November 2021/45. årgang
Morgenkaffe og avislæsning i Dagcentret

Sammen finder vi muligheder for at leve DIT ønskede liv

Reception:
Tlf: 45160999
Forstander:
Hjemmepleje:
Tlf.: 45160973

Hverdage

kl. 09.00-13.30

Helle Jensen
Praktisk bistand og pleje
Telefontid på hverdage

tlf: 45160990

Tlf.: 30348156 Aften og nat

kl. 13.00-07.00

Weekend og helligdage
Sygeplejerske:
tlf: 45160980 Hverdage
Sygeplejerske AKUT
tlf: 20462639 Nat, weekends og helligdage
Køkken:
Kolonialvarer
tlf: 45160985 Salg af mad
Dagcenter:
Frisør:
Fodpleje:

kl. 08.30-13.30
Hele døgnet
kl. 08.00-08.30
kl. 15.30-07.30
kl. 11.30-12.00
kl. 12.00-13.00

tlf: 45160982 mandag - fredag
kl. 09.00-15.00
tlf: 45160983 tirs., tors. og fredag kl. 09.00-17.00
(lukket mandag og onsdag)
tlf: 45 16 09 86 for klinikken mandag og tirsdag eller
tlf.: Carina: 42 15 47 57 for tidsbestilling

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
Personlig henvendelse:
Mandag – torsdag

kl. 08.00-10.00
kl. 11.00-12.00

Ejendomskontoret, mailadresse: driftscenter2@boligafdeling.dk
Afdelingsbestyrelsens formand, Rita Nielsen:
alison_nielsen@hotmail.com
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Indhold

Lederen

Jette Wiigh, beboerråd/red.
Mette Rachlin, beboerråd/red.
Annette Wedel-Heinen,
beboer,red.
Lene Felby, Dagcenter/red.
Helle Jensen, Forstander/red
Mail:

Corona status:
Mange fik deres 3. vaccination den 25.
oktober, hvor Breelteparken havde åbnet op
for Regionens vaccinationscenter. Desværre
var der flere der gik forgæves, da der skal gå
6 måneder og 14 dage efter sidste
vaccination inden 3. vaccination kan gives.
I skal være opmærksomme på, at man først
kan blive vaccineret, når man har modtaget
en invitation via E-boks eller brev.
Sopienlund Aktivitetscenter har åbent for
vaccination den 3. og 10. november fra kl.
9.00 – 13.00.
Adoption af en skole klasse fra Vallerød
skole
Vi har sagt ja til at ”adoptere” en
skoleklasse. Her får vi får mulighed for at at
have kontakt til en skoleklasse fra 1. klasse
til og med 9. klasse. Vi vil igennem de
næste 9 år få besøg af klassen, hvor de for
hver gang har et læringsmål de skal arbejde
med. Det første besøg bliver den 2.
december fra kl. 10.00 – 12.00, hvor de
kommer rundt på hele Breelteparken i små
hold. Her skal de få en fornemmelse af,
hvad Breelteparken er for en størrelse. I vil
måske blive spurgt om I vil være med

breelteparken@horsholm.dk

Venlig hilsen Helle Jensen
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Deadline
for indlæg
d. 10. i måneden
Redaktionen
Forstander Helle Jensen
tlf: 45160990
(ansvarhavende red.)
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Aktivitetskalender
Tid
13.00
Mandag 01 14.00
Tirsdag 02 10.20

Onsdag 03

Torsdag 04
Fredag
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Søndag 07
Mandag 08

10.00
11.00
13.00
13.45
13.30
09.00
09.30
13.00
14.30
11.00
17.30
09.30
10.30
14.00
14.00

Tirsdag 09 09.30
10.00
11.00
13.00
13.45
13.30
Onsdag 10 09.00
09.30
13.00
Torsdag 11 11.00
14.00

Det sker i november
Der er kaffe hver dag i Dagcentret
Ingen oplæsning
Kirkegårdstur. Vær præcis! Mødested: Hovedindgangen
Træning (stående/gående), nede ved Orangeriet
Træning (stående/gående)
Træning (mest siddende)
Træning (herreholdet)
Billard
Styrketræning i kælderen, tilmelding nødvendig
Stav- og rollatorgang
Syning for julemarkedet
Gudstjeneste i Restauranten
Træning (stående/gående), ved Orangeriet
Efterårsfest – se omtale side 10
Stav- og rollatorgang
Banko
Søndagscafé i Restauranten, se omtale side 11
Oplæsning
Vi laver Orangemarmelade i DC´s køkken
Træning (stående/gående)
Træning (stående/gående)
Træning (mest siddende)
Træning (herreholdet)
Billard
Styrketræning i kælderen
Stav- og rollatorgang
Syning for julemarkedet
Træning (stående/gående)
Beboerrådet - generalforsamling i Restauranten, se omtale side 12
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Fredag

12 09.30
10.30
14.00
Mandag 15 14.00

Stav- og rollatorgang
Banko
Foredrag i Restauranten, se omtale side 13
Oplæsning

Tirsdag 16 10.00
11.00
13.00
13.45
13.30
14.00

Træning (stående/gående), nede ved Orangeriet
Træning (stående/gående)
Træning (mest siddende)
Træning (herreholdet)
Billard
Jazzeftermiddag med Keld Flemming i
Restauranten, se omtale side 13
Stav- og rollatorgang
Herrefrokost, se side 8
Syning for julemarkedet
Det store banko i Restauranten

Onsdag 17 09.30
12.00
13.00
Torsdag 18 14.00
Fredag

19 09.30
10.30
13.30
Mandag 22 14.00

Stav- og rollatorgang
Banko i Dagcentret
Breeltebio, se omtale side 14
Oplæsning

Tirsdag 23 10.00
11.00
13.00
13.45
13.30
Onsdag 24 09.00
09.30
13.00
Torsdag 25 11.00

Træning (stående/gående)
Træning (stående/gående)
Træning (mest siddende)
Træning (herreholdet)
Billard
Styrketræning i kælder
Stav- og rollatorgang
Syholdet gør klar til julemarkedet
Træning, stående/gående

Fredag

Dagcentret holder helt lukket. Vi gør klar til
julemarkedet
JULEMARKED 2021 PÅ
BREELTEPARKEN
Oplæsning

26

Søndag 28 13.30
Mandag 29 14.00
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Tirsdag 30 10.00
Tirsdag 30 11.00
13.00
13.45
13.30

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

Særlige arrangementer
Sæt kryds i kalenderen:
Efterårsfest 4. november. Indbydelse HER I BLADET
Beboerrådet afholder generalforsamling 11. november. Se side 12.
Foredrag om ”Det ondes Væsen” 12. november. Se side 13
Jazzeftermiddag med Kjeld Flemmings orkester 16. november. Se side 13
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. 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.
Forberedelser til julemarkedet
I kalenderen for denne måned har vi sat aktiviteten orangemarmelade i kalenderen,
hvor vi har brug for alle de hænder, der kan være med! I ugen op til julemarkedet vil
vi finde dage og tider til konfekt og kranse. 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
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.
Her følger nogle vigtige informationer omkring vore aktiviteter:
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.
Dog ikke i december hvor vi afholder julegudstjeneste d. 24. december
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
Avislæsning: Du er altid velkommen til at læse hverdagens avis i Dagcentret også
om formiddagen.
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Herre og damefrokoster: Herrefrokost genoptages i november. Du tilmelder dig og
betaler 100 kr i Dagcentret. Der er begrænset plads
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, Berit, Christina og Heidi

HUSK
Natten mellem lørdag den 30. oktober og søndag den 31. oktober går
vi over til vintertid. Uret skal stilles 1 time tilbage
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Nyt om Kiosken
De 4 hold, der passer kiosken, fungerer rigtig godt. Åbningstiderne vil
hver uge være opslået på kioskens vindue. Der kan ske ændringer og
derfor skal du altid holde godt øje med dette. Vi modtager gerne forslag til
sortimentet i kiosken. Vi er en lille butik og har ikke mulighed for at købe
stort ind – derfor er det lidt dyrere end ude i byen. Vi skal også passe på
ikke at have for stort svind.

Nyt fra Orangeriet
Vinteren står for døren, men det er stadig muligt at nyde en stille stund i
Orangeriet eller til aktivitet. Og har du lyst til at reservere Orangeriet til
en lille sammenkomst skal du ringe op til Dagcentret.
Fiskene får snart vinterdynen på og vil stadig tilses af fiskedamsteamet
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 er det muligt i beskedent omfang at stille
egne planter i vinterhi i Orangeriet. Der er afsat et lille hjørne til det.
Husk at du selv står for pasning
Bedste hilsner Lene F

Velkommen til efterårsfest på Breelteparken
Torsdag 4.november kl. 17.30
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Forret: Lakseroulade med kaviar pyntet af med rejer, citron samt slikasparges,
anrettet på salatbund. Hertil serveres hvidvin

Hovedret: Helstegt dyrefilet med vildtsauce og stegte kartofler, grilltomat og grov
blandet salat med dressing. Hertil serveres rødvin

Dessert: Mokka fragilite roulade. Hertil serveres kaffe/the
Gry underholder os

Pris:
Beboer fra ældreboligerne: 150,Beboer fra Plejehjemmet: 75,Gæster (OBS! Max 2 pr. husstand): 200,Børn 0-6 år: 25,- og børn 7-12 år: 50,Ældreboliger: Tilmelder sig og betaler i Dagcentret
Plejehjemmet: Kan udelukkende tilmelde sig på afdelingen
Betaling sker over ”pakken”
Tilmelding senest mandag d. 1.november kl.12.00
Med venlig hilsen Aktivitetsudvalget
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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

Opstillede kandidater:
Birthe Christensen, bolig 946
Bjørn Hansen, bolig 504
Hanne Kjær, bolig 210
Aage Kristensen, bolig 923
Sonja Jensen, bolig 904
Jette Wiigh Larsen, bolig 201
Kandidatlisten findes også på opslag i centerbygningen på kioskens
vindue samt ved Dagcentret
Der serveres kaffe/the og kage ved generalforsamlingen
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
12

Foredrag i Restauranten fredag 12. november kl. 14.00

Det ondes væsen
- om det det ondes og ondskabens dimensioner
Ved lektor mag.art. Erik Bendtsen. Afdelingen for Filosofi og Videnskabsteori. Institut for Kommunikation og
Humanistisk Videnskab. Roskilde Universitet

Det onde melder sig ofte som en eller flere ufattelige og rystende
kendsgerninger i livet og fremkalder spørgsmål af følgende type: Hvordan
kunne det ske? Hvorfor er verden så ond? Hvad kunne få folk til at udføre
sådanne handlinger? Hvorfor gjorde ingen? eller tilstrækkeligt mange
noget? Eller: hvorfor sagde ikke mange (nok)? og evt. tydeligere fra i
tide? Hvorfor skulle det ske lige for mig? eller hvorfor skulle det ske for
præcist dem, der blev ramt? Og hvor er retfærdigheden i livet med det
onde? Samtidig med at vi ved, at det sker og gentages igen og igen, og at
vi faktisk ved det – selv om vi ofte forsøger at undgå at fokusere på det.
Men det onde melder sig også som forholdsvis kendte og ”banale”
tildragelser i hverdagen men dog umiskendeligt som ondt og onder. Det
sidste er ikke alle dog enige i.
Arrangementet er gratis og tilmelding er ikke nødvendig

Kjeld Flemming og band spiller jazz i Restauranten tirsdag den 16.
november kl. 14.00 – 16.00. Arrangementet er gratis og tilmelding er
ikke nødvendig. Forfriskninger kan købes
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A Star is Born
Ally har lige opgivet
drømmen om at slå
igennem som sanger,
da hun en dag bliver
opdaget af Jack, som
hjælper hende ind i
rampelyset. Men da
Allys karriere endelig
begynder at tage fart, er
deres forhold ved at
krakelere.

Der serveres kaffe og brød
Bilet pris kr. 20.00

På gensyn i restauranten Beboerrådet
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VELKOMMEN TIL

JULEMARKED
PÅ BREELTEPARKEN

SØN. D. 28. november
KL. 13.30 – 16.00

Vi sælger gløgg og æbleskiver. Salgsboderne er fyldte
med håndarbejde og delikatesser. I vort Orangeri sælger vi
kranse af naturmaterialer. Der er loppemarked med
alverdens ting, bøger og tøj, mindre møbler samt lotteri
med købmandskurv og meget mere
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Personlige
Dødsfald, Plejehjemmet
Gerda Kristensen, bolig 7
Indflytning, Plejehjemmet

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

Lillian Elsy Andersen, bolig 7

HUSK at skrive dit navn på
Hans Christian H. Kjær, bolig 38 krydsordet inden aflevering

Alice Olsen, bolig 27

Oktobers vinder af krydsord:
Hanne Kjær, bolig 210

Indflytning i ældreboligerne

Dødsfald i ældreboligerne

Præmie kan afhentes i Dagcentrets
åbningstid hvor løsningen også kan
fremvises.
Referat af Aktivitets- og Beboerrådsmøde 14.10.2021 fås ved henvendelse til beboerrådsformanden
Med venlig hilsen Beboerrådsformand Jette Wiigh, bolig 201
Tlf.:20 22 69 98 eller mail:
wiigh@youmail.dk
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