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Vinderen af sommerens fotokonkurrence, Ulla Gyldendal 

 

 Sammen finder vi muligheder for at leve DIT ønskede liv 
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 Afdelingsbestyrelsens formand, Rita Nielsen: alison_nielsen@hotmail.com 
 

Kontakt Tlf. 

nummer  

Tlf. tider 

Hovednummer 45 16 09 99    

Forstander 
Helle Jensen 21 34 26 86 

 

Hjemmepleje 
Praktisk bistand og pleje 

29 29 97 58 Hverdage kl. 08.30-13.30 

Hjemmepleje 
Praktisk bistand og pleje 

30 34 81 56 Aften og nat  

kl. 13.00-07.00 
Weekend og helligdage  

Hele døgnet 

Sygeplejerske 21 34 27 41 Hverdage kl. 08.00-08.30 

Sygeplejerske AKUT 20 46 26 39 Nat, weekends og helligdage  

kl. 15.30-07.30 

Køkken 21 34 27 31 Kolonialvarer  

kl. 11.30-12.00 
Salg af mad  

kl. 12.00-13.00 

Dagcenter 20 45 28 22 Hverdage kl. 09.00-15.00 

Frisør 21 34 27 40 Tirs., tors. og fredag  

kl. 09.00-17.00 

Fodpleje 
eller Carina 

21 34 27 29 

42 15 47 57 

Klinikken mandag og tirsdag 
Tidsbestilling 

Fysioterapi 
Privat klinik 

         Helle Meyer:  

Veronica Young:  

21 34 27 39 

 

28 13 62 10 

40 41 56 26 

Plejehjem hverdage 

kl. 08.00-12.00 
Privat klinik hverdage 

kl. 12.00-18.00 

Ældreboliger 
Adresse: 
Ejendomskontoret 

Driftscenter2 
Ådalsvej 95      

2970 Hørsholm 

45 57 20 54 
 

 

 

 

Mailadresse:  

Telefontid hverdage  

kl. 08.00-10.00 
Personlig henvendelse 

Mandag – torsdag  

kl. 11.00-12.00 
driftscenter2@boligafdeling.dk 

mailto:alison_nielsen@hotmail.com
mailto:driftscenter2@boligafdeling.dk
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Deadline  

for indlæg 

d. 10. i måneden 

 

Redaktionen 

 Forstander Helle Jensen 

 tlf: 45160990 

 (ansvarhavende red.)  
Jette Wiigh, beboerråd/red. 

     Annette Wedel-Heinen,  

     beboer, red. 

     Ulla Gyldendal, beboerråd/red. 

     Brita Bastogi, beboer/red. 

Mette Schütze, Dagcenter/red. 

Lene Felby, Dagcenter/red.                         

    

     Mail: 

        breelteparken@horsholm.dk 

 

Lederen 
 

Sygeplejeklinik 

Tirsdag den 30. august havde vi 

indvielse af sygeplejeklinikken med 

besøg af af bl.a. Social – og senior-

udvalget. 

Klinikken vil blive drevet af 

Breelteparkens sygeplejersker i tæt 

samarbejde med Hørsholm kommunes 

hjemmesygepleje. I vil derfor opleve, at 

der kommer borgere udefra til klinikken. 

Hvis du har behov for at få udført 

sygepleje, vil du som udgangspunkt 

skulle komme i klinikken. 

Bussen 

Vores bus er ved at have nogle år på 

bagen. Vi har modtaget en arv på ca. 

kr. 380.000. Beboerrådsformand Jette 

Wiigh Larsen søger ihærdigt div. fonde  

i håbet om, at vi kan få råd til indkøb af 

en ny bus. 

Alkohol 

Jeg vil gerne indskrærpe at indtag af 

alkohol  i centeret, og i området rundt 

om centeret, kun sker, når der er fælles 

arrangementer. Der kan nydes et enkelt 

glas vin/øl til maden i restaurenten. 

Håber dette imødekommes, så vi alle 

kan færdes trygt og godt på 

Breelteparken. 

Hilsen Helle Jensen 
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Aktivitetskalender 

 Tid Det sker i september 

Torsdag 01 10.00 

10.00 

11.00 

13.00 

13.00 

Kreaværksted i Dagcenterets køkken, se side 16 

Oplæsning af Breeltenyt i Dagcenteret 

Gåtur, se side 7 

IT hjælp i Dagcenterets køkken 

Kaffe og hygge i Orangeriet, se side 18 

Fredag    02 09.30 

10.30 

13.30 

Stav- og rollatorgang 

Banko 

Fællessang i Dagcenteret, se side 8 

Søndag 04  14.00 Søndagscafé i restauranten, se side 13 

Mandag  05 09.15 

10.00 

14.00 

Svømning hold 1, se side 16 

Svømning hold 2, se side 16 

Oplæsning 

Tirsdag   06 

 

 

 

 

 

 

10.00 

10.20 

 

10.30 

11.00 

13.00 

13.00 

13.00 

13.30 

Træning (stående) i Festsalen 

Kirkegårdstur. Vær præcis! Mødested: 

Hovedindgangen 

IT hjælp 

Træning (stående/siddende) i Festsalen 

Thorkild Gruelund gæster Breelteparken 

Bageaktivitet i Dagcentrets køkken 

Træning (siddende/lidt stående) i Festsalen 

Billard 

Onsdag   07 

 

 

09.00 

 

09.30 

13.00 

13.00 

14.30 

Gymnastik og styrketræning, se side 17      

tilmelding nødvendig 

Stav- og rollatorgang 

Syning 

Petanque, OBS nu om onsdagen 

Gudstjeneste i Restauranten        

Torsdag  08 

 

10.00 

11.00 

13.00 

13.00 

Kreaværksted i Dagcenterets køkken, se side 16  

Gåtur, se side 7 

IT hjælp i Dagcenterets køkken 

Kaffe og hygge i Orangeriet, se side 18 
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 Tid Det sker i september 

Fredag    09 

 

09.30 

10.00 

Stav- og rollatorgang 

Tur til Dyrehavsbakken, se side 12 

Mandag  12 09.15 

10.00 

13.00 

14.00 

Svømning hold 1, se side 16 

Svømning hold 2, se side 16 

Minigolfturnering, se side 14 

Oplæsning 

Tirsdag   13 10.00 

11.00 

13.00 

13.00 

13.30 

Træning (stående) i Festsalen 

Træning (stående/siddende) i Festsalen 

Bageaktivitet i Dagcentrets køkken  

Træning (siddende/ lidt stående) i Festsalen 

Billard 

Onsdag   14 09.00 

 

09.30 

13.00 

13.00 

Gymnastik og styrketræning, se side 17      

tilmelding nødvendig 

Stav- og rollatorgang 

Petanque 

Syning 

Torsdag  15 10.00 

10.00 

11.00 

13.00 

13.00 

14.00 

Kreaværksted i Dagcenteret, se side 16   

Jysk Tøjsalg i Forhallen 

Gåtur, se side 7 

IT hjælp i Dagcenterets køkken 

Kaffe og hygge i Orangeriet, se side 18 

Det store Banko i Restauranten  

Fredag    16 09.30 

10.30 

13.30 

Stav- og rollatorgang 

Banko 

Fællessang i Dagcenteret, se side 8 

Mandag  19 09.15 

10.00 

14.00 

Svømning hold 1, se side 16 

Svømning hold 2, se side 16 

Oplæsning 

Tirsdag   20 

 

 

 

10.00 

10.30 

11.00 

13.00 

13.30 

Træning (stående) i Festsalen 

IT hjælp 

Træning (stående/siddende) i Festsalen 

Træning (siddende/lidt stående) i Festsalen 

Billard 
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 Tid Det sker i september 

Onsdag   21 09.00 

 

09.30 

13.00 

13.00 

Gymnastik og styrketræning, se side 17      

tilmelding nødvendig 

Stav- og rollatorgang 

Petanque 

Syning 

Torsdag  22 

 

 

 

 

09.00 

10.00 

11.00 

13.00 

13.00 

Vi laver pickles til julemarkedet i køkkenet 

Kreaværksted i Dagcenteret, se side 16 

Gåtur, se side 7 

IT hjælp i Dagcenterets køkken 

Kaffe og hygge i Orangeriet, se side 18 

Fredag    23 

 

09.30 

10.30 

13.30 

Stavgang 

Banko 

Breeltebio, se side 15 

Mandag  26 09.15 

10.00 

14.00 

Svømning hold 1, se side 16 

Svømning hold 2, se side 16 

Oplæsning 

Tirsdag   27 10.00 

11.00 

13.00 

13.00 

13.30 

Træning (stående) i Festsalen 

Træning (stående/siddende) i Festsalen 

Bageaktivitet i Dagcentrets køkken 

Træning (siddende/lidt stående) i Festsalen 

Billard 

Onsdag  28 09.00 

 

09.30 

13.00 

13.00 

Gymnastik og styrketræning, se side 17     

tilmelding nødvendig 

Stav- og rollatorgang 

Petanque 

Syning 

Torsdag  29 10.00 

11.00 

13.00 

Kreaværksted i Dagcenteret, se side 16   

Gåtur, se side 7 

IT hjælp i Dagcenterets køkken 

Fredag    30 09.30 

10.30 

13.30 

Stav- og rollatorgang 

Banko 

Dansecafé i Restauranten, tilmelding ikke 

nødvendig, Se side 16 
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Dagcenternyt 
Desværre har det ikke været muligt for os at få gennemført sommerturene efter 

planen. Breeltebussen har været på værksted et par gange og venter stadig på sine 

reservedele! Lige så snart vi får bussen tilbage vil vi se på hvilke udsatte ture vi kan 

gennemføre i september måned. Så snart vi har bussen holdende derude vil I få 

besked om nye datoer m.m. Der er håb forude! 

Det har været en varm sommer og mange beboere har nydt udelivet  - også ved 

Orangeriet. Det var dejligt at så mange mødte op til vaffelbagningen. Det er en rigtig 

god sommertradition på Breelteparken. Med venlig hilsen  Lene  

Sæt kryds i kalenderen: Efterårsfest, torsdag d. 27. oktober  

                                         Julemarked, 1. søndag i advent, d. 27. november 

VIGTIGE INFORMATIONER OMKRING AKTIVITETER I 

DAGCENTERET:  

Gymnastik og styrketræning: Der er styrketræning og gymnastik hver 

onsdag fra kl.09.00 - 14.00 i vores træningsrum i kælderen. 

Alle er velkommen, og det kræver ikke nogen erfaring. 

Det er vigtigt at opretholde ens muskelmasse og smidighed livet igennem. 

Det er muligt at få støtte og vejledning til styrketræningen. 

Tilmelding nødvendig. Henvendelse i Dagcentret til Christina. 

Tirsdagstræning i Festsalen: Vi laver alt lige fra styrketræning og til 

udholdenheds- og balancetræning. Der er 3 forskellige hold og alle 

niveauer. Har du lyst til at være med skal du henvende dig til Christian i 

Dagcentret. 

Oplæsning af Breeltenyt: Vi læser højt i Dagcenteret torsdag d. 1.  kl. 10.  

Gåtur : Om torsdagen går vi tur fra kl.11.00 – 12.00. Vi mødes udenfor 

indgangen ved restauranten og går ned til åen. 

Vi går tur, laver øvelser, drikker the og hygger os. 

Alle, som har lyst til at gå en dejlig tur, er velkommen. Der er både 

beboere med og uden rollator.  Vi glæder os til at se dig. 
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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 efter endt tur – i Orangeriet eller i Dagcentret. 

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. 20 45 28 22. 

Ture ud i det blå: Sættes på, når bussen er klar. 

Gudstjeneste: Onsdag d.7.september kl. 14.30 i Restauranten. 

Fredagsbanko: Fredag formiddage kan vi igen spille banko sammen. Pladerne 

koster 5 kr. stykket. Vi modtager kun kontanter. Tilmelding er ikke nødvendig.  

Det store banko: Vi starter igen med det store banko den 3. torsdag i hver måned. 

Prisen er 50 kr. for 3 plader og kaffe og kage. Plader á 3 kr. kan tilkøbes. 

Bageaktivitet: Hver tirsdag fra kl.13.00 - 15.00 er der kage-bage i 

Dagcenterets køkken. 

Kom og vær med til nogle hyggelige timer.  

Der er ingen krav til, om du kan bage, hovedsagen er, vi har nogle 

hyggelige timer sammen. - Tilmelding ikke nødvendig.  

Herre og damefrokoster: Foreløbig ikke planlagt. 

IT hjælp: Her kan I få hjælp med mobilen, iPad’en eller computeren. Så ta’ 

mobilen, iPad’en eller computeren under armen og kom op i Dagcenterets køkken 

tirsdage kl. 10.30 -12 og torsdage 13 -14. 

Avislæsning: Du er altid velkommen til at læse hverdagens avis i Dagcentret  eller 

bare komme forbi til en kop kaffe.  

Petanque: Kom og vær med til et spil petanque onsdage fra kl. 13. (Hvis vejret 

tillader det). Vi mødes ved Petanquebanen. OBS at aktiviteten nu er om onsdagen. 

Fællessang: Kom til fællessang og kaffe i Dagcenteret udvalgte fredage kl. 13.30, se 

aktivitetskalenderen. Vi synger sange fra højskolesangbogen m.m.. Ønsker til sange 

modtages gerne, gives til Tulle.    

 



 

9 

 

Dagcentret er åbent for alle beboere uden aftale og tilmelding. 

 

Alle hverdage Kl. 09.00 – 16.00 

Formiddags-/eftermiddagskaffe koster 50 kr. om måneden eller 5 kr. pr. 

kop. Det er kun muligt at betale med kontanter. 

På gensyn til alle der har lyst til at mødes over en kop kaffe og hyggeligt 

samvær. 

Husk at du også er velkommen til at holde fødselsdagskaffe i Dagcentret. 

Du sørger selv for traktement og medbringer også en pose kaffe og 

servietter 

Kig godt i kalenderen gerne sammen med dine hjælpere, familie og venner, så 

guider vi dig til at få det bedste ud af  hverdagen. 

Med venlig hilsen Dagcentret 

 

FORBEREDELSER TIL JULEMARKEDET 

 

Julemarkedet finder i år sted 1. søndag i advent, den 27. november, og 

forberedelserne er allerede i fuld gang. Sygruppen mødes hver onsdag og 

har travlt med strik, sytøj, broderier og meget mere. 

Vi modtager, fra september, loppeting til julemarkedet samt mindre 

møbler. Henvendelse omkring møbler sker til beboerrådsformand Jette 

Wiigh (tlf.nr. bagerst i bladet). Har du loppeting, du gerne vil donere,  

henvender du dig i Dagcentret.  

Delikatesser er også en vigtig del af julemarkedet. Vi skal sylte og bage. 

Vi starter med at lave vores berømte pickles torsdag d. 22. september. 

Vi har brug for en masse hænder til at snitte og skære grøntsager – så 

mød talstærkt op til denne aktivitet. Mie har lovet at hjælpe med. Husk 

at overskuddet fra julemarkedet tilfalder beboerkassen til gavn for alle 

beboere. 
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Personalet i Dagcenteret 

        

                       Lene                Christina              Mette                   Tulle                  Christian 

 

Sygeplejeklinikken blev indviet d. 30. august 2022 

 

 

Formand for social- og seniorudvalget Annette Wiencken klippede det 

røde bånd. 
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Tur til Skotterup, sommer 2022 

 

 
Tur til Dyrehaven ved Skodsborg, sommer 2022 
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Tur til Dyrehavsbakken 
For ældreboligerne 

Fredag den 9. september 2022 

Kl. 10.00 – 15.30 

Pris for kørsel: 50 kr. 

 

Vi kører med Helsingør Turisttrafik i liftbus. Der er begrænset plads til 

kørestole. Dette gælder, hvad enten du sidder i elektrisk eller almindelig 

kørestol eller bare skal medbringe den. 

Tilmelding og betaling sker til Dagcentret  

senest onsdag 7. september. 

 

Ved tilmelding skal du oplyse, om du vil spise fælles med os fra 

Dagcenteret eller om du selv, eller sammen med andre, vil finde et 

spisested. 

Husk at medbringe penge til frokost og andre fornøjelser. 
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Søndagscafé 
Søndag d. 4. september kl. 14.00  

I restauranten. 

Ivan underholder med musik 

Der serveres kringle, boller og småkager  

til kaffe, te og kakao. 

 

 

 

Prisen er 30kr. som betales på dagen. 

Beboere fra plejehjemmet betaler via ”pakken”. 
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Golfturnering 

Mandag den 12. 
september 
Kl. 13 

Tilmelding ikke nødvendig 

Dagcenteret 

afholder 

golfturnering 

Mini 
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MARGRETE 
Den første 

       

 

 

 

 

 

 

 

Fredag d. 23. september i Restauranten 

Varighed 1t. 56min. 

Der serveres kaffe og kage til 20kr.  

Beboere fra Plejehjemmet kan betale via ”pakken” 

På gensyn beboerrådet 

 

I denne film følger vi 

Margrete Den førstes 

kamp med at holde 

sammen på 

Kalmarunionen. En 

union mellem Danmark, 

Norge og Sverige, som 

hun styrer gennem sin 

adoptivsøn, Kong Erik.   
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Minigolfturnering 
Vi afholder minigolfturnering fredag d. 12. september. Der vil være en 

lille præmie til vinderen af turneringen.  

Husk, I har rig mulighed for at træne op til turneringen. Minigolfudstyret 

står til rådighed i festsalen. Husk at aflevere tingene tilbage efter brug.  

Dansecafé 
Maria kommer og fører an i dansen til dansecaféen fredag d. 30. 

september kl. 13.30. Find danseskoene frem og vær med til en hyggelig 

eftermiddag med musik og dans i restauranten.  

Kreaværksted 
I kreaværkstedet har du mulighed for at fordybe dig i forskellige kreative 

aktiviteter fx male, sy, strikke, klippe og klistre m.m.  

Du kan også medbringe dit eget projekt. Kom gerne med forslag/gode 

idéer til kreative aktiviteter, vi kan lave sammen.  

Alle kan være med!   

I har mulighed for at købe jeres kreationer med hjem for en rimelig pris, 

ellers kreerer vi til salg her i Breelteparken og til julemarkedet. 

Svømning 
Der er svømning for alle beboer i vores fantastiske varmtvandsbassin hver 

mandag i følgende tids rum:                 

                                Kl. 09.15 – 10.00 Hold 1 

                                Kl. 10.00 – 10.45 Hold 2 

Svømning er godt for både krop og sjæl, og der er ingen krav til 

svømmeerfaring, så kom op i dagcenteret og meld dig til. 

Der er pt. plads på begge hold, og det er gratis at deltage.  

Det er nødvendigt med tilmelding. Kontakt Christina i dagcenteret. 
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Gymnastik og styrketræning 
Der er styrketræning og gymnastik hver onsdag fra kl.09.00- 14.00 i vores 

træningsrum i kælderen. 

Alle er velkommen, og det kræver ikke nogen erfaring. 

Det er vigtigt at opretholde ens muskelmasse og smidighed livet igennem. 

Det er muligt at få støtte og vejledning til træningen. 

Tilmelding sker i Dagcenteret. 

Nyt om Kiosken 

Skal vi også fremover have en lille kiosk på Breelteparken?  

Vi er heldige, at vi har frivillige, der vil ekspedere i kiosken for os. Men 

det halter med omsætningen, og vi kan ikke købe billigere ind, end det vi 

gør. Hvis vi vil beholde kiosken, bliver vi nødt til at se gennem fingrene 

med, at nogle varer er lidt dyrere end ude i byen. Nogle gange kan vi dog 

matche tilbud fra byen. Administrative omkostninger ved 

dankortterminalen skal også modregnes i forretningen. Lige nu arbejder 

vi i kiosken på at udvide med en lille salgsvogn 1 gang ugentlig på 

Plejehjemmet, bedre annoncering, specialtilbud og indretning af et 

caféområde med kaffeautomat. Vi håber at flere besøgende vil gøre 

brug af tilbuddet. Alle er velkomne til at komme med ideer til 

udvikling af kiosken. 

De 4 hold, der passer kiosken, fungerer rigtig godt. Det er sjældent, at vi 

ikke kan holde åbent. De frivillige er gode til at bytte vagter ved sygdom, 

ferie og lign. Det er helt unikt. Tænk sig, at de gør alt det for os! 

Åbningstiderne vil hver uge være opslået på kioskens vindue. Der kan ske 

ændringer, og derfor skal du altid holde godt øje med dette. Nedenfor har 

vi oplistet åbningstiderne: 

Mandag: 13.30 - 15.00. Tirsdag: 09.30 – 12.00. Onsdag: 09.00 – 12.00. 

Torsdag: 10.00 – 11.30. 
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Nyt fra Orangeriet  

Efterårsaktiviteter i orangeriet:  

Har du lyst til at reservere Orangeriet til en lille sammenkomst, skal du 

arrangere det med Dagcentret.  

Kontakt gerne Dagcentret på tlf.: 20 45 28 22, hvis du har lyst til at give 

bare et lille nap med på orangeriområdet. 

I september måned er der kaffe og hygge i Orangeriet de fire første 

torsdage, så vi får udnyttet dette dejlige sted inden kulden sætter ind.  

Vi opfordrer alle til at mødes der. 

Vi minder også om at ordensregler og skiltning i og omkring 

Orangeriet bedes fulgt – så har vi alle glæde af dette herlige sted. 
 

Nyt fra Beboerrådet 

   

Det er en god idé at sætte hængelås på gårdhavelågen. 

 

Nyt fra Plejehjemmet 

Vi tager på tur mandag d. 12. september i turistbus fra Helsingør 

Turistfart. Feline og Britt tilrettelægger turen. 
 

Nyt fra Redaktionen 

Ny konkurrence: Hvem tager sommerens smukkeste foto? 

Redaktionen har modtaget ÉT billede til sommerens smukkeste foto. 

Præmien til vinderen er 10 flotte postkort af vinderbilledet. 

Vinderen er Ulla Gyldendal, bolig 107, som desuden får sit billede på 

forsiden af dette nummer af Breeltenyt.
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Nyt fra ejendomsadministrationen  

Angående poser til bioaffald (madaffald) 

Ejendomskontoret har fået til opgave at udlevere de specielle poser, som 

der skal bruges til bioaffald (madaffald). 

Fremadrettet kan poserne afhentes i Kiosken, Breeltevej 1, i kioskens 

åbningstider som følger: 

 

Mandag    13.30 - 15.00 

Tirsdag     09.30 - 12.00 

Onsdag     09.00 - 12.00 

Torsdag    10.00 - 11.30 

Fredag      Lukket 

 

Weekend og helligdage Lukket     

Venlig Hilsen Ejendomskontoret 

 

Besøg 

 Foto: Hørsholm Kommune 

Breelteparkens bestyrelsesformand Thorkild Gruelund inviterer til en 

beboersnak i forhallen ved kiosken. 

tirsdag d. 6. september fra 13.00-14.00 

Har du spørgsmål eller et emne du gerne vil tage op, så har du her 

muligheden. Vel mødt! 

Kiosken vil ekstraordinært holde åbent i dette tidsrum. 
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Månedens krydsodd

Løsning på denne måneds krydsord 

afleveres ved kioskens vinduessalg 

eller i kassen i Orangeriet  

senest d. 15. september. 

HUSK at skrive dit navn og bolig på 

krydsordet inden aflevering.  

Sommerens vinder af krydsord: 

Vera Meyer bolig 501 

Præmie kan afhentes i Dagcentrets 

åbningstid hvor løsningen også kan 

fremvises. 

 

Referat af Aktivitets- og Beboerråds-

møde 23.8.2022 kan ses på Breelte-

parkens hjemmeside eller fås hos 

Beboerrådsformanden 

 

Med venlig hilsen Beboerrådsfor-

mand Jette Wiigh, bolig 201 

Tlf.:20 22 69 98  

eller mail: wiigh@youmail.dk 

Personlige 

Grundet GDPR-loven, må vi ikke 

længere oplyse om dødsfald og 

til- og fraflytning. 

           


