November 2022/46. årgang

Vi mødte denne søde ugle på gåturen ved Arboretet

Sammen finder vi muligheder for at leve DIT ønskede liv

Kontakt
Hovednummer
Forstander
Helle Jensen

Hjemmepleje

Tlf.
nummer

Tlf. tider

45 16 09 99
21 34 26 86
29 29 97 58

Hverdage kl. 08.30-13.30

30 34 81 56

Aften og nat

Praktisk bistand og pleje

Hjemmepleje
Praktisk bistand og pleje

kl. 13.00-07.00
Weekend og helligdage

Sygeplejerske
Sygeplejerske AKUT

21 34 27 41
20 46 26 39

Hele døgnet
Hverdage kl. 08.00-08.30
Nat, weekends og helligdage

kl. 15.30-07.30
Køkken

21 34 27 31

Kolonialvarer

kl. 11.30-12.00
Salg af mad

Dagcenter
Frisør
Fodpleje
eller Carina

Fysioterapi

20 45 28 22
21 34 27 40
21 34 27 29
42 15 47 57
21 34 27 39

Veronica Young:

Ældreboliger

Tirs., tors. og fredag

kl. 09.00-17.00
Klinikken mandag og tirsdag
Tidsbestilling
Plejehjem hverdage

kl. 08.00-12.00

Privat klinik
Helle Meyer:

kl. 12.00-13.00
Hverdage kl. 09.00-15.00

28 13 62 10
61 54 13 37
45 57 20 54

Privat klinik hverdage

kl. 12.00-18.00
Telefontid hverdage

kl. 08.00-10.00
Adresse:
Ejendomskontoret
Driftscenter2
Ådalsvej 95
2970 Hørsholm

Personlig henvendelse på
ejendomskontoret
Mandag – torsdag

kl. 11.00-12.00
Mailadresse:

driftscenter2@boligafdeling.dk

Afdelingsbestyrelsens formand, Rita Nielsen: alison_nielsen@hotmail.com
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Lederen

Indhold
Leder ............................ ..03

Budgetaftale 2023

Aktivitetskalenderen ... ..04

Budgetaftalen for 2023 er nu
gældende.
Dette betyder, at Breelteparken skal
spare et forholdsvis stort beløb fra
2023.
Denne besparelse får indflydelse i
alle afdelingerne på Breelteparken.
Der vil ske reduktion i personalegrupperne, hvilket vi alle er meget
berørte over.
Der vil ske nogle serviceforringelser, hvilket vi vil informere de
berørte beboere og borgere om.

Dagcenter ..................... ..07
Beboerråd........13, 14 og 24

Deadline
for indlæg
d. 15. i måneden
Redaktionen

Kiosken

Forstander Helle Jensen
tlf: 45160990
(ansvarhavende red.)

Kiosken er nu lukket, og jeg vil
gerne benytte lejligheden til at sige
1000 tak til de frivillige, der har
lagt mange timer i at få den op at
køre.
Det er selvfølgeligt trist, at den
ikke kunne bevares, men tænker, at
Dagcentret har fundet nogle gode
tiltag i form af busture til
forretningerne i Hørsholm.

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

HUSK at kigge aktivitetskalenderen godt igennem og kom/tilmeld
dig til aktiviteterne

Aktivitetskalender

Helle Jensen
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Tid
Tirsdag 01 10.00
10.00
10.20
11.00
13.00
13.00
13.30
Onsdag 02 09.00

Torsdag 03

Fredag

04

Mandag 07

Tirsdag 08

09.30
13.00
14.30
09.30
11.00
13.00
09.30
10.30
09.15
10.00
10.00
11.00
14.00
10.00
10.00
10.30
11.00
13.00
13.30
14.00

Onsdag 09 09.00
09.30

Det sker i november
Træning (stående) i Festsalen
Vi går fælles til valg
Kirkegårdstur. Vær præcis! Mødested:
Hovedindgangen
Træning (stående/siddende) i Festsalen
Valgblommer med råcreme
Træning (siddende/lidt stående) i Festsalen
Billard
Gymnastik og styrketræning,
tilmelding nødvendig
Stav- og rollatorgang
Syning
Gudstjeneste i Restauranten v. Le Klint
Vi laver orangemarmelade til julemarkedet
Fælles gåtur
IT hjælp i Dagcenterets køkken
Stav- og rollatorgang
Banko
Svømning hold 1, se side 17
Svømning hold 2, se side 17
Tur til Midtpunkt, tilmelding i Dagcentret
Styrketræning i kælderen
Oplæsning
Træning (stående) i Festsalen
Julemarkedsforberedelser
IT hjælp i Dagcenteret
Træning (stående/siddende) i Festsalen
Træning (siddende/ lidt stående) i Festsalen
Billard
Foredrag ved Svend Erik Christiansen
(medlem af Breelteparkens bestyrelse)
Gymnastik og styrketræning
tilmelding nødvendig
Stav- og rollatorgang
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Tid
Onsdag 09 13.00

Det sker i november
Syning

Torsdag 10 10.00
11.00
13.00
Fredag 11 09.30
10.30
13.00
13.30
Mandag 14 09.15
10.00
10.00
11.00
14.00
Tirsdag 15 10.00
10.00
10.30
11.00
13.00
13.30
Onsdag 16 09.00

Julemarkedsforberedelser
Fælles gåtur
IT hjælp i Dagcenterets køkken
Stav- og rollatorgang
Banko
På med hatten – fotodag, se side 17
Fællessang
Svømning hold 1, se side 17
Svømning hold 2, se side 17
Tur til Rema/Føtex
Styrketræning i kælderen
Oplæsning
Træning (stående) i Festsalen
Julemarkedsforberedelser
IT hjælp
Træning (stående/siddende) i Festsalen
Træning (siddende/lidt stående) i Festsalen
Billard
Gymnastik og styrketræning
tilmelding nødvendig
Stav- og rollatorgang
Syning
Småkagebagning
Fælles gåtur
IT hjælp i Dagcenterets køkken
Det store banko i Restauranten
Stavgang
Skosalg ved Reporto i forhallen
Banko
Breeltebio
Søndagscafé

09.30
13.00
Torsdag 17 10.00
11.00
13.00
14.00
Fredag 18 09.30
10.00
10.30
13.30
Søndag 20 14.00
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Tid
Mandag 21 09.15
10.00
10.00
11.00
14.00
Tirsdag 22 10.00
10.00
10.30
11.00
13.00
13.30
Onsdag 23 09.00
09.30
13.00
Torsdag 24 10.00
11.00
13.30
Fredag
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Søndag 27 13.30
Mandag 28 09.15
10.00
11.00
14.00
Tirsdag 29 10.00
10.30
11.00
13.00
13.30
Onsdag 30 09.00
09.30

Det sker i november
Svømning hold 1, se side 17
Svømning hold 2, se side 17
Tur til Rema/Føtex
Styrketræning i kælderen
Oplæsning
Træning (stående) i Festsalen
Julemarkedsforberedelser
IT hjælp i Dagcenterets køkken
Træning (stående/siddende) i Festsalen
Træning (siddende/lidt stående) i Festsalen
Billard
Gymnastik og styrketræning
tilmelding nødvendig
Stav- og rollatorgang
Syning
Julemarkedsforberedelser
Fælles gåtur
Fernisering, På med hatten i Dagcenteret, se
side 17
Dagcenteret er lukket
Vi gør klar til julemarkedet
Julemarked
Svømning hold 1, se side 17
Svømning hold 2, se side 17
Styrketræning i kælderen
Oplæsning
Træning (stående) i Festsalen
Sophiekoret kommer og synger
Træning (stående/siddende) i Festsalen
Træning (siddende/lidt stående) i festsalen
Billard
Gymnastik og styrketræning
tilmelding nødvendig
Stav- og rollatorgang
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Tid
Onsdag 30 13.00

Det sker i november
Syning

Dagcenternyt
I denne måned fortsætter vi med et par indkøbsture med Breeltebussen og vil, så
snart det er muligt, lægge faste indkøbsture i kalenderen. Dette vil være en aktivitet,
som forhåbentlig vil glæde mange. Tilmelding sker i Dagcentret. En tur koster 30kr.
Løvfaldsturen i år gik til Gribskov hvor vi nød de flotte gyldne farver i naturen. Der
er taget en masse gode billeder fra det hyggelige kaffebord på café Leonora, som
Mette har lagt på facebook.
I novembers kalender er der rig mulighed for at deltage i julemarkedsforberedelser.
Vi håber naturligvis på stort fremmøde. Det er rigtig dejligt at vi igen efter Coronaen
kan afholde vores julemarked
Sæt kryds i kalenderen: Julemarked, 1. søndag i advent, d. 27. november.
Lene
VIGTIGE INFORMATIONER OMKRING AKTIVITETER I
DAGCENTERET:
Oplæsning af Breeltenyt
Vi læser højt i Dagcenteret tirsdag d. 1. November kl. 11.
Tirsdagstræning i Festsalen
Vi laver alt lige fra styrketræning 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.

Bageaktivitet
Bageaktiviteten ligger ikke fast i kalenderen i denne måned, men vil blive afholdt
løbende, når det passer ind med Dagcenterets andre aktiviteter.
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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.
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.
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.
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.

Petanque Holder vinterpause
Gudstjeneste
Onsdag d.2.november kl. 14.30 i Restauranten.
Holder vinterpause
Gudstjeneste
Fredag formiddage kan vi igen spille banko sammen. Pladerne koster 5 kr.
stykket. Vi modtager kun kontanter. Tilmelding er ikke nødvendig.
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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.
Indkøbsture
Se venligst i kalenderen og tilmeld dig i Dagcentret. Pris 30kr.
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.
Herre og damefrokoster
Ingen i denne måned – vi har fællesfrokoster i Restauranten i december
Avislæsning
Du er altid velkommen til at læse hverdagens avis i Dagcentret eller bare komme
forbi til en kop kaffe.
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.
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
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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. Kig godt i kalenderen. Sygruppen
mødes hver onsdag og har travlt med strik, sytøj, broderier og meget
mere.
Vi modtager 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.
Sæt aldrig loppeting i kælder eller ved Dagcentret uden forudgående
aftale.
Delikatesser er også en vigtig del af julemarkedet. Vi skal sylte og bage.
Vi har brug for en masse hænder– så mød talstærkt op til disse
aktiviteter. Mie har lovet at hjælpe med.
Husk at overskuddet fra julemarkedet tilfalder beboerkassen til gavn for
alle beboere.

Personalet i Dagcenteret

Lene

Christina

Mette
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Tulle

Christian

Tilbud
Kom og hjælp os med at lave

orangemarmelade
til julemarkedet
Torsdag d. 3. november
Kl. 09.30
i Dagcentrets køkken
Vi har brug for mange hænder til at skære de
aromatiske skaller fra appelsin, citron og
grapefrugt.
Kom og nyd duften under produktionen
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Kom til foredrag og præsentation af
nyt medlem af Breelteparkens bestyrelse
Svend Erik Christiansen
Tirsdag d. 8. november kl.14.00 i Restauranten

Foto: Brita Bastogi, Breelteparken
Svend Erik er formand for Selvejenetværket, som er en organisation for 17 selvejende plejehjem i
København
”Selvejenetværket arbejder for at de enkelte selvejende plejehjem får mulighed for at dyrke deres
særkende, og for at varetage plejehjemmenes interesser overfor kommunen.”
Om Breelteparken siger han:
”Det kunne være rart hvis der var flere selvejende plejehjem i Hørsholm.”
”At give Breelte større muligheder for at have flere ydelser: Aftenskoler, café, mere åbent
Dagcenter, og at andre kunne bruge faciliteterne mod betaling.”
Vi byder på et lille glas – Vel mødt til en spændende eftermiddag
Venlig hilsen Beboerrådet og Dagcentret
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DITTE
MENNESKEBARN
Fredag d. 18. november
kl. 13.30 i restauranten
En rørende sort/hvid film om
underklassekvindens kamp for et værdigt liv.
I filmen følger vi Ditte, der er født i
fattigdom, gennem de prøvelser livet byder
hende.
Filmen bygger på romanen Pelle Erobreren
af Martin Andersen Nexø
Varighed 1 time 38 min.
Der serveres kaffe og småkager til 20kr.
Beboere fra plejehjemmet kan betale via ”pakken”.
På gensyn beboerrådet
13

Søndagscafé
Søndag d. 20. november kl. 14.00
i Restauranten.
Ivan underholder med musik.
Der serveres kringle og småkager
til kaffe, te og kakao.

Prisen er 30kr. som betales på dagen.
Beboere fra plejehjemmet betaler via ”pakken”.
Venlig hilsen beboerrådet
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Kom til julemarked i

Breelteparken
Breeltevej nr. 1., Hørsholm

Søndag d. 27. nov.
fra kl. 13.30-16
Der er mulighed for at købe forskellige håndarbejder, nisser,
juledekorationer, delikatesser,
loppefund, få møbler m.m.
Vi afholder amerikansk lotteri,
og der vil være en Tombola for børnene.
Der kan købes gløgg og æbleskiver.

På glædeligt gensyn
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Velkommen til koncert i Restauranten

Sophiekoret gæster
Breelteparken
Tirsdag d. 29.november Kl. 10.30
Varighed ca. 1 time
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Hatte-projekt
Inspireret af hatte-temaet til damefrokosten søsætter vi et nyt projekt for
både damer og herrer:

På med hatten
Kort fortalt går projektet ud på, at I får mulighed for at få luftet jeres hatte
og samtidig få taget et billede med hatten på. Følger der en historie med
hatten, vil vi også meget gerne høre den.
Til projektet har vi brug for jer og alle jeres hatte. Alle hatte går an, stor
som lille, ny som gammel, dagligdags som festlig.
Projektet skal munde ud i en fotoudstilling i Dagscenteret med fernisering
torsdag d. 24. november.
Så ta´ hatten ned fra knagen eller find den i gemmerne og kom op i
Dagcenteret. Har du ikke en hat selv, kan du selvfølgelig være med
alligevel. I kan komme op i dagcenteret løbende og få taget et billede,
eller komme til fotodag fredag d. 11. november kl. 13.
Tag fat i Mette eller Tulle i dagcenteret, hvis du vil være med.

Svømning
Der er svømning for alle beboere i vores fantastiske varmtvandsbassin
hver mandag i følgende tidsrum:
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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Nyt fra Orangeriet
Vinteropbevaring i Orangeriet: Igen i år bliver det muligt, i beskedent
omfang, at stille egne planter i vinterhi i Orangeriet. Du skal tilmelde dine
planter i Dagcentret. Du står selv for flytning, navneskilt og pleje af
planterne. Startdato: Vi startede mandag 24. oktober.
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.
Vi minder også om at ordensregler og skiltning i og omkring
Orangeriet bedes fulgt – så har vi alle glæde af dette herlige sted.

Torsdagsgåtur ved Arboretet
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Så lukkede kiosken
Tulle solgte de sidste varer og pakkede sammen

Vaskemønter kan fra 1.november købes i køkkenets
ekspeditionstid ved skranken kl. 11.30 - 12 på hverdage.

Bemærk at prisen er steget til 15kr. pr. mønt grundet stigende
forbrugsafgifter.
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Nyt fra sygeplejerskerne
Til beboerne fra ældreboligerne: I skal kontakte egen læge, hvis I ønsker
vaccination mod Covid 19 og influenza.
Lidt om sygeplejeklinikken på breelteparken
Sygeplejeklinikken er et tilbud til jer, der har behov for kommunal
sygepleje, og som selv kan transportere jer rundt. Fordelen ved klinikken
er at du kan bestille tid til sygepleje på klinikken, så du undgår at sidde
derhjemme og vente på at sygeplejersken kommer til dig.
På sygeplejeklinikken kan du fx få hjælp til:
➢ Sårbehandling
➢ Kompressionsbehandling
➢ Medicindosering og injektioner
➢ Akut sygepleje efter henvendelse fra hospital, vagtlæge eller
hjemmeplejen
➢ Rådgivning og forebyggelse
➢ Vejledning og støtte
➢ Hjælp til koordinering af indsatser på tværs af fx læge, hospital mv.

Kontakt Breelteparkens sygepleje
Telefonnummer: 21 34 27 41
Telefontid: Kl. 7.30 – 8.30
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Det var en skøn Løvfaldstur igen i år.
Vi fik lækker kage og kaffe hos Leonora ved Frederiksborg Slot
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Damefrokost
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Herrefrokost
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Personlige

Månedens krydsord

Grundet GDPR-loven, må vi ikke Løsning på denne måneds krydsord
længere oplyse om dødsfald og afleveres i Dagcentret eller i kassen
i Orangeriet
til- og fraflytning.
senest d. 15. November.
HUSK at skrive dit navn og bolig på
krydsordet inden aflevering.
Oktober måneds vinder af
krydsord:
Agnete Vilgaard, bolig 914
Præmie kan afhentes i Dagcentrets
åbningstid, hvor løsningen også kan
fremvises.

Referat af Aktivitets- og Beboerrådsmøde 18.10.2022 kan fås i Dagcentret
eller hos Beboerrådsformanden.
Med venlig hilsen
Beboerrådsformand
Jette Wiigh, bolig 201
Tlf.:20 22 69 98
eller mail: wiigh@youmail.dk
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