
Seniorrådet i Hørsholm orienterer
Seniorrådets hjemmeside: www.seniorraad.horsholm.dk 
Facebook: Hørsholm Seniorråd

Hørsholm SeniorRådgivning
Vi holder midlertidig lukket for personlig besøg på Selmersbo 

på grund af smittefare ved Corona-Virus

Du kan fortsat ringe på telefon 45 86 11 17 
eller sende en mail til hsr.uk@mail.tele.dk, så vil vi kontakte dig.

Tøv ikke med at kontakte os, vi er der !

Hjemmebesøg er p.t. ikke muligt.

Pas godt på hinanden til vi igenkan omgås hinanden på en normal måde.

Se eventuelt mere på 

www.hørsholmseniorrådgivning.dk

Breelteparkens køkken er 
et ikke helt almindeligt køkken

Hvornår har du sidst 
rørt ved et andet menneske?
Den tilstand, hvor man er berøvet 
nærvær med andre mennesker og ikke 
er så heldig at bo sammen med et 
familiemedlem, kan føre til HUDSULT! 
– vi har behov for at mærke hinanden. 
Vi seniorer lider under det, som går 
under betegnelsen: SOCIAL AFSTAND/
AFSAVN!
Vi ved fra eksperter, at vores afstand 
til hinanden kommer til at vare ved en 
rum tid endnu, uanset at samfundets 
funktioner langsomt vækkes til live igen. 
Så er vi seniorer de sidste, som bliver 
”sluppet fri”.
Coronavirusens dilemma bliver ofte 
beskrevet som et valg mellem sund-
hedsfagligt ansvarlige beslutninger – og 
økonomisk ansvarlige beslutninger.
Men der er jo også den tredje dimen-
sion: Følgerne af, at vi i måneder vil 
være berøvet hinandens nærvær, og 
hvor bedsteforældre ikke ser deres børn 
og børnebørn.

I disse Corona-tider hvor alle vi ældre 
bør være isolerede fra vores familie, ven-
ner og fra alle vores sociale aktiviteter. 
Men vi har fået ros af vores Statsminis-
ter – kurven er knækket, og det tilskrives 
ikke mindst vi ældre, som har overholdt 
sundhedsmyndighedernes råd om af-
stand og hygiejne - SÅ FLOT! 

Alle kommunens plejecentre er lukket 
for besøg udefra, og beboerne holdes 
adskilt. - DET ER HÅRDT! Og det er med 
mange og store afsavn.                                                   
- DET er så FLOT -  at vi på vores 
plejecentre, i skrivende stund, INGEN 
smittede beboere har.
DET er så FLOT  - at der heller ikke er 
testet noget plejepersonale, som er 
smittet.
ALLE har taget et stort ansvar, og lider 
et STORT afsavn.

Ja afsavn, det er både hos ældre i 
hjemmeplejen, på plejecentrene, og hos 
de ældre som bor i egen bolig. Men så 
sandelig også for de pårørende, som er 
vant til jævnligt at besøge og hjælpe. 
Ja, alle vi ældre er i samme båd. Men 
det er så utrolig vigtigt at holde fokus 
på forebyggelse. På at reducere smitte-
spredningen.

Der skal lyde en STOR TAK til det sam-
fund, som passer så godt på os ældre 
og øvrige udsatte grupper.  

Stay home, stay safe 
and stay healthy.

Lisbet Schmølker, 
formand

Hvorfor er vores mad så interessant, 
og hvor kommer den egentlig fra?

Denne lille artikel fortæller lidt om 
Breelteparkens madservice, der leverer
mad til alle plejecentre og visiterede 
hjemmeboende i Hørsholm. Maden
tilberedes i køkkenet i Breelteparken, 
hvor Nils Kristensen er køkkenchef.
Han er i øvrigt født og opvokset i Hørs-
holm, er uddannet kok og ernærings-
rådgiver, og så er mad hans store vision.

Nils fortæller, at der 7 dage om ugen 
fremstilles 400 retter varm mad ud over
det kolde: salater og smørrebrød. 
Maden er lavet af friske råvarer, som
leveres hver morgen kl. 5.15 undtagen 
søndag - min. 1/3 er økologisk, og det 
svarer til et bronzemærke. Ingen
retter har været frosne. 25% af den 
mad, der leveres, er fremstillet som 
diætkost, slankekost, lactosefri kost og 
allergikost. Desuden laves der speciel 
mad til borgere, som har synkebesvær, 
så køkkenet skal kunne mere end bare 
at tilberede almindelig mad.

Hvad er den største udfordring ved at 
lave så mange forskellige typer mad?
Jo, svarer Nils, det skal smage godt, og 
det skal se indbydende ud. Fx skal et 
stykke smørrebrød til en person, der har 
synkebesvær, se ud og smage som et 
helt almindeligt stykke smørrebrød - tid-
ligere var det bare blendet, men sådan 
er det ikke mere i Hørsholm. Det kræver 
noget helt specielt at kunne opfylde alle 
disse krav, for det er vigtigt, at de ældre 
får en sund og ernærings rigtig kost.

På borgerens fødselsdag sender køk-
kenet en lille hilsen på et vedlagt kort,

Nu kan udvalgte risikogrupper få gratis vaccination 
mod lunge betændelse (pneumokokvaccination)
Beboere på plejehjem og særlige risiko-
grupper, herunder personer over 65 år
med visse kroniske lidelser og personer 
over 65 år med høj risiko for lunge-

betændelse, kan nu gratis blive vac-
cineret. Senere bliver det udvidet til at 
omfatte alle over 65 år.

Køkkenchef Nils Kristensen på 
hjemmebane. Foto af Verner Knudsen

ADVARSEL: Pas på, at du ikke 
bliver fuppet i denne coronatid!
IT- og NETHJÆLP i Selmersbo har gjort 
os opmærksom på hackere og falske 
mails. Der er også andre ting, vi her vil 
advare mod.
Hold din pc opdateret og hold den 
beskyttet mod virus. Pas på mails med  
fupbeskeder om gaver, gevinster eller 
pakker fra fx Jysk, Matas, Postnord, 
eller andre. SLET MAILEN.

Pas på mails fra Skat, NETS eller din 
bank, hvor der kan henvises til en 
hjemmeside, der er falsk. Falske hjem-
mesider er næsten umulige at skelne fra 
de rigtige.

OPLYS ALDRIG personnr./ NEM id /
kontonummer /koder. 
NB: Ingen offentlig myndighed eller 
bank vil kræve disse oplysninger i en 
mail eller sms. 

Coronakrisen åbner mulighed for 
svindel: Pas på, hvis nogen udgiver sig 
for at komme fra hjemmeplejen eller 
fra sundhedsvæsenet for at tage en 
corona test eller lignende. Hvis du er i 
tvivl: Bed personen legitimere sig.

Er du kommet i tvivl: Ring til politiet/
spær dine konti.

Selmersbo – et aktivt hus
Alle aktiviteter og arrangementer er desværre lukket indtil videre i Selmersbo.

Mandag den 25 maj
På grund af omstændighederne afholdes årets generalforsamling i Selmersbo, 
som en “papir” generalforsamling. Læs venligst mere om dette på vor hjemmeside.
Venligst ”hold øje” med vores hjemmeside www.selmersbo.dk vedr. nyheder. 
Tlf. 48494300, mail: ahh@horsholm.dk

HUSK - Alle sammen at holde humøret oppe – vi ses snart!

og til højtider og skiftende årstider med-
følger et skrift med lidt historie. Tiden
står ikke stille i Breelteparkens køkken.
Ud over egenkontrol a� ægger Fødevar-
estyrelsen uanmeldte besøg, og kontrol-
len er som på hospitalerne.

Breelteparkens madservice, som favner 
bredt og har både speciel mad og á 
la carte retter, er et godt aktiv for de 
borgere, der ikke selv er i stand til at 
lave mad.

Det er dejligt, at der i vores kommune 
tilbydes mad, der kan opfylde så
mange forskellige behov.

Gratis vaccination 
mod lungebetændelse


