snarest derefter. 

De bedste hilsner Lene F      
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HUSK  søndagscafé 

Søndag den 13. juni 
 

 

 

 

SE DEN OMDELTE INVITATION DER LIGGER I POSTKASSEN 

 Venlig hilsen Beboerrådet 
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Sankthansaften 

Onsdag den 23. juni 

 

Kl. 20.00 i Restauranten vil vi servere: 

En rejecocktail med brød 

1 glas vin/ 1 øl eller vand 

jordbærdessert 

Ca. Kl. 21.15 tændes bålet på pladsen foran 
hovedindgangen  

Pris: kr. 75,-      

Tilmelding og betaling i Dagcentret 
Tlf.: 45 16 09 82 

senest fredag den 18. juni 

Gæster kan desværre ikke inviteres med i år 

Dagcentret 

 

 



13 
 

Vi viser filmen 

 ”DRUK” 

 

Fredag 25. juni kl. 13.30 

I Restauranten 

Varighed 1 time og 50 minutter 

Filmen vandt en Oscar for bedste udenlandske film i år 

Handlingen: Filmen handler om 4 gymnasielærere og nogle venner der 
beslutter sig for at afprøve en teori om at mennesket er født med en halv 
promille for lidt. Ifølge teorien vil alkohol i blodet åbne sindet og skabe 
kreativitet og livslyst. Som eksperimentet udvikler sig skaber det et løft 
for nogle, mens det skaber det modsatte for andre. Filmen skal ses som en 
hyldest til venskab og som et mangfoldigt billede på alkoholkulturen i 
Danmark. Thomas Vinterberg har instrueret og blandt mange kendte 
skuespillere medvirker bl.a. Mads Mikkelsen 

Der serveres kaffe og kage. Arrangementet er denne gang gratis. 
Tilmelding er ikke nødvendig. Venlig hilsen Beboerrådet 
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Læserbreve 
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Aflysning af Afdelingsmøde 

Vi har fået et brev i vores postkasse fra DAB, der aflyser afdelingsmødet i 
2021 og udsætter det ET ÅR!? 

Man bliver noget forbavset, når hverken afdelingsbestyrelsen eller DAB 
mener der foregår ting i Breelteparken, som beboerne bør informeres om, og 
måske også have indflydelse på.  

Men, derfor er det jo så dejligt vi har et BREELTENYT. Her kan jo både 
afdelingsbestyrelsen og DAB informere os, og spørge os om hvad vi mener i 
forhold til de beslutninger der tages.  

Med alle de nye beboere på plejehjemmet og i ældreboligerne er det jo endnu 
vigtigere med information. 

Selvom vi ikke får et afdelingsmøde, så ser jeg frem til at de 
oplysningsmøder, der blev startet op sammen med ledelsen, snart genoptages. 
Her var både information og mulighed for at stille spørgsmål. Desuden kan vi 
forhåbentlig også snart genoptage søndags morgen komsammen med 
rundstykker. Det var smadderhyggeligt. 

I mellemtiden kan vi jo alle bruge BREELTENYT.   

Mange hilsener 

Brita Bastogi (203), (læserbrevet indkommet 20.4.21 efter forrige nummers 
deadline) 

--  

Brita Bastogi, 

Breelteparken 203, 

DK - 2970 Hørsholm, 

Danmark 

Tlf: +45 22534132 
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Månedens krydsord

Løsning på denne måneds krydsord 
afleveres ved kioskens vinduessalg 
eller i kassen i Orangeriet  
senest. den 15. juni 

HUSK at skrive dit navn på 
krydsordet inden aflevering  

Majs vinder af krydsord: 

Alice Glar-Nielsen, bolig 3 

Præmie kan afhentes i kioskens 
åbningstid hvor løsningen også kan 
fremvises. 
 
Ingen referater af Aktivitets-og 
Beboerrådsmøde og af Redaktions-
møde i denne måned, da ingen møder 
har været afholdt i maj måned. 
 
Med venlig hilsen Beboerrådsfor-
mand Jette Wiigh, bolig 201 
Tlf.:20 22 69 98 eller mail: 
wiigh@youmail.dk 

 

Personlige 
   

  Dødsfald, Plejehjemmet 

  Britta Merete Quist-Christensen,            

   bolig 25 

   Ole Salmonsen, bolig 28 

   Nye beboere, Plejehjemmet 

   Margit Jeppesen, bolig 25   

   Lise Schou-Nielsen, bolig 28           

   

   Indflytning i ældreboligerne 

    

    

    Dødsfald i ældreboligerne 

    

 


