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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. 09.00-15.00 
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, Driftscenter2, Ådalsvej 95,           
     OBS OBS    2970 Hørsholm 

                         Tlf: 45 57 20 54  
 Telefontid: Mandag - fredag kl. 08.00-10.00 
 Personlig henvendelse: 
                          Mandag – torsdag  kl. 11.00-12.00  

Ejendomskontoret, mailadresse: 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: 
Vi har ingen smittede på Breelte-
parken i skreven stund. 
Alle beboerne på plejehjemmet fik 
deres 3. vaccination i mandags og jeg 
jeg tænker, at flere af jer enten har 
fået indkaldelse eller snart vil få 
indkaldelse til 3. vaccination.  
Influenzavaccinationen er også på vej. 
Jeg håber, at vi kommer godt igennem 
efterår og vinter.  
 
Indvielse af varmtvandsbassin 
Den 8. september fik vi indviet 
Breelteparkens nyrenoverede bassin. 
Det var en meget hyggelig 
eftermiddag, hvor vi havde besøg af  
H.K.H. Prinsesse Benedikte, 
borgmester med følge og alle jer der 
bidrog til den gode stemning. 
Jeg er endnu engang imponeret over, 
hvordan Prinsesse Benedikte kommer 
rundt og virker oprigtigt interresseret i 
Breelteparken. 
Valg til Beboerrådet 
Jeg vil gerne på Beboerrådets vegne 
opfrodre jer til at stille op til det 
forestående valg. Jeg ved, at der er 
flyttet mange nye ind, så mon ikke der 
kunne være et par stykker som kunne 

være interreserede?  
Hilsen Helle Jensen 
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Aktivitetskalender 
 Tid Det sker i oktober 
   13.00 Der er kaffe hver dag i Dagcentret 
Fredag    01 09.30 

10.30 
Stav- og rollatorgang 
Banko i Dagcentret 

Søndag   03 14.00 Søndagscafé i Restauranten, se opslag i huset 
Mandag  04 14.00 Oplæsning 
Tirsdag   05 10.00 

11.00 
13.00 
13.45 
13.30 

Træning (stående/gående), nede ved Orangeriet 
Træning (stående/gående) 
Træning (mest siddende) 
Træning (herreholdet) 
Billard  

Onsdag   06 09.00 
09.30 
13.00 
14.30 

Styrketræning i kælderen, tilmelding nødvendig 
Stav- og rollatorgang 
Syning for julemarkedet 
Gudstjeneste i Restauranten 

Torsdag  07 11.00 Træning (stående/gående), nede ved Orangeriet 

Fredag    08 09.30 
10.30 
13.00 

Stav- og rollatorgang 
Banko 
Vi bowler i mellemgangen ved Dagcentret 

Mandag  11 14.00 Oplæsning  

Tirsdag   12 10.00 
11.00 
13.00 
13.45 
13.30 

Træning (stående/gående) 
Træning (stående/gående) 
Træning (mest siddende) 
Træning (herreholdet) 
Billard 

Onsdag   13 09.00 
09.30 
09.30 
13.00 

Styrketræning i kælderen 
Vi laver solbærsyltetøj Dagcentrets køkken 
Stav- og rollatorgang   
Syning for julemarkedet                                                                        

Torsdag  14 
 

 
13.30 

Ingen træning i dag – kun selvtræning 
Vi quizzer til kaffen 
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Fredag    15 09.30 
10.30 
13.30 

Stav- og rollatorgang 
Banko 
Breeltebio viser film i Restauranten 

Mandag  18 14.00 Oplæsning   

Tirsdag   19  
13.30 

Træning har efterårsferie – kun selvtræning 
Billard  

Onsdag   20 13.00 
09.30 
13.00 

Løvfaldstur, indbydelse kommer 
Stav- og rollatorgang 
Syning for julemarkedet 

Torsdag  21 14.00 Det store banko i Restauranten 

Fredag    22 09.30 
10.30 

Stav- og rollatorgang 
Banko i Dagcentret 

Mandag  25 14.00 Oplæsning 

Tirsdag   26 10.00 
11.00 
13.00 
13.45 
13.30 

Træning (stående/gående) 
Træning (stående/gående) 
Træning (mest siddende) 
Træning (herreholdet) 
Billard 

Onsdag   27 09.00 
09.30 
09.30 
13.00 

Styrketræning i kælder 
Vi laver pickles i Dagcentrets køkken 
Stav- og rollatorgang 
Syning for julemarkedet 

Torsdag  28 11.00 
13.00 

Træning, stående/gående 
Vi quizzer til kaffen 

Fredag    29  09.30 
10.30 

Stav- og rollatorgang 
Banko i Dagcentret 

Mandag  01 
november 

14.00 Oplæsning 
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Særlige arrangementer 
Sæt kryds i kalenderen:   

 

Løvfaldstur onsdag 20. oktober med Helsingør Turistfart i liftbus. Vi har endnu ikke 
fastlagt hvor vi drikker kaffe på denne eftermiddagstur. Indbydelse omdeles senere 

Efterårsfest 4. november. Indbydelse omdeles senere 

Beboerrådet afholder generalforsamling generalforsamling 11. november. Se 
side 13. 

Foredrag om ”Det ondes Væsen” 12. november. Info kommer i novemberbladet 

Jazzeftermiddag med Kjeld Flemmings orkester 16. november. Info kommer i 
novemberbladet 

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. 

Kender du nogen der gerne vil give en hånd med som frivillig, hører vi meget gerne 
fra dig. Ring til Dagcentret på tlf.: 45 16 09 82   
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Dagcenternyt 
Efterårets rusk og regn har nu vist sit sande ansigt. Vi kan boltre os indendørs med et 
lille udvalg af aktiviteter.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: 

Forberedelser til julemarkedet 

I kalenderen for denne måned har vi sat aktiviteter i kalenderen, hvor vi har brug for 
alle de hænder, der kan være med til at sylte syltetøj og lave vores herlige pickles. Vi 
sidder om bordet og skærer grøntsager og hygger os i hinandens selskab. De mere 
tunge processer tager Mie og Lene sig af. 

Har du lyst til at være med til at lave disse skønne produkter til julemarkedet, hører vi 
gerne fra dig. Ring op i Dagcentret på 45 16 09 82. Vi håber at mange melder sig 
og også opfordrer sin nabo eller andre til at være med. 

MED JERES HJÆLP KAN VI FÅ ET FANTASTISK JULEMARKED 

Trænings og motionsaftaler: Startiderne for de forskellige træningshold udenfor 
figurerer igen i bladet. Det er muligt at få vejledning til styrketræning i kælderen på 
små hold. Man kan være op til fire på et hold. Derfor er tilmelding nødvendigt. 
Styrketræning foregår om onsdagen kl. 9.00 - 14.00. Har du spørgsmål er det bedst at 
ringe til Gitte torsdage mellem 10.00 – 11.00 på Dagcentrets telefon 45 16 09 82 

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. 

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

Mandagsfilm om formiddagen: Holder pause i oktober 

Avislæsning: Du er altid velkommen til at læse hverdagens avis i Dagcentret også 
om formiddagen.  

Herre og damefrokoster: Holder pause i oktober 

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, Gitte og Heidi 
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Nyt fra Plejehjemmet 
Fysioterapi til plejehjemsbeboeren: 

Pr. 1.10.2021 sker der en omlægning af fysioterapitimerne. 

Gennem de sidste 7 måneder har vi bevidst ønsket at flytte træningstimer 
fra træning i fysioterapien til træningstimer på selve plejehjemmet. 

Det har været en rigtigt god og positiv oplevelse med træning x 1 
ugentligt om eftermiddagen. Det har givet nogle andre og nye muligheder, 
da mange træningsøvelser med fordel kan udføres i egen bolig eller på 
fællesarealerne. F.eks. tilbydes stolegymnastik hver onsdag eftermiddag 
på plejehjemmet.  

Med ønsket om at flere træningstimer foregår på plejehjemmet, har vi 
valgt at ændre på fordelingen. Der tilbydes nu fysioterapi x 2 om 
eftermiddagen – mandag eftermiddag og onsdag eftermiddag. 

Der er altså tale om samme antal træningstimer som nu. 

Det er fortsat plejehjemmets to fysioterapeuter, Anne og Jette, der fagligt 
vurderer hvordan træningstimerne tilbydes og tilpasses ud fra den enkeltes 
lyst, muligheder og behov. Med fokus på vedligeholdelsestræning /         
at forbedre beboernes funktionsniveau /at forebygge fald. 

Skema med fysioterapitider kan altid ses på opslagstavlen i henholdsvis 
nord og syd. 

 

Anne- Jette - Lise 
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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. 

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.  

KOI fra Roskilde har nu vist et hold af frivillige hvordan pumpen renses 
og vedligeholdes. Pumpen er vigtig for at fiskene hele tiden kan få frisk 
ilt. Vi har hermed dannet et lille fast fiskebassinteam.   

 Kontakt gerne Dagcentret på tlf.: 45 16 09 82 hvis du har lyst til at give 
bare et lille nap med på orangeriområdet, hvis du har kræfter til det.  

Vinteropbevaring: Igen i år bliver det muligt i beskedent omfang at stille 
egne planter i vinterhi i Orangeriet. Vent venligst på startdato! 

Bedste hilsner Lene F  
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C rVores mand i Amerika 

 

9. april 1940 angribes Danmark af det 
nazistiske Tyskland med krav om 
øjeblikkelig og betingelsesløs kapitulation. 
Regeringen overgiver sig efter få timer og 
indleder herefter samarbejde med 
nazisterne.  
 
Men på den anden side af Atlanten sidder 
Danmarks ambassadør i Amerika, 
vovehalsen og verdensmanden Henrik 
Kauffmann, der er villig til at sætte alt på ét 
bræt. Han nægter at føje de tyske krav og 
iværksætter i stedet en rebelsk plan for at 
besejre Hitler og give den danske befolkning 
friheden tilbage. 

     Der serveres kaffe og brød 

Billetpris kr. 20.00 

          

På gensyn i restauranten Beboerforeningen 
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Herved indkaldes til beboerrådets årlige 

Generalforsamling 
i Restauranten 

torsdag den 11.11. 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 næstformand Mette Rachlin, bolig 954, tlf.: 28 48 98 92,  

Mail: mette@rachlin.dk  

Dette skal ske senest d. 9. oktober. Herefter vil kandidatlisten blive kundgjort ved opslag i 
centerbygningen på kioskens vindue samt ved Dagcentret d.10. oktober. 

Der serveres kaffe/the og kage ved generalforsamling 

 
Brevafstemning 
Der kan brevstemmes til  generalforsamlingen 
Fremgangsmåde: 
Stemmesedlen med kuvert afhentes i Dagcentret. I år vil stemmesedlen være klar fra d. 10. oktober. Stemmesedlen 
udfyldes og afleveres i den neutrale kuvert i Dagcentret senest torsdag den 11. november kl. 12.00. 
Stemmeberetigede på Plejehjemmet har 1 stemme og beboerne i Ældreboligerne har hver 3 stemmer 
 
 

 
 
 



14 
 

Billeder      God stemning ved kaffebordet 

 
 

HKH Prinsesse Benedikte modtages i forhallen til indvielse af varmtvandsbassinet 
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Bassinet indvies med en lille opvisning 

 

 

Prinsessen hilser på beboerne 
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Månedens krydsord

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

HUSK at skrive dit navn på 
krydsordet inden aflevering  

Septembers vinder af krydsord: 

Elisabeth Schrøder, bolig 505 

Vinder af ”lille billedegæt”: Hanne 
Kjær, bolig 210. Løsning: Ahornugle-
larve.  

 

Præmie kan afhentes i Dagcentrets 
åbningstid hvor løsningen også kan 
fremvises. 
 
Referat af Aktivitets- og Beboerråds-
møde 21.09 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 

  Birgit Agnete Larsen, bolig 38 

  Elfriede Agnete Fleisbo, 

  bolig 27          

  Indflytning, Plejehjemmet 

   

   

 

  Indflytning i ældreboligerne 

 

   Dødsfald i ældreboligerne 

   Alfred Emil Poulsen, bolig 943 

    

    

    

 


