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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 

Som informeret i december, lukker 

restauranten i weekend og 

helligdage. Dette træder i kraft efter 

d. 2. januar 2023. 

Hvis du er visiteret til madordning, 

via kommunen, vil du få maden 

leveret af hjemmeplejen. 

Hvis du har problemer med at 

indkøbe og tilberede din mad, -da 

kontakt mig eller hjemmeplejen, og 

vi må se, hvad vi kan gøre. 

 

Ny bus 

Beboerrådsformand, Jette Wiigh, 

har søgt Den A.P. Møllerske 

støttefond om hjælp til en ny bus.  

Og dette er er bevilget            – så 

virkeligt godt gået af Jette.  

Jette og Steen Schulstad (Beboer – 

og pårørenderåds formand) er i fuld 

gang med at afsøge markedet og 

finde frem til hvilken bus, vi skal 

have. 

 

Nytår 

Vi ses måske i restauranten den 31. 

december, hvor vi vil ønske 

hinanden et godt nytår med et lille 

glas og kransekage. 

 

I ønskes alle et rigtig godt og 

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 og snakke om mulighederne. Du er også 

velkommen til at komme med gode ideer. 

 

   Aktivitetskalender 

 Tid Det sker i januar 

Mandag  02 09.15 

10.00 

10.00 

11.00 

13.00 

14.00 

Svømning hold 1 tilmelding nødvendig 

Svømning hold 2 tilmelding nødvendig 

Tur til Midtpunkt, tilmelding i Dagcentret 

Styrketræning i kælderen 

Oplæsning af Breeltenyt 

Oplæsning 

Tirsdag   03 

 

10.00 

10.20 

 

11.00 

13.00 

13.30 

Træning (stående) i Festsalen 

Kirkegårdstur. Vær præcis! Mødested: 

Hovedindgangen 

Træning (stående/siddende) i Festsalen 

Træning (siddende/lidt stående) i Festsalen 

Billard 

Onsdag   04 

 

 

 

 

09.00 

 

09.30 

13.00 

13.00 

14.30 

Gymnastik og styrketræning 

tilmelding nødvendig 

Stav- og rollatorgang 

Syning 

Fællessang i Dagcenteret 

Gudstjeneste 

Torsdag  05 10.00 

11.00 

13.00 

Hygge i Dagcenteret, se side 18 

Fælles gåtur 

IT hjælp i Dagcenterets køkken 

Fredag    06 09.30 

10.30 

13.00 

Stav- og rollatorgang 

Banko 

Nytårstaffel i festsalen, se side 11 
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 Tid Det sker i januar 

Mandag  09 09.15 

10.00 

11.00 

14.00 

Svømning hold 1 tilmelding nødvendig 

Svømning hold 2 tilmelding nødvendig 

Styrketræning i kælderen 

Oplæsning 

Tirsdag   10 

 

 

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   11 09.00 

 

09.30 

13.00 

Gymnastik og styrketræning 

tilmelding nødvendig 

Stav- og rollatorgang 

Syning 

Torsdag  12 

 

10.00 

10.00 

11.00 

13.00 

13.00 

Hygge i Dagcenteret, se side 18 

Jysk tøjsalg i forhallen 

Fælles gåtur 

IT hjælp i Dagcenterets køkken 

Husker du? I Dagcenteret, se side 

Fredag    13 

 

09.30 

10.30 

13.00 

Stavgang 

Banko 

Skak i Dagcenteret 

Søndag   15 14.00 Søndagscafé 

Mandag  16 

 

 

09.15 

10.00 

10.00 

11.00 

14.00 

Svømning hold 1 tilmelding nødvendig 

Svømning hold 2 tilmelding nødvendig 

Tur til Føtex/Rema, tilmelding i Dagcentret 

Styrketræning i kælderen 

Oplæsning 

Tirsdag   17 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   18 09.00 Gymnastik og styrketræning 
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 Tid Det sker i januar 

Onsdag   18 09.30 

13.00 

13.00 

Stav- og rollatorgang 

Fællessang 

Syning 

Torsdag  19 10.00 

11.00 

13.00 

14.00 

Hygge i Dagcenteret, se side 18 

Fælles gåtur  

IT hjælp i Dagcenterets køkken 

Det store banko i Restauranten 

Fredag    20 09.30 

10.30 

13.00 

Stav- og rollatorgang 

Banko 

Skak i Dagcenteret 

Mandag  23 09.15 

10.00 

10.00 

11.00 

14.00 

Svømning hold 1 tilmelding nødvendig 

Svømning hold 2 tilmelding nødvendig 

Tur til Rema/Føtex, tilmelding i Dagcentret 

Styrketræning i kælderen 

Oplæsning 

Tirsdag   24 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   25 

 

 

 

09.00 

 

09.30 

12.00 

13.00 

Gymnastik og styrketræning  

tilmelding nødvendig 

Stav- og rollatorgang 

Herrefrokost, se side 8 

Syning 

Torsdag  26 10.00 

11.00 

13.00 

Hygge i Dagcenteret, se side 18 

Fælles gåtur  

IT hjælp i Dagcenterets køkken 

Fredag    27 09.30 

10.30 

13.00 

13.30 

Stav- og rollatorgang 

Banko 

Skak i Dagcenteret 

BreelteBIO, se side 13 

Mandag  30 10.00 

10.30 

Svømning hold 1 tilmelding nødvendig 

Svømning hold 2 tilmelding nødvendig 
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 Tid Det sker i januar 

12.00 

13.00 

13.30 

Damefrokost, se side 8 

Styrketræning i kælderen 

Oplæsning 

Tirsdag   31 10.00 

11.00 

13.00 

13.30 

Træning (stående) i Festsalen 

Træning (stående/siddende) i Festsalen 

Træning (siddende/lidt stående) i festsalen 

Billard 

Dagcenternyt 
Nu er resultatet af julemarkedet endeligt gjort op. Vi fik et overskud på 

23.630,81kr., hvilket er ganske godt. Rigtig mange beboere og frivillige 

har atter gjort en fantastisk indsats – tusind tak for det! Jeg har kigget 

billeder igennem fra årets aktiviteter, og det vækker gode minder lige fra 

foldning af bogpapir til damefrokost med hat, tur til Dyrehaven, fester og 

meget mere. Personalet i Dagcentret agter selvfølgelig at fortsætte med de 

gode ideer i 2023, og herfra skal det lyde RIGTIG GODT NYTÅR. 

Lene Felby, Dagcentret

 

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. 

 

 

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. 
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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 velkomne, 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 30 kr.  

 

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 spiller 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. Til det store banko skal du være 

selvhjulpen eller være i selvskab med en hjælper. Til fredagsbanko vil der altid 

være hjælpende personale.  

 

Herre og damefrokoster 

Herrefrokost onsdag d. 25. januar, pris 125 kr., tilmelding og betaling i 

Dagcenteret senest d. 18. januar.  

Damefrokost d. 30. januar, pris 125 kr., tilmelding og betaling i Dagcenteret 

senest d. 23. januar. 

 

Avislæsning  

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

forbi til en kop kaffe.  

 

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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Oplæsning af Breeltenyt  

Vi læser Breeltenyt højt i Dagcenteret tirsdag d. 1. december  kl. 11 i Dagcentertet. 

Hygge i Dagcenteret 

Kom og hyg med os i Dagcenteret. Vi finder på forskellige små                        

aktiviteter, vi kan være sammen om f.eks. puzzlespil, quiz, kreativt m.m.    

Husker du? 

Vi mødes og mindes tidligere tider, gennem de ting I medbringer fra 

gemmerne.  

Skak 

Savner du en skak makker?  

Vi starter op med skak i Dagcenteret fredage kl.13. Her får I mulighed for 

at mødes og hygge jer over et spil skak eller to. Det er for alle niveauer, 

om du er begynder eller øvet kom og vær med. 

Dagcentret er åbent for alle beboere uden aftale og tilmelding 
 

Alle hverdage Kl. 09.00 – 16.00 

Formiddags-/eftermiddagskaffe koster 60 kr. om måneden eller 5 kr. pr. 

kop. (Grundet den høje inflation, er vi blevet nødsaget til at sætte prisen 

på kaffe op.) 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. 

Fællessang 

Kom til fællessang og kaffe i Dagcenteret udvalgte onsdage kl. 13.00, se 

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

 

Tur med Rick-shaw – hvis vejret tillader det 

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. 
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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 

Personalet i Dagcenteret 

                                   

Lene                   Christina              Mette                   Tulle                  Christian 

Nytårsforsæt stolegymnastik 
Godt nytår – Vi håber, alle er kommet godt ind i det nye år. Hvis du er i 

tvivl om, hvad du skal tage dig til i 2023, så kunne stolegymnastik måske 

være noget for dig? 

Stolegymnastik for alle 

Stolegymnastik er almindelig gymnastik, som er tilrettelagt, hvor alle kan 

være med - om du er vant til at dyrke idræt eller ej. Vi tilbyder 3 

forskellige hold på Breelteparken, der kan udfordrer den garvede atlet, 

men også til dig, som har brug for at motionere i trygge rammer eller har 

brug for støtte. Stolegymnastikken foregår om tirsdagen, og vi mangler 

især tilslutninger til vores kl. 11 hold.  

Helbred og samvær 

Stolegymnastik fremmer dit helbred ved at træne kondition, muskelstyrke, 

dine knogler, din bevægelighed og balance. Fysisk aktivitet holder din 

krop sund og rask, så du bedre kan klare hverdagens gøremål på egen 

hånd. Mange af vores deltagere slutter træningen med en god kop kaffe 

henne i dagcentret og for mange deltagere er snakken hen over 

kaffehopperne lige så vigtig som selve træningen. Stolegymnastikken 

giver dig mulighed for at møde andre mennesker og skabe nye relationer. 
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Dagcenterets prinsesser inviterer alle konger og dronninger til 

nytårstaffel i festsalen 

Fredag d. 6. januar 

Kl. 13.00 

Find dit stiveste pus frem og lad os ønske hinanden et 

lykkebringende nyt år. 

Der vil blive serveret bobler og kransekage 
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Søndag d. 15. januar 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”. 

 

Efterlysning: Vi søger frivillige til at lave lagkager til 

søndagscaféen, hvilket vi tidligere har gjort med stor succes. 

Henvendelse til beboerrådet. 
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Rose 

 

Fredag d. 27. januar  

kl. 13.30 i restauranten 

Varighed 1t. 41min. 

Der serveres kaffe og kage til 20 kr.  

Beboere fra Plejehjemmet kan betale via ”pakken”. 

På gensyn beboerrådet 

Dansk drama fra 

2021 med Sofie 

Gråbøl,  

Lene Maria 

Christensen og  

Anders W. 

Berthelsen 

 

En film af 

Niels Arden Oplev 

En film om 

familie og 

kærlighed 
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Breelteparken 2022 

Et tilbageblik i billeder 
 

Vi vil lave en udstilling af billeder fra Breelteparken 2022. 

Vi har derfor brug for jeres hjælp.  

Skulle I ligge inde med billeder fra Breelteparken eller 

aktiviteter og ture med Dagcenteret,  

opfordre vi jer til at sende dem til redaktionen på mail:  

 

mee579@gmail.com 

 

Vi indsamler billeder her i januar og selve udstillingen 

kommer i februar. 

 

Skulle der være et par stykker, som kunne tænke sig,  

at være med til at udvælge billederne til udstillingen,  

kontakt da Mette i Dagcenteret. 

 

 

Venlig hilsen  

Redaktionen 
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Billeder julebuffet 

  

 

Jette får overrakt blomster for sin store 

indsats med at skaffe midler til en ny 

bus. 
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Kodeviser og kodeoplæser til MitID 

INFO 
Der findes flere forskellige måde, hvor på du kan godkende med MitID. 

 

Kodeviser 

Er du ikke en haj til det med mobiltelefoner, 

tablets og apps, kan det være en god idé at 

anskaffe en kodeviser til MitID. Med 

kodeviseren får du en engangskode, du skal 

indtaste, når du skal logge på eller 

godkende noget med MitID fx når du skal 

overføre penge via din mobil- eller netbank, logge på borger.dk m.m. 

 

 

                                   Nedsat syn   - Kodeoplæser                                                           

Er du ikke en haj til det med mobiltelefoner, 

tablets og apps, og har du nedsat syn, kan du 

få en kodeoplæser, der kan læse koder op for 

dig og vise koder på en større skærm. 

Med kodeviseren får du en engangskode, du 

skal indtaste, når du skal logge på eller 

godkende noget med MitID fx når du skal 

overføre penge via din mobil- eller netbank, 

logge på borger.dk m.m. 

 

Du kan anskaffe dig en kodeviser eller en kodeoplæser på borgerservice.  

Husk at medbringe gyldig legitimation. 
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Nye aktiviteter i Dagcenteret  
Husker du? 

Gå i gemmerne og find gamle dingenoter, ting og sager. Ting, der kan 

bringe minder frem i os alle, skabe gode snakke, og som vi måske ikke 

længere bruger i vores dagligdag. 

Gå på opdagelse i dine gemmer, og se hvad du kan overraske os med.   

  

Hygge i Dagcenteret 

Kom og hyg med os i Dagcenteret. Vi finder på forskellige små 

aktiviteter, vi kan være sammen om f.eks. puzzlespil, quiz, kreativt m.m.    

 

Skak 

Savner du en skak makker?  

Vi starter op med skak i Dagcenteret fredage kl.13. Her får I mulighed for 

at mødes og hygge jer over et spil skak eller to. Det er for alle niveauer, 

om du er begynder eller øvet kom og vær med. 

 

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. 
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Læserbrev 
Der skal også være et vigtigt valg 

i Breelteparken! 

I den seneste tid har vi fulgt valget 

til Folketinget og midtvejsvalget i 

USA, 

og snart skal beboerne i 

Breelteparken også deltage i et 

vigtigt valg – valg til 

afdelingsbestyrelsen. 

Som I måske har læst i det seneste 

referat af møde i 

afdelingsbestyrelsen den 27.oktober 

2022, ønsker 4 af bestyrelsens 5 

medlemmer ikke genvalg. Det 

betyder, at 4 medlemmer udtræder 

af bestyrelsen.  når det årlige 

afdelingsmøde afholdes i foråret 

2023, og valget finder sted,  

Der skal derfor vælges mindst 2 nye 

medlemmer og et antal suppleanter. 

At bestyrelsens mangeårige 

formand Rita Nielsen sammen med 

endnu 3 medlemmer – Mette 

Rachlin, Hanne Hansen og Eyvind 

Olsen ikke ønsker genvalg betyder, 

at Jette Wigh er det eneste af 

bestyrelsens medlemmer, som 

fortsætter i hvert fald endnu et år, 

for Jette er ikke på valg i år. 

Det er et vigtigt kapitel af 

Breelteparkens historie, som går 

mod sin afslutning. 

 Rita har påtaget sig formandskabet 

i mere end 10 år, og hun har med 

forskellige bestyrelseskolleger ydet 

et meget stort arbejde for 

Breelteparkens boligafdeling, og 

varetaget den række af opgaver, 

som er afdelingsbestyrelsens 

ansvar. Stor tak til Rita og Co.! 

Jfr. afdelingsbestyrelsens vedtægter 

§ 17 er det bestyrelsens opgave at 

føre tilsyn med afdelingens 

vedligeholdelsestilstand og pasning, 

og at påse at der er god ro og orden 

i afdelingen. 

Der går både erfaring og viden tabt, 

når udskiftning i en bestyrelse er så 

omfattende, som der her er tale om. 

Så vi har fået en udfordring.  

Der er heldigvis god tid til at tænke 

og planlægge - og eventuelt afholde 

et informationsmødemøde - så der 

på næste 
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afdelingsmøde/generalforsamling er 

nye kandidater klar til at lade sig 

vælg ind i bestyrelsen og deltage i 

arbejdet for gode forhold for 

beboerne i ældreboligerne.   

Der er jo bestyrelser i alle HAB-

bebyggelser i Hørsholm – så 

hvorfor ikke her – også i fremtiden?  

Heldigvis sidder Jette Wiigh endnu 

i bestyrelsen med stor viden, som 

nye medlemmer kan nyde godt af. 

Desuden stiller DAB, som varetager 

administrationen af boligerne, 

konsulentstøtte og kurser til 

rådighed for nye 

bestyrelsesmedlemmer. Så 

forhåbentlig er der blandt jer som 

læser med her, nogle som tænker: 

det er måske noget for mig! det har 

jeg lyst til at vide noget mere om! 

Jeg har tid, viden eller erfaringer, 

som kan bruges til gavn for 

Breelteparken!  

Der er heldigvis mulighed for at få 

svar på spørgsmål om opgaven fra 

DAB og sikkert også fra den 

nuværende bestyrelse.      

Hvor jeg håber, at der blandt jer er 

nogle, som har lyst til at være 

Breelteparkens nye bestyrelse. 

Annette Wedel-Heinen, Bolig nr.  
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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. 
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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. 

 

En kold december måned på Breelteparken 
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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: 

Anders, 301 

 

Præmie kan afhentes i Dagcentrets 

åbningstid, hvor løsningen også kan 

fremvises. 

 

 

 

 

 

Referat af Aktivitets- og Beboerråds-

møde 15.12.2022 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 

 

 

           


