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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: Privatklinik: Helle: 28136210, Nette: 60130898 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: 
Alle coronarestriktioner ophører den 
10. september. Og vi kan nu alle frit 
færdes på Breelteparken. Det er så 
dejligt at opleve liv i Dagcenterets 
lokaliteter igen   
Jeg vil dog anbefale, at vi stadig 
passer på hinanden, da Delta-virussen 
kan være meget smitsom, selvom vi er 
vaccinerede. 
 
 
Bassin 
Bassinet er åbent og det går rigtig 
godt. Der har lige været et par 
justeringer undervejs, men i det store 
hele er der stor tilfredshed. 
Der er stadig ikke åbent i 
weekenderne endnu, da der er 
udfordringer ift. hvordan vi får taget 
vandprøver m.m. Men vi arbejder på 
at finde en løsning, så dette kan lade 
sig gøre. 
Vi glæder os til at få det officielt 
indviet på onsdag den 8. september, 
hvor det vist ikke er gået nogens ører 
forbi, at vi får besøg af  
H.K.H. Prinsesse Benedikte   
 
 
 
 
Venlig hilsen Helle Jensen 
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Aktivitetskalender 
 Tid Det sker i september 
   13.00 Der er kaffe hver dag i Dagcentret 
Onsdag   01 09.30 

13.00 
14.30 

Stav- og rollatorgang 
Syning for julemarked 
Gudstjeneste i Restauranten 

Torsdag  02 10.00 
13.30 

Tur ud i det blå, se under Dagcenternyt 
Vi quizzer mens vi drikker kaffe 

Fredag    03 09.30 
10.00 
 
 
10.30 

Stav- og rollatorgang 
Tivolitur for Plejehjemmet i lille turistbus. 
Nærmere information fås hos Plejehjemmets 
aktivitetsmedarbejdere 
Banko i Dagcentret 

Mandag  06 10.00 
 
14.00 

The Crown, sæson 4, del 3 vises i Restauranten 
Vær præcis! Se opslag i huset 
Oplæsning 

Tirsdag   07 10.00 
13.30 

Tur ud i det blå, se under Dagcenternyt 
Billard  

Onsdag   08 09.30 
14.00 

Stav- og rollatorgang 
Prinsesse Benedicte ankommer til indvielse  

Torsdag  09 10.00 Tur ud i det blå, se under Dagcenternyt 

Fredag    10 09.30 
10.30 
13.30 

Stav- og rollatorgang 
Banko 
Film i Restauranten, Red Joan, se omtale 

Mandag  13 10.00 
 
14.00 

The Crown, sæson 4, del 4 vises i Restauranten 
Vær præcis! 
Oplæsning holder ferie 

 
Tirsdag   14 

10.00 
 
 
13.30 

Tivolitur for Ældreboligerne i lille turistbus. 
”først til mølle” tilmelding i Dagcentret. Pris 
oplyses i DC 
Billard  

Onsdag   15 09.30 
13.00 

Stav- og rollatorgang   
Syning for julemarkedet                                                                        
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Torsdag  16 
 

10.00 
14.00 

Jysk Tøjsalg i forhallen 
Stævnemøde ved Orangeriet, se under NYT 
FRA ORANGERIET side 10 

Fredag    17 09.30 
10.30 
13.30 

Stav- og rollatorgang 
Banko 
Koncert på DVD i Restauranten, program følger 

Mandag  20 10.00 
14.00 

The Crown, sæson 4, del 5 vises i Restauranten 
Vær præcis! 
Oplæsning holder ferie  

Tirsdag   21 13.30 Billard  

Onsdag   22 09.30 
12.00 
13.00 

Stav- og rollatorgang 
Herrefrokost, se omtale under Dagcenternyt 
Syning for julemarkedet 

Torsdag  23 14.00 Det store banko i Restauranten 

Fredag    24 09.30 
10.30 

Stav- og rollatorgang 
Banko i Dagcentret 

Mandag  27 10.00 
 
14.00 

The Crown, sæson 4, del 6 vises i Restauranten 
Vær præcis! 
Oplæsning 

Tirsdag   28 13.30 Billard 

Onsdag   29 09.30 
13.00 
15.00 

Stav- og rollatorgang 
Afskedskaffe for Maria 
SSU gæster Breelteparken 

Torsdag  30 13.00 Vi quizzer til kaffen 

Fredag    01 
oktober 

09.30 
10.30 

Stav- og rollatorgang 
Banko i Dagcentret 

Søndag   03 
oktober 

14.00 SØNDAGSCAFÉ I RESTAURANTEN 
Opslag følger 

STOP COVID HOLD AFSTAND 
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Særlige arrangementer 
Afskedsreception 

Onsdag d. 29. september fra kl. 13 – 14.30 vil Maria og Dagcentret gerne indbyde 
beboere og personale til en lille afskedsreception i Dagcentret. Maria har efter 6 år på 
Breelteparken valgt at takke ja til et nyt og spændende job. Vi ønsker Maria al den 
bedste held og lykke i det nye job. Hun vil blive savnet. Hun har dog lovet at kigge 
forbi – måske kan vi overtale hende til en dansecafé nu og da? 

Vi serverer kaffe og kage til receptionen 

Social- og Seniorudvalget gæster Breelteparken 

Udvalget  kommer på det årlige besøg her på Breelteparken onsdag d. 29. september 
fra kl. 15 – 16. Et program for besøget uddeles når tiden nærmer sig. 

Løvfaldstur 

Vi har en løvfaldstur på tegnebrædtet i oktober med den store liftbus fra Helsingør 
Turistfart. I denne bus er der god plads til kørestole og rollatorer. Vi bor jo i et dejligt 
område af Danmark hvor der er god mulighed for at nyde skovenes smukke 
efterårsfarver. De store fællesture har ligget stille under Corona, men nu er det muligt 
igen at køre ud sammen. 

Julemarkedet 2021 finder sted søndag d. 28. november. Husk at fortælle familie 
og venner om dette traditionsrige julemarked. Vi startede med et lille sommermarked 
der var velbesøgt af beboere og personale. Snart skal vi i gang med at sylte rødbeder, 
lave pickles, bage og meget andet. Allerede nu er syholdet optaget af at sy og strikke 
til julemarkedet. Vi samler stadig på effekter til salg på markedet. Henvend dig gerne 
i Dagcentret hvis du har ting og sager, der kan sælges til det gode formål. Overskudet 
fra markedet tilføres beboerkassen.  

Så vi får rigtig travlt, og vi håber, at rigtig mange vil være med til forberedelserne.   
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Dagcenternyt 
Sommeren går på hæld og vi skal til at tænke på efterårets aktiviteter indendørs. I 
skrivende stund kan beboerne fra Plejehjemmet igen deltage i aktiviteter i 
Dagcentret. Det er en glæde igen at kunne se kendte ansigter til fredagsbankoen.Vi 
skal dog stadig være forsigtige, for Corona spøger stadig: Afspritning, holde afstand 
og hoste i ærmet. Og til indendørs aktivitet er det nødvendigt at kunne fremvise et 
gyldigt coronapas.  
Her følger nogle vigtige informationer omkring vore aktiviteter: 

Gymnastik og  motionsaftaler: Er startet igen 12. august. Gitte kontakter alle 
omkring tider, da der kan være nogle justeringer. Indtil videre vil tiderne ikke figurere 
i selve Breeltenyt. 

Tur med Rick-shaw tirsdag formiddag med Niels, frivillig: Er du interesseret i en 
sådan tur, skal du ringe til Dagcentret efter ledig plads, tlf. 45 16 09 82. 

Ture ud i det blå: Ring til Dagcentret for at spørge om ledig plads på 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 i 
Dagcentret. 

Petanque slutter sæsonen: Vi mødes atter til foråret når vejret tillader det 

Gudstjeneste:  Fremover hver den første onsdag i måneden kl. 14.30 i Restauranten. 

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.  

Det store banko: Vi spiller 6 spil inde i Restauranten - varighed ca. 1,5 time. Det 
koster 50 kr. for 3 plader og kaffe og kage. Plader a  ́3 kr. kan tilkøbes. Tilmelding 
ikke nødvendig.  
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Mandagsfilm om formiddagen: I september fortsættes visningen af  sæson 4 af  
”The Crown.” Vi starter med afsnit 3. Denne anmelderroste serie omhandler den 
engelske kongefamilie og dronning Elizabeths liv som regent. Vi serverer en kop 
kaffe/te. Tilmelding  ikke nødvendig. 

Herrefrokost: Breelteparkens herrer inviteres nu atter til en god herrefrokost. Det 
koster 100 kr at deltage. Tilmeld dig og betal i Dagcentret senest fredag d. 17. Menu 
oplyses ved tilmelding 

Eftermiddagskaffen i Dagcentret: 

Dagcentret er åbent for kaffe og kage for alle beboere  uden aftale og 
tilmelding. 
 
Indtil videre vil åbningstiden på alle hverdage være: 
 

Kl. 13.00 – 15.00 
 

Det er steget 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 
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Nyt om Kiosken 
Kiosken kører nu videre med frivilliges indsats. Vi skal huske på at fri-
villige er frivillige. De er ikke ansat personale. Det tager tid at opbygge et 
stort korps af frivillige. Vi stræber nu efter at kunne dække 4 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. Og 
der afvikles stadig lidt ferie derude 

Husk 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  tilstræbes at være mandag kl. 13.30-15, tirsdag kl. 
9.30-12, onsdag kl. 9-12 og torsdag (her kan vi ikke give noget 
tidspunkt endnu). Hold øje med ændringer løbende – der vil altid 
være opslag på ruderne på kiosken.   

 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.  
 

Velkommen til Majbritt, der er nyt ansigt om tirsdagen. Og snart starter 
Karen og Grethe om torsdagen. Mandage drives af Lisbeth og Mona og 
onsdage af Per. Julie vil vikariere i kiosken på udvalgte torsdage, når 
hendes studium tillader det. 
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Nyt fra Orangeriet 

 
Vi har nu fået et fast vande- og blomsterpasningshold etableret. 
Orangeriet skal være fyldt med dufte og plads til hyggeligt samvær og 
derfor skal vi passe godt på det. Og har du lyst til at reservere Orangeriet 
til en lille sammenkomst skal du ringe op til Dagcentret.  

Vi mangler stadig at etablere et hold af frivillige beboere og andre 
frivillige, der har lyst til at passe på området, luge lidt og passe 
fiskebassinets pumpe. 

Vi indbyder til et lille stævnemøde torsdag d. 16 kl. 14 til kaffe og kage 
nede i Orangeriet sammen med Gitte. Hun vil vise hvordan pumpen 
renses og vedligeholdes. Pumpen er vigtig for at fiskene hele tiden kan få 
frisk ilt. Vi håber hermed at vi kan få dannet et lille fast team! Mød 
talstærkt op, tilmelding til mødet er ikke nødvendig. 

 Kontakt gerne Dagcentret på tlf.: 45 16 09 82 hvis du har lyst til at give 
bare et lille nap med hvis du har kræfter til det. Bedste hilsner Lene F  
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Pludselig banker den britiske 
efterretningstjeneste, MI5, på 
døren, arresterer hende og 
begynder en række afhøringer. For 
Joan gemmer på en helt utrolig 
hemmelighed: hun har været én af 
de mest indflydelsesrige spioner i 
historien. I 1930’erne er unge Joan 
(Sophie Cookson) fysikstuderende 
på Cambridge University og hun 
forelsker sig hovedkulds i den 
attraktive russiske sabotør, Leo. 
Gennem Leo begynder Joan at se, 
hvordan verden balancerer på en 
knivsæg og må have hjælp til at 
redde sig selv, før det militære 
kapløb går amok. Da hun får job i 
et tophemmeligt 
atomforskningscenter, 
konfronteres Joan med et umuligt 
valg: Er du villig til at forråde dit 
eget land og dem du elsker for at 
redde verden?  

 

Der serveres kaffe og brød 

Der er gratis indgang  
Filmen varer 1 time 50 minutter 

    På gensyn i restauranten Beboerrådet 
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Herved indkaldes til det årlige 

B E B O E R M Ø D E 
i Restauranten 

Fredag den 1. oktober 2021 kl. 14.00. 

Dagsorden: 
1) Valg af ordstyrer. 
2) Formandens beretning. 
3) Regnskab 
4) Eventuelle indkomne forslag. (Skal være Beboerrådet i  
     hænde senest 10 dage før mødet). 
5) Valg til Beboerrådet. 
6) Eventuelt. 

På Beboerrådets vegne 
Jette Wiigh 
formand. 

Interesserede beboere kan opstille til Beboerrådet. Vedtægterne kan 
afhentes i  Administrationen eller Dagcentret. 

Hvis man ønsker at opstille til valg til Beboerrådet, skal man kontakte 
formanden, Jette Wiigh, bolig 201, tlf.:  mobil: 20 22 69 98   

Mail: wiigh@youmail.dk                          

eller 
næstformanden, Mette Rachlin, bolig 954 

tlf. 28 48 98 92 eller mette@rachlin.dk 

Der serveres kaffe/the og kage ved Beboermødet 
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Hvad er dette? 
 

 

Billedet af dette insekt er taget ude ved Petanquebanen af beboer Ulla 
Gyldendal. Aflever dit bud på et navn i Dagcentret. Vi trækker lod om en 
plade Rittersport blandt de rigtige løsninger. 
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Ida og Gitte i Nivågaards park 

 
Randi, Hanne og Else Marie er klar til indkøb 
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LÆSERBREV 

 

Lige en lille oplysning til alle medborgere 
Der er for nogle måneder siden kommet et nyt symbol som viser at en 
person er dement. 
Vedkommende har måske brug for ekstra tid/overbærenhed ved kassen i 
butikken, er måske faret vild eller har brug for andre hensyn eller hjælp. 
Da symbolet er ret nyt, tænker jeg, at det ville være skønt om I andre også 
lærer det at kende 
Symbolet forestiller 2 hænder, dvs. en håndsrækning 
Med venlig hilsen Jette Wiigh, bolig 201 
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Månedens krydsord

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

HUSK at skrive dit navn på 
krydsordet inden aflevering  

Augusts vinder af krydsord: 

Eyvind Olesen, bolig 953 

 

Præmie kan afhentes i Dagcentrets 
åbningstid hvor løsningen også kan 
fremvises. 
 
Referat af Aktivitets- og Beboerråds-
møde 12.08 2021 fås ved henvendelse 
til beboerrådsformanden 
 
Med venlig hilsen Beboerrådsfor-
mand Jette Wiigh, bolig 201 
Tlf.:20 22 69 98 eller mail: 
wiigh@youmail.dk 

 

Personlige 
   

  Dødsfald, Plejehjemmet 

 

  Indflytning, Plejehjemmet 

  Inge Carla Hansen, bolig 29 

  Bärbel Andersen, bolig 46 

   

 

  Indflytning i ældreboligerne 

    

    

   Dødsfald i ældreboligerne 

   Bent Fortun, bolig 301 

   Grethe Ruth Storr, bolig 916 

   Vita Hansen, bolig 108 

    

 


