
 
December 2022/46. årgang 

 

 

Julemanden fandt igen i år frem til Breelteparkens julemarked 

 

 

 

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 

61 54 13 37 

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 på 

ejendomskontoret 

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. 15. 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 

 
Restauranten lukker i weekenden 

Pga. besparelser er vi desværre 

nødsaget til at lukke restauranten i 

weekenderne. Dette træder i kraft 

d. 2. januar 2023. 

Hvis du er visiteret til madordning, 

via kommunen, vil du få maden 

leveret af hjemmeplejen. 

Jeg håber, at I, der kommer i 

restauranten, har mulighed for selv 

at tilberede jeres mad. Hvis ikke 

det er tilfældet, så kom forbi mig, 

og vi må se, hvad vi kan gøre. 

 

Julemarked 

Tak til alle der bidrog til, vi igen i 

år kunne gennemføre så fint et 

julemarked. Der er mange, som har 

været flittige, og sikke mange fine 

ting I har kreeret. Det er 

spændende, hvor meget der er 

kommet i kassen til brug for 

aktiviteter i det kommende år. 

 

Jul og nytår 

Jeg ønsker jer alle en glædelig jul 

og et lykkebringende nytår. 

 

 

Helle Jensen 

 

 

 

 

mailto:breelteparken@horsholm.dk
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En smuk appel 

Kom og oplev nogle af de mange aktiviteter og gode tilbud, vi har her i huset. 

Kig i aktivitetskalenderen her i bladet igennem. Du kan også bare komme op i 

Dagcenteret, drikke en kop kaffe (5 kr. pr. gang eller 50 kr. for en hel måned) og 

snakke om mulighederne. Du er også velkommen til at komme med gode ideer. 

 

 

  

 
Ruth og Hanne får it-hjælp i Dagcenteret 
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 Aktivitetskalender 

 Tid Det sker i december 

Torsdag  01 

 

11.00 

13.00 

Fælles gåtur  

IT hjælp i Dagcenterets køkken 

Fredag    02 09.30 

10.30 

Stav- og rollatorgang 

Banko 

Mandag  05 09.15 

10.00 

10.00 

11.00 

14.00 

Svømning hold 1, se side 17 

Svømning hold 2, se side 17 

Tur til Midtpunkt, tilmelding i Dagcentret 

Styrketræning i kælderen 

Oplæsning 

Tirsdag   06 

 

10.20 

 

10.30 

13.30 

Kirkegårdstur. Vær præcis! Mødested: 

Hovedindgangen 

IT hjælp i Dagcenteret 

Billard 

Onsdag   07 

 

 

 

 

09.00 

 

09.30 

13.00 

14.30 

Gymnastik og styrketræning 

tilmelding nødvendig 

Stav- og rollatorgang 

Syning 

Gudstjeneste 

Torsdag  08 10.00 

11.00 

13.00 

Julehygge i dagcenteret 

Fælles gåtur 

IT hjælp i Dagcenterets køkken 

Fredag    09 09.30 

10.30 

13.30 

Stav- og rollatorgang 

Banko 

Julejazz med Kjeld Flemming, se side 10 

Mandag  12 09.15 

10.00 

10.00 

11.00 

14.00 

Svømning hold 1, se side 17 

Svømning hold 2, se side 17 

Tur til Midtpunkt, tilmelding i Dagcentret 

Styrketræning i kælderen 

Oplæsning 

Tirsdag   13 

 

 

10.00 

10.30 

11.00 

Træning (stående) i Festsalen 

IT hjælp i Dagcenterets køkken 

Træning (stående/siddende) i Festsalen 
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 Tid Det sker i december 

13.00 

13.30 

Træning (siddende/lidt stående) i Festsalen 

Billard 

Onsdag   14 09.00 

 

09.30 

12.00 

13.00 

Gymnastik og styrketræning 

tilmelding nødvendig 

Stav- og rollatorgang 

JULEBUFFET i restauranten, se side 13 

Syning 

Torsdag  15 

 

 

10.00 

11.00 

14.00 

Småkagebagning 

Fælles gåtur 

Det store julebanko i Restauranten 

Fredag    16 

 

09.30 

10.30 

13.30 

Stavgang 

Julebanko – ekstra gode gevinster 

Breeltebio, se side 14 

Mandag  19 

 

 

09.15 

10.00 

10.00 

11.00 

14.00 

Svømning hold 1, se side 17 

Svømning hold 2, se side 17 

Tur til Rema/Føtex, tilmelding i Dagcentret 

Styrketræning i kælderen 

Oplæsning 

Tirsdag   20 10.00 

10.30 

11.00 

13.00 

13.30 

Træning (stående) i Festsalen 

IT hjælp i Dagcenterets køkken 

Træning (stående/siddende) i Festsalen 

Træning (siddende/lidt stående) i Festsalen 

Billard 

Onsdag   21 09.00 

 

09.30 

10.00 

13.00 

Gymnastik og styrketræning 

tilmelding nødvendig 

Stav- og rollatorgang 

Tur til Plantorama, tilmelding i Dagcentret  

Syning 

Torsdag  22 10.00 

11.00 

Julehygge i dagcenteret 

Fælles gåtur  

Fredag    23 09.30 

10.30 

Stav- og rollatorgang 

Banko 

Lørdag    24 10.00 Julegudstjeneste i Restauranten 
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 Tid Det sker i december 

Mandag  26  2. juledag - Dagcentret holder lukket 

Tirsdag   27 10.00 

11.00 

13.00 

13.30 

Træning (stående) i Festsalen 

Træning (stående/siddende) i Festsalen 

Træning (siddende/lidt stående) i festsalen 

Billard 

Onsdag   28 

 

 

 

09.00 

 

09.30 

13.00 

Gymnastik og styrketræning  

tilmelding nødvendig 

Stav- og rollatorgang 

Syning 

Torsdag  29 10.00 

11.00 

Quiz i Dagcenteret 

Fælles gåtur  

Fredag    30 09.30 

10.30 

Stav- og rollatorgang 

Banko 

Lørdag    31 11.00 Nytårskur i restauranten, se side 8 

Dagcenternyt 
Vores julemarked i år blev heldigvis uden coronarestriktioner.  

Mange frivillige beboere har lagt adskillige timer i at fremstille delikatesser, 

sygruppen har været flittig, og andre har samlet ting og sager ind til loppemarkedet. 

Hele året igennem har vi modtaget møbler til salg. Det summede af flittige hjælpere i 

dagene før selve markedet.  

Da vi endelig kunne erklære julemarkedet 2022 for åbent, var alle klar til at 

ekspedere i boderne. Jeg tror aldrig vi har haft et så stort korps af  frivillige beboere på 

Breelteparken som nu. Jeg vil hermed gerne takke alle frivillige og personalet i 

Dagcentret for den store indsats. Jeg er sikker på, vi gennem en så stor frivillig indsats 

styrker vort fællesskab i dagligdagen. 

Lene Felby            
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Julegudstjeneste                   

Julegudstjeneste afholdes 

lørdag 24. december kl. 10.00 i Restauranten. Efter 

gudstjenesten ønsker vi hinanden god jul med et lille 

glas vin.    

 

Det er også muligt for Breelteparkens beboere at komme til 

søndagsgudstjenester i Hørsholm Kirkes sognegård. Kørsel til kirken skal 

aftales med kirkekontoret senest om torsdagen på tlf.: 45860097 

 

Juleindpakning 
Har du brug for hjælp til indpakning af 

julegaver? Kom gerne op i Dagcentret. Vi har 

masser af gavepapir og bånd. 

 

 

Nytår                                          
                                                                                 

Der afholdes traditionen tro                                                                                

nytårsreception 

lørdag 31. december                                                            

Kl. 11.00 – 12.00 

I Restauranten 
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VIGTIGE INFORMATIONER OMKRING AKTIVITETER I 

DAGCENTERET:  

 

Tirsdagstræning i Festsalen  

Vi laver alt lige fra styrketræning til udholdenheds- og balance-

træning. 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 Breeltenyt højt i Dagcenteret tirsdag d. 1. december  kl. 11 i 

Dagcentertet  

 

Herre og damefrokoster 

Ingen i december  

 

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. 

 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. 

 

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.   
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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 styrketræningen. 

Tilmelding nødvendig. Henvendelse i Dagcentret til Christina. 

 

Indkøbsture  

Se venligst i kalenderen og tilmeld dig i Dagcentret. Pris 30kr.  

 

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.    

 

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. 

 

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. 

 

Avislæsning  

Du er altid velkommen til at læse hverdagens avis i Dagcentret  eller bare komme 

forbi til en kop kaffe.  
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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 

Personalet i Dagcenteret 

                                   

Lene                   Christina              Mette                   Tulle                  Christian 

 

Julehygge 
Der vil i december blive julehygget i Dagcenteret.  

Vi skal synge julesange, lave julepynt, bage julesmåkager, nyde et glas 

glögg og spise æbleskiver m.m.  

Det vigtigste er, at vi hygger os SAMMEN. Lad os nyde, og udnytte, at vi 

i år ikke er begrænset af nedlukning og diverse strenge forholdsregler. 

Mød op til samvær og hygge, se aktivitetskalenderen for tid og sted. 
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Sang med Kjeld Flemming 
Julejazz med Kjeld Flemming og band 

Fredag d. 9. december kl. 13.30 
Bandet spiller alle de gamle herlige julemelodier som:  

”White Christmas”  

”Jeg så Julemanden kysse mor” 

 ”Bjældeklang” 

”Kender du den om Rudolf”  

og flere andre syng med sange.  

Derudover spiller de selvfølgelig også et par Jazz numre. 

Arrangementet er gratis 

Der vil blive serveret kaffe og julebagværk. 
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Velkommen til julebuffet 2022 

 i Breelteparken 

Onsdag d. 14. december kl. 12.00 

Tilmelding senest mandag d. 12.december 

Pris: kr. 150 kr. inkl 1 øl/vand og 1 snaps 

Denne dag er forbeholdt hygge for beboerne i ældreboligerne. 
 

Menu: 

Marineret sild m. løg og kapers 

Karrysild, løg og æg 

Fersk røget laks m. røræg og grønne asparges  

Lun fiskefilet m. hjemmerørt remoulade og citron  

Lune små frikadeller m. rødkål og surt/appelsin 

Ribbensteg m. rødkål og surt 

Ris a´la mande m. kirsebærsauce 

Ost med druer 

Diverse brød, smør samt fedt 

 

OBS OBS OBS 

Der serveres kun julebuffet og alm. smørrebrød denne dag i 

Restaurenten. 
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André Rieu 

Home for Christmas 
       

 

 

 

Fredag d. 16. december 

kl. 13.30 i restauranten 

Varighed 2 timer 

 

Der serveres kaffe og småkager til 20 kr.  

Beboere fra Plejehjemmet kan betale via ”pakken”. 

På gensyn beboerrådet 

André Rieu spiller 26 smukke 

julemelodier for os i smukke 

omgivelser. 
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Køkkenet orienterer hermed om bestilling af julemiddag: 
 

Julemiddagen 2022 bestilles i køkkenet senest fredag. den 9. dec. 

 

på telefon 21 34 27 31 mellem kl. 12.00 – 13.00. 

 

Julemiddagen koster udbragt kr. 110 kr. 
 

Lørdag den 24. december: 

 

OBS! JULEMIDDAGEN BRINGES UD VARM MELLEM 

Kl. 16.30 og 17.30 

Smørrebrød og det kolde til aften (risalamande) leveres mellem 

kl. 11.00 og 12.00. 

Bemærk at Restauranten er lukket for spisning  

d. 24. dec. mellem 12-13. 

 

Glædelig jul 
Køkkenpersonalet vil gerne 

benytte lejligheden til at ønske alle på Breelteparken 

en rigtig glædelig jul, samt et godt og lykkebringende nytår  

Nils Kristensen 

 

 

 

 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjQ_sre-8_QAhWGEiwKHbC9A54QjRwIBw&url=https://www.colourbox.dk/vektor/vektor-4960303&bvm=bv.139782543,d.bGg&psig=AFQjCNE6_x2yMRKeOiA9oLdBXpnihqV9vg&ust=1480577268347900
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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. 
 

Nyt fra vaskeriet 

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. 

 

Nyt fra ejendomskontoret 
Poser til bioaffald afhentes i Dagcenteret. 

 

Nyt fra sygeplejerskerne 
Til beboerne fra ældreboligerne: I skal kontakte egen læge, hvis I ønsker 

vaccination mod Covid 19 og influenza. 
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Billeder fra efterårsfesten 
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Billeder fra Julemarkedet 

 
Der var mange besøgende forbi de forskellige boder 
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Udtræk til det Amerikanske lotteri 

 

 
Læserbrev 

       HER SLUTTEDE MIN 

KARRIERE SOM 

SKUESPILLER. 

En del af Ditte menneskebarn, som 

fredagsbio spillede for nylig, 

er optaget i det dengang lille 

fiskerleje "Kikhavn". Jeg ferierede 

der sammen med en veninde, hvis 

mor var anstandsdame. Veninden 

og jeg holdt os tæt på filmfolkene, i 

håb om, at de skulle få øje på vore 

talenter. 
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Men det skete aldrig.  

Astrid og Bjarne Henning Jensen 

(instruktører) havde en lille søn, en 

guldklump af charme. Han spillede 

en af Dittes små søskende. Hele 

landet lærte ham senere at kende i 

filmen "Palle alene i verden". 

Edvind Tiemroth var Dittes kærlige 

omsorgs far. Han sluttede sin 

karriere som hvidhåret 

højesteretssagfører. Karen 

Lykkehus, husets skrappe hustyran, 

sagde mange år senere i et 

interview, at efter de 90, skal man 

kun drikke champagne. Heri er jeg 

enig.           Mvh Ruth 
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Månedens krydsord

Løsning på denne måneds krydsord 

afleveres i Dagcentret eller i kassen 

i Orangeriet  

senest d. 15. December 

HUSK at skrive dit navn og bolig på 

krydsordet inden aflevering.  

November måneds vinder af 

krydsord: 

Jette Wiigh, 201 

 

Præmie kan afhentes i Dagcentrets 

åbningstid, hvor løsningen også kan 

fremvises. 

 

 

 

 

 

Referat af Aktivitets- og Beboerråds-

møde 15.11.2022 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 

 

 

           


