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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:  

         Nette Oliver 

21 34 27 39 

 

28 13 62 10 

60 13 08 98 

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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Indhold 

 Leder ............................ ..03 
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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. 

                         

    

     Mail: 

        breelteparken@horsholm.dk 

 

 

 

 

 

 

 

Lederen har ordet 
 

Farvel til Lene  

Så kom dagen, hvor Lene har valgt at gå 

på pension. Der blev taget afsked i 

fredags den 24/2, hvor rigtig mange 

beboere, pårørende, gamle kollegaere 

m.fl. deltog. Lene har været en stor del af 

Breeltepakren, og hun vil blive savnet. 

Vi ønsker Lene alt mulig godt fremover. 

 

Pga nedskæringerne ansættes ikke en 

anden i hendes sted i resten af 2023. 

Jeg vil derfor være nærmeste leder for de 

4 dygtige medarbejdere i Dagcentret.  

 

Hørsholm kommune har igangsat en 

undersøgelse af hvilke tilbud, der er brug 

for i kommunen.  

Vi afventer derfor, hvad der evt. skal 

ændres på Breelteparkens Dagcenter. 

Jeg vil sørge for at informere jer, så snart 

der er noget nyt at fortælle herom. 

Helle Jensen 

 

 
 

 

mailto:breelteparken@horsholm.dk
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Husk! 
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 marts 

Onsdag   01 

 

 

 

 

09.00 

 

09.30 

11.00 
13.00 

14.30 

Gymnastik og styrketræning 

tilmelding nødvendig 

Stav- og rollatorgang 

Oplæsning af Breeltenyt 
Syning 

Gudstjeneste 

Torsdag  02 10.00 

11.00 

13.00 

Hygge i Dagcenteret 

Fælles gåtur 

Kunst i Dagcenterets køkken, se side 

Fredag    03 09.30 

10.30 

14.00 

Stav- og rollatorgang 

Banko 

Breelte Bio, se side 11 

Søndag   05 14.00 Søndagscafé, se side12 

Mandag  06 09.15 

10.00 

11.00 

13.00 

14.00 

Svømning hold 1 tilmelding nødvendig 

Svømning hold 2 tilmelding nødvendig 

Styrketræning i kælderen 

Nørkleaktivitet, se side 16 

Oplæsning i Dagcenterets køkken 

Tirsdag   07 

 

 

10.00 

10.20 

 

10.30 

11.00 

13.00 

13.30 

Træning (stående) i Festsalen 

Kirkegårdstur. Vær præcis! Mødested: 

Hovedindgangen 

IT hjælp i Dagcenterets køkken 

Træning (stående/siddende) i Festsalen 

Træning (siddende/lidt stående) i Festsalen 

Billard 
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 Tid Det sker i marts 

Onsdag   08 

 

 

 

Onsdag   08 

09.00 

 

09.30 

13.00 

13.00 

Gymnastik og styrketræning 

tilmelding nødvendig 

Stav- og rollatorgang 

Syning 

Fællessang i Dagcenteret 

Torsdag  09 

 

10.00 

13.00 

13.00 

Hygge i Dagcenteret 

Kunst i Dagcenterets køkken, se side 

Tur til Rungsted Havn, se side 10 

Fredag    10 

 

09.30 

10.30 

13.00 

Stavgang 

Banko 

Skak i Dagcenteret 

Mandag  13 

 

 

09.15 

10.00 

10.00 

 

11.00 

13.00 

14.00 

Svømning hold 1 tilmelding nødvendig 

Svømning hold 2 tilmelding nødvendig 

Indkøbstur til Midtpunkt, tilmelding i 

Dagcentret  

Styrketræning i kælderen 

Nørkleaktivitet, se side 16  

Oplæsning i Dagcenterets køkken 

Tirsdag   14 10.00 

10.00 

10.30 

11.00 

13.00 

13.30 

Tur til Arboretet, se side 10 

Træning (stående) i Festsalen 

IT hjælp i Dagcenterets køkken 

Træning (stående/siddende) i Festsalen 

Træning (siddende/lidt stående) i Festsalen 

Billard 

Onsdag   15 

 

09.00 

09.30 

12.00 

13.00 

Gymnastik og styrketræning 

Stav- og rollatorgang 

Damefrokost, tilmelding nødvendig, se side 9 

Syning 

Torsdag  16 10.00 

 

11.00 

13.00 

13.30 

Påske pop-up aktivitet i Dagcenterets køkken, 

se side 16 

Fælles gåtur  

Kunst i Dagcenterets køkken, se side 

Det store banko 

Fredag    17 09.30 Stav- og rollatorgang 
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 Tid Det sker i marts 

10.30 

13.00 

Banko 

Skak i Dagcenteret 

Mandag  20 

 

 

09.15 

10.00 

11.00 

13.00 

14.00 

Svømning hold 1 tilmelding nødvendig 

Svømning hold 2 tilmelding nødvendig 

Styrketræning i kælderen 

Nørkleaktivitet, se side 16 

Oplæsning i Dagcenterets køkken 

Tirsdag   21 10.00 

10.30 

12.00 

Træning (stående) i restauranten 

IT hjælp i Dagcenterets køkken 

Herrefrokost, Tilmelding nødvendig, se side 9 

Onsdag   22 

 

 

 

09.00 

 

09.30 

13.00 

13.00 

Gymnastik og styrketræning  

tilmelding nødvendig 

Stav- og rollatorgang 

Syning 

Fællessang i Dagcenteret 

Torsdag  23 10.00 

10.00 

11.00 

13.00 

Hygge i Dagcenteret 

Tur langs kysten, se side 10 

Fælles gåtur  

Kunst i Dagcenterets køkken, se side 

Fredag    24 09.30 

10.30 

13.00 

Stav- og rollatorgang 

Banko 

Skak i Dagcenteret 

Mandag  27 10.00 

10.30 

10.00 

 

11.00 

13.00 

14.00 

Svømning hold 1, tilmelding nødvendig 

Svømning hold 2, tilmelding nødvendig 

Indkøbstur til Føtex/Rema, tilmelding i 

Dagcentret 

Styrketræning i kælderen 

Nørkleaktivitet, se side 16 

Oplæsning i Dagcenterets køkken 

Tirsdag   28 10.00 

10.00 

11.00 

13.00 

13.30 

Træning (stående) i Festsalen 

Tur til Fredensborg Slot, se side 10 

Træning (stående/siddende) i Festsalen 

Træning (siddende/lidt stående) i festsalen 

Billard 
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 Tid Det sker i marts 

Onsdag   29 09.00 

09.30 

13.00 

Gymnastik og styrketræning 

Stav- og rollatorgang 

Syning 

Torsdag  30 11.00 

13.00 

13.00 

Fælles gåtur  

Husker du? I forhallen, se side 8 

Kunst i Dagcenterets køkken, se side 

Fredag    31 09.30 

10.30 

13.00 

Stav- og rollatorgang 

Banko 

Skak i Dagcenteret 

 

Mandag  03 

April 
11.00 Oplæsning af Breeltenyt 

 

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

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

Dagcenternyt 
 

Nu er foråret lige om hjørnet, og vi skal ud og nyde det. Vi har derfor planlagt flere 

forskellige korte ture, I kan tilmelde jer. Se aktivitetskalenderen. 

Vi fik sendt Lene godt på vej. Vi håber alle, hun kommer til at nyde sin nye tilværelse 

som pensionist. Mon ikke hun kommer på besøg i ny og næ her i Dagcenteret      

Forårsfest - Sæt allerede nu kryds i kalenderen d. 20. april. Mere information i 

næste udgave af Breeltenyt. 

 

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. 
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Oplæsning af Breeltenyt  

Vi læser Breeltenyt højt i Dagcenteret onsdag d. 1. marts  kl. 11 i 

Dagcentertet. 

Indkøbsture  

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

Hygge i Dagcenteret 

Kom og hyg med os i Dagcenteret torsdage fra kl. 10. Vi finder på 

forskellige små aktiviteter, vi kan være sammen om f.eks. puzzlespil, 

quiz, kreativt m.m.  
 

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. 

 

Avislæsning  

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

komme forbi til en kop kaffe.  

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. 

Medbring dit fund til Husker du aktiviteten torsdag d. 30. marts kl. 13.  

i forhallen ved pejsen. 
 

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 efter endt tur – i 

Orangeriet eller i Dagcentret. 
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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. 

 

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. 

 

Gåtur   

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

ved restauranten og går derfra.  

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.   

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 

Damefrokost onsdag d. 15. marts tilmelding og betaling senest d. 10. 

marts. Pris 140kr. 

Herrefrokost tirsdag d. 21. marts tilmelding og betaling senest d. 10. 

marts. Pris 140kr. 
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Syning 

De frivillige Sydamer sidder klar, hver onsdag kl. 13, til at reparere, 

omsy, oplægge m.m. i Dagcenterets køkken. Har du noget tøj, der skal 

ordnes, så kom og snak med damerne, om det er noget, de kan hjælpe 

med. Deres hjælp koster et lille beløb. Pengene går til beboerkassen.   

 

Ture ud i det blå - Marts 

I marts måned tager vi på fire korte ture ud i det blå med den nye bus. 

Torsdag d. 9.   Tur til Rungsted Havn 

Tirsdag d. 14.  Tur til Arboretet  

Torsdag d. 23. Tur op langs kysten med et lille stop undervejs  

Tirsdag d. 28.  Tur til Fredensborg Slot 

Tilmelding og betaling til turene skal ske i Dagcenteret. Pris pr. tur 50 kr. 

Der er plads til 6 beboere, inkl. 1 kørestol.  

 

 

Dagcentret er åbent for alle beboere uden aftale og tilmelding 
 

Alle hverdage Kl. 09.00 – 15.30 
Formiddags-/eftermiddagskaffe koster 60 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. 

Med venlig hilsen Dagcentret 

Personalet i Dagcenteret 

 

                              
Christina               Mette                    Tulle                   Christian 
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Rose 

 
 

Fredag d. 3. marts 
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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Søndag d. 5. marts kl. 14.00  
I restauranten. 

 

Ivan underholder med musik. 

Der serveres kringle og småkager  

til kaffe og te  
 

 

 
 

 

Prisen er 30kr. som betales på dagen. 

Beboere fra plejehjemmet betaler via ”pakken”. 
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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@horsholm.dk 
 

Da vi kun har modtaget et par billeder, udskyder vi udstillingen 

en måned. Vi indsamler billeder i marts og selve udstillingen 

kommer i april.  

 

Har du brug for hjælp til at sende billederne via mail, kom 

da op i Dagcenteret.  

 

 

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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Frivillige søges 
 
Der søges frivillige til følgende to initiativer: 

 

1. Påskefrokost 

De frivilliges opgave bliver her at hjælpe til før, under og 

efter påskefrokosten.  

 

2. Kaffe og rundstykke kl. 10 om søndagen 

De frivilliges opgave bliver her at købe kaffe, mælk, 

rundstykker og let pålæg så som smør og marmelade, lave 

kaffe og sørge for, at der er ryddet pænt op efter 

sammenkomsten.   
 

 

Beboerrådet opfordrer til at melde sig som frivillig til at 

igangsætte ovennævnte ideer. 

 
Kontakt Beboerrådet  

Jette Wiigh, Sonja Jensen, 

Ulla Gyldendal, Birthe Christensen, 

Hanne Kjær 

Poul V. Petersen, 

Jørgen Skjoldan eller René Jørgensen. 

 

Venlig hilsen 

Beboerrådet 
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Billeder fra Fastelavnsfesten 

 
Lone tog prisen som både Kattekonge og Kattedronning  

Grethe fik prisen for bedste og mest gennemførte udklædning 
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Nye aktiviteter i Dagcenteret  
Nørkleaktivitet 

Til denne aktivitet samles vi og nørkler sammen. Mette står til rådighed 

med vejledning og hjælp til, hvad I end nørkler med derhjemme fx 

strikketøj, sytøj, broderi m.m. I medbringer selv materialer og projekter. 

Garn kan dog købes i Dagcenteret.  

Aktiviteten foregår mandage kl. 13.00 i forhallen ved pejsen.  

 

Kunst 

Male værksted hver torsdag kl. 13-15, med kunstmaler Gitte.  

Alle kan deltage, begynder såvel som øvede. 

Jeg hjælper gerne med inspiration, farver og teknikker. 

Vi maler på lærred, papir, sten osv. 

Alle materialer er til rådighed. 

Jeg glæder mig til at se jer til en hyggelig male-eftermiddag i dagcenteret. 

Mvh. Gitte. 

 

Påske pop-up aktivitet  

Kom og vær med til at lave påskeæg pyntet med filt torsdag d. 16. marts. 

Der vil være mulighed for at lege med mange forskellige farver og udtryk. 

Vi skal hygge os, inspirere hinanden og lave fantastiske påskeæg.  

Tilmelding i dagcenteret. Pris 20kr.     

 

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

arrangere det med Dagcentret.  

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 købes i køkkenets ekspeditionstid ved skranken  

mellem kl. 11.30 – 12 OBS kun på hverdage. 

Pris: 15kr. pr. vaskemønt. 
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Nyt fra ejendomskontoret 
Poser til bioaffald kan afhentes i Dagcenteret. 
 

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

vaccination mod Covid 19 og influenza. 

 

Læserbreve og beboerindlæg 
 

Hun har haft indbrud! 

Ja desværre – 1.juledag kom jeg 

hjem til et hus med tydelige spor af 

indbrud. Det er 

grænseoverskridende og svært, at 

fremmede har rodet i ens hjem og 

tilegnet sig ting, man sætter pris på, 

og som har værdi.  Følelsen af 

utryghed ikke mindst ved at forlade 

hjemmet bliver hængende længe, og 

efterarbejdet med politi og 

forsikring er omfattende. 

Forleden omtalte en beboer 

indbruddet og tilføjede ”du havde jo 

heller ikke låst din dør til gården” 

hvortil jeg svarede ”hvorfor tror du 

det?” 

og svaret var: ” for det siger de”.   

- Udokumenteret 

vandrehistorie/sladder, som ikke 

hjælper den, som har fået en kedelig 

udfordring, som skal håndteres. 

Først: min dør i gården er altid låst - 

også 1 juledag. Tyven(e) kom ind 

ved at bryde havedøren mod vest 

op. Den er efterfølgende blevet 

udskiftet. 

Hvor ville jeg ønske, at vi talte 

MED hinanden og ikke OM 

hinanden. 

 

Annette Wedel-Heinen 

Bolig 403 

 

Fransk 

Kære medbeboere, 

vi er nu tre francophile, der har 

mødtes, og fortsætter vore fransk 

sammenkomster med at tale fransk 

og læse en bog sammen.  

Niveauet er endnu ikke helt fastlagt, 

vi prøver os stadig frem - så I er 

meget velkomne. 

Vi har endnu ikke en dato for mødet 

i marts, men ring til  

Brita: 22 53 41 32. 

 

Au revoir - Ellen, Margit og Brita. 
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Kære medbeboere 

Vi har hele tiden problemer med 

affaldsbeholderne til pap, fordi der 

smides store kasser i beholderen, 

uden de er foldet sammen. 

Problemet kunne løses ved, at store 

kasse foldes og stilles til afhentning 

på gangen udenfor boligerne 

mandag morgen, og ved at folde, 

trampe de mindre kasser sammen, 

så de ikke fylder så meget i skralde 

affaldsbeholderen. Så kan vi alle 

komme af med vores pap! 

 

Med venlig hilsen 

Bjørno bolig 102  

 

Tak for hjælpen!! 

Kære Lene.  

Jeg kunne ikke være med til din 

afskedsreception, men du skal have 

en hilsen alligevel. 

Lene du har meget på 

samvittigheden! – på den gode 

måde. 

For en del år siden, var jeg med til – 

i Frivilligcenterregi – at udvikle 

aktiviteter til gavn for ældre, som 

var i risiko for at blive ensomme og 

isolerede.  

Vi ledte efter en samarbejdspartner, 

som ville være med i projektet og 

stille lokaler til rådighed for os, så 

vi kunne afprøve vores ide.  - Vi 

fandt Breelteparken og dig. 

Som resultat af et møde med 

beboerne om ønsker for en ny 

aktivitet, startede vi Blå Time i 

køkkenet. 

Der var stor interesse og god 

tilslutning af gæster og værter 

(frivillige), som hyggede sig, 

grinede, snakkede og mødte op 

gang på gang. 

Da projektperioden var slut, kunne 

vi beskrive aktivitetens betydning 

og søge midler hos Tryg Fonden til 

at fortsætte og udvikle ideen.  

 

Det blev til Blå Time på Sophielund   

og i Beboerhuset i Ådalsparken og 

Herre Hjørnet på Selmersbo, hvor 

de ældste beboere i nærområdet 

hygger sig, holder sammen og 

gerne deltager i den ”ældrevenlige” 

udflugt vi arrangerer hver sommer 

og andre småture og festlige 

arrangementer, som dukker op som 

ønsker i grupperne.  

Jeg mindes den dejlige fest vi holdt, 

da vi havde evalueret projektet og 

kunne se en fremtid for vores idé. 

 

Tak fordi du troede på ideen og 

lukkede os ind, så vi kunne afprøve 

ideen. 

Det er der mange gæster og værter 

(frivillige) som stadig har glæde af, 

og vi vil derfor gerne ønske dig 

held og lykke med den næste 
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periode af dit liv, som du kan fylde 

med spændende oplevelser og 

aktiviteter. 

 

De varmeste hilsner 

Annette Wedel-Heinen 

Bolig 403 

 

Valg til Afdelingsbestyrelsen  

Foråret nærmer sig. Dagene bliver 

længere, og der er heldigvis mere 

lys både morgen og aften. 

Det årlige afdelingsmøde nærmer 

sig også, og det er mit indtryk, at 

der er interesse blandt nogle af 

vores naboer i Breelteparken for at 

stille sig til rådighed som 

kandidater til afdelingsbestyrelsen.  

Ifølge vedtægternes § 15 skal 

bestyrelsen bestå af formand og 

mindst 2 medlemmer. Det betyder, 

at mindst 2 personer skal vælges af 

beboerne på afdelingsmødet, så de 

sammen med Jette Wiigh kan 

videreføre det arbejde og løse de 

opgaver, som påhviler bestyrelsen, 

og som er så vigtige for os alle.  

Som det også fremgår af 

vedtægterne, kan bestyrelsen 

supplere sig med flere medlemmer, 

hvis det ønskes. 

Det er så positivt, at der er naboer 

iblandt os, som viser interesse for 

bestyrelsesarbejdet, og jeg er sikker 

på, at der er mange, der som jeg 

gerne vil vide mere om de 

kandidater, som vi skal stemme ind 

i bestyrelsen. 

Jeg vil derfor foreslå, at 

kandidaterne får mulighed for at 

præsentere sig selv i et kort indlæg i 

april nummeret af Breelte Nyt.  En 

anden mulighed kunne være, at 

beboerne inviteres til et valgmøde, 

så vi kan få en snak med 

kandidaterne. 

Vi går foråret i møde - og det 

betyder valg - og jeg ønsker den 

kommende bestyrelse held og lykke 

med arbejdet for Breelteparkens 

beboere. 

 

Annette Wedel-Heinen  

Bolig 403 

 

Kære beboere, personale og pårørende 

Tusind tak for den fine afsked jeg fik den 24. februar. Og tusind tak for 

alle de fine gaver og ord jeg fik med på vejen. Det varmede mig meget. 

De kærligste hilsner  

Lene  - og på gensyn! 
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Månedens krydsord

Løsning på denne måneds krydsord 

afleveres i Dagcentret senest d. 15. 

marts. 

 

HUSK at skrive dit navn og bolig på 

krydsordet inden aflevering.  

Februar måneds vinder af 

krydsord: 

 

Helle Madsen, bolig 14 

 

Præmie kan afhentes i Dagcentrets 

åbningstid, hvor løsningen også kan 

fremvises. 

 

 

 

 

Referat af Aktivitets- og Beboerråds-

møde 16.02.2023 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 

 

         

Flygtninge på Breelteparken? 

 

Breelteparken har fået en 

anmodning om ældre 

ukrainske flygtninge kunne 

flytte ind i enkelte ledige 

boliger på Breelteparken. 

Dette skal besluttes af HAB, 

Hørsholm Almennyttige 

Boligselskab.  

 

 

 

  Opfordring: 

Foder ikke fugle, Det 

tiltrækker rotter! 

Hanne Kjær, bolig 210 

 

 

 

 

 

 

 

    
        Lene holder afskedstale 


