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Ny ældrechef i Brøndby Kommune
Klaus Godsk Kolberg er ny ældrechef.
Klaus Godsk Kolberg tiltræder som ny chef for Ældre og
Omsorg i Brøndby Kommune den 1. december 2021. Han
afløser dermed Lisbeth Sommer, der efter 15 år på posten går
på pension.
Klaus Godsk Kolberg har cheferfaring på både social- og ældreområdet fra flere
kommuner - men også erfaring fra både det regionale sundhedsvæsen, den private
sektor, fælleskommunale selskaber samt en kort periode i et ministerie.
”Jeg har allerede inden den egentlige start stiftet lidt bekendtskab med Brøndby
Kommunes ældreområde og har også mødt flere medarbejdere. Det står helt klart,
at det er et rigtig velfungerende område, jeg overtager, der er præget af engagerede
medarbejdere og høj faglighed. Jeg glæder mig til at stå i spisen for
videreudviklingen af Brøndbys ældrepleje,” siger Klaus Godsk Kolberg.
Klaus Godsk Kolberg er uddannet cand.polit. fra Københavns Universitet.

Klaus Godsk Kolberg

I marts er det afd. 4 der skriver i Æblebladet
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Forårs stemning i Æblehaven
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Ny Ergoterapeut i
Æblehaven.
Så er der kommet en nye ergoterapeut i
Æblehaven, og jeg hedder Nanna.
I har måske set mig og måske endda været så heldig at møde mig, men frygt ej, I
skal nok komme til at hilse på mig alle sammen.
Jeg skal lige bruge den første tid på at lære Æblehavn at kende, samt alle jer
beboere at kende. Herefter glæder jeg mig til at rulle ærmerne op og få gang i
hverdagsrehabiliteringen.
Ud over hverdagsrehabiliteringen i husene, vil det også
være mig som kommer rundt og vurderer behovet for
hjælpemidler og sørger for at rette hjælpemidler bliver
bestilt.
Sidst men ikke mindst vil jeg takke for min varme velkomst
her i Æblehaven og så glæder jeg mig til at lære jer alle
sammen endnu bedre at kende.
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I ØNSKES HJERTELIG TILLYKKE MED

FØDSELSDAGEN

05/2
17/2
24/2
24/2
28/2

Dorthe W. Bengtsson, Hus 12,1
Else Lind, Hus 12,-6
Karen Østergaard, Hus 8,-3
Ole Alsted, Hus 8,-4
Kirsten Hansen, Hus 2,-2

GUDSTJENESTE
Gudstjeneste i
Kernehuset
d. 17. februar kl. 13.30

Vi BYDER VELKOMMEN TIL:
Medarbejder
Social- og sundhedshjælper Fatiha Blom ansat
i afdeling 2 – aftenvagt pr. 1. februar 2022
Beboere:
Knud Bent Petersen, Hus 3,-5
Poul Erik Sørensen, Hus 3,-7
Anna Kristensen, Hus 5,-2
Frantz Kurt Willy Nielsen, Hus 12,-4
Jørgen Bent Hansen, Hus 12,-8
Helen Iris Olsson, Hus 14,-6
Svend Erik Jensen, Hus 16,-4
Frits Troels Nielsen, Hus 16,-9

Sognepræst:
Elisabeth Krarup de Medeiros
4373 0037 / 6116 0037
Sognepræst:
Michael Hald Jacobsen
2941 4035
Træffes: Tirs. og tors. 17.00-18.00
Ons. og fre. 10.00-11.00
Sognepræst:
Peter Sander
2941 4247
Træffes tirsdag og torsdag kl. 10 – 12

VI SIGER FARVEL TIL:
Ole Bjørnsten, Hus 1,-4
Niels Erik Torp Steffensen, Hus 2,-3
Preben Erik Nielsen, Hus 3,-5
Aase Christine Jacobsen, Hus 4,-3
Nora Mikkelsen, Hus 12,-8
Egon Carlo Asping, Hus 14,-2
Ella Birthe Løstrup, Hus 14,-9
Lis Petersen, Hus 16,-2
Anne-Marie Carlsen, Hus 16,-3
Emma Naa-Adaku Quaye, Hus 16,9

Hvis du har lyst til en samtale med én
af præsterne, kan du altid ringe til os,
eller bede personalet om at gøre det.
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OMSORGSTANDPLEJEN
ER I ÆBLEHAVEN
HVER TORSDAG
KONTAKT TANDPLEJEN
PÅ TELEFON
4328 2632

Åbent:
Mandag – fredag: 11.00 – 12.45
Weekend og helligdage: 11.30 –12.30
Salg af varm mad, bi-ret, kaffe og
kage. Desuden på hverdage kold
eller lun anretning, smørrebrød og
salat.
For gæster: Husk coronapas, gælder ikke
for Æblehavens beboere.

DEMENS
ÆBLEHAVENS BLADUDVALG
Personale:
Ninna, Kernehuset
Jeanett, Kernehuset
Redaktion:
Ninna Rasmussen, Jeanett Jensen
og Helle Larsen

Har du spørgsmål vedrørende
demens eller brug for råd og
vejledning, så er du velkommen
til at kontakte mig.
Demenskonsulent
Jane Meinert
telefon: 2929 9623

Korrekturlæser:
Lene Hecht og Joy Hansen
Tryk:
Brøndby Kommunes Trykkeri

Deadline for indlæg til bladet

er altid den 15. i måneden inden kl. 12.00
6

Daghjemmets side

Daghjemmet ønsker alle et
Godt Nytår.
December har stået i julens tegn, vi har bagt,
været kreative og haft besøg af vores egne
”luciadamer” og ikke mindst spist og hygget os.
Nedenstående ser du de medarbejdere, der er at finde i Daghjemmet:

Joy

Lene

Mette

Helle

Tania
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Gudstjenester 2022
- 17. februar i Kernehuset.
- 17. marts i Kernehuset.
- 21. april (torsdag efter påske) i Kirken
- 19. maj i Kernehuset.
- 16. juni i Kernehuset.
- Ingen tjeneste i juli (pga. sommerferie)
- 18. august i Kernehuset.
- 15. september i Kernehuset.
- 20. oktober i Kernehuset.
- 17. november i Kernehuset.
- 15. december (julegudstjeneste
i kirken)
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Kernehuset aktivitetskalender Februar 2022
Formiddag 10.00-11.30
Uge 5
Ti 1
On 2
To 3
Fr 4
Uge 6
Ma 7
Ti 8
On 9
To 10
Fr 11
Uge 7
Ma 14
Ti 15

Eftermiddag 13.15 -14.45

Damerne mødes.
Besøg i husene
Gymnastik og bevægelse.
Besøg i husene

Herrerne mødes.
Irsk kaffe og musik i hus 5
Besøg i husene
Irsk kaffe og musik i hus 9

Besøg i husene
Damerne mødes.
Besøg i husene
Gymnastik og bevægelse.
Besøg i husene

Gymnastik og bevægelse.
Herrerne mødes.
Irsk kaffe og musik i hus 12
Irsk kaffe og musik i hus 14
Irsk kaffe og musik i hus 16

Besøg i husene
Damerne mødes.

Gymnastik og bevægelse.
Herrerne mødes.

Tøjsalg i Aulaen v/ Lotte.
On 16
To 17
Fr 18
Uge 8
Ma 21
Ti 22
On 23

Besøg i husene
Gymnastik og bevægelse.
Besøg i husene

Kagedag i husene.

Besøg i husene
Damerne mødes.
Besøg i husene

Gymnastik og bevægelse.
Herrerne mødes.
Fællesbankospil i Aulaen for
Beboerne.
Pårørende er velkommen som
hjælp. kaffe og kage efter banko.
Irsk kaffe og musik i hus 8 - 10
Besøg i husene

To 24 Gymnastik og bevægelse.
Fr 25 Besøg i husene
Uge 9
Ma 28 Besøg i husene

Gudstjeneste i Kernehuset
Besøg i husene

Gymnastik og bevægelse.
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FEBRUAR 2022

KOSTPLAN

Beboere

Tirsdag

1

Fisk i fad m/ peberfrugt, chili, kartofler

Blomkålbroccolisuppe

Onsdag

2

Stegt flæsk m/ persillesovs, kartofler,
rødbeder

Hybensuppe m/
flødeskum

Torsdag

3

Gryderet m/ kylling, champignon,
peberfrugt, kartofler

Lagkage m/
flødeskum

Fredag

4

Lasagne m/ salat, tomat, agurk, majs,
dressing

Æblegrød med
piskefløde

Lørdag

5

Nakkesteg m/ svær, skysovs, kartofler,
waldorffsalat

Jordbærfromage m/
flødeskum

Søndag

6

Skinkeschnitzel m/ bearnaisesovs,
kartofler, ærter

Pandekager m/
solbærsyltetøj

Mandag

7

Stegt sild m/ stuvet kartofler, peberrod,
rødbeder

Alliancegrød med
piskefløde

Tirsdag

8

Frikadelle m/ skysovs, kartofler, asier,
ribsgele

Hyldebærsuppe m/
æbler, tvebakker

Onsdag

9

Hamburgerryg m/ stuvet spinat, brunede
kartofler

Rombudding m/
kirsebærsovs

Torsdag

10 Irsk stuvning m/ rugbrød, sennep

Sukkerbrøds æblekage
m/ kanel,
flødeskum

Fredag

11 Wienerpølser m/ varm kartoffelsalat,
sennep & ketchup

Tomatsuppe

Lørdag

12 Marineret kamsteg m/ skysovs, kartofler,
bagt blomkål

Appelsinfromage

Søndag

13 Stegt kyllingebryst, flødekartofler m/
gulerod, pastinak

Marengsreder m/
blåbærskum

Mandag

14 Stegt medister m/ stuvet ærter & gulerod,
kartofler

Rabarber-jordbærgrød
med piskefløde
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Tirsdag

15 Fiskefrikadelle m/ laks, dildsovs, kartofler, Æble-abrikossuppe
gulerodsråkost
m/ tvebakker

Onsdag

16 Gryderet m/ hakket oksekød, porre, tomat, Kagedag 13.30-15.00
kartofler
i husene

Torsdag

17 Kogt kalv m/ sur-sødpeberrodssovs,
kartofler

Kalvekødssuppe m/
kød-melboller

Fredag

18 Krydrede bønnefrikadeller m/ stuvet
blomkål, kartofler, persilledrys

Bananasplit m/
flødeskum

Lørdag

19 Stegt hvidløgskylling m/ skysovs,
kartofler, agurkesalat

Mokkamousse

Søndag

20 Skinke m/ dijonsauce, kartofler,
kroblanding

Is m/ vafler

Mandag

21 Krebinet m/ stuvet hvidkål, kartofler

Stikkelsbærgrød med
piskefløde

Tirsdag

22 Millionbøf m/ kartoffelmos, rødbeder

Henkogt ananas &
fersken m/ yoghurtcreme

Onsdag

23 Dampet laks m/ grøntsagssovs, kartofler

Chokoladelagkage m/
abrikos

Torsdag

24 Gryderet m/ gris, karry, løse ris

Jordskokkesuppe

Fredag

25 Paneret kalkunschnitzel m/
champignonsovs, kartofler, drueagurk

Abrikosris

Lørdag

26 Nakkefilet m/ svesker, skysovs, kartofler,
rødkål

Kærnemælksfromage
m/ kirsebærsovs

Søndag

27 Kylling i abrikos m/ kartofler, bønner

Fastelavnsboller
Kage: Småkager

Mandag

28 Farsbrød m/ kapers, rødbeder, skysovs,
kartofler, blomkål

Jordbærgrød med
piskefløde
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TELEFONLISTE
ÆLDRECENTRET ÆBLEHAVEN
Der er nu 5 valgmuligheder:
Tryk 1: For kontakt til personalet i husene
Tryk: Husnummer
Tryk 2: For kontakt til Daghjemmet
Tryk:
1: Daghjem 1
2: Daghjem 2
3: Områdeleder

4328 2709

Tryk 3: For kontakt til Kernehuset
Tryk 4: For kontakt til køkkenet
1: Central køkkenet
2: Kontor
Tryk 0: For personlig kontakt
Indlæg til æblebladet sendes til:
nmr@brondby.dk
jwj@brondby.dk
hlr@brondby.dk

Afdeling 1 Hus 7+8+10
Afdelingsleder Janni
Afdeling 2 Hus 12+14+16
Afdelingsleder
Afdeling 3 Hus 1+3+5
Afdelingsleder Marianne
Afdeling 4 Hus 2+4+9
Afdelingsleder
Afdeling 5 Vaskeri og rengøring
Afdelingsleder Eva
Teknisk service
Teknisk serviceleder Claus
Eksterne leverandøre:
Tandlæge
Torsdage kl. 08.00-15.00
Taxa

2482 3781
2485 4043
2180 8012

Yousee: Kabel TV

8080 4040

TDC: Telefon

8080 8080

MEDLEMMER AF BRUGER-OG PÅRØRENDERÅDET I ÆLDRECENTRET ÆBLEHAVEN
Beboer:
Pårørende:
Område D:
Hus 8+10
Ledig
Lone Kruse / danlo@mail.dk
Område E
Hus 3+5
Ledig
Ledig
Område E
Hus 2+4+9
Helle Corse (Formand)
Ledig
HCO@ssi.dk
Område F
Hus 1+12+14+16
Ledig
Ledig
Beboer suppleanter:
Pårørende suppleanter
Område D:
Hus 8+10
Ledig
Gitte Benedicht
Område E
Hus 3+5
Ledig
Ledig
Område E
Hus 2+4+9
Hjørleif Chaldea/ h.chaldea@gmail.com
Ledig
Jeanne Rath/ Jeanne.rath@gmail.com
Område F
Hus 1+12+14+16
Lizzie Persson
Ledig
lizziepersson38@gmail.com
Andre:
Seniorrådet
Seniorrådet:
suppleant:
Karin Bredgaard
Ingen
kab@mail.dk
tlf.: 6161 2477
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2012 3809
2180 8012
2940 0993
2044 2331

3057 4213
4848 4848

tlf.: 2859 5504
tlf.: 2062 5876
tlf.:

tlf.: 2461 4845

tlf.: 5356 5482
tlf:
tlf.: 4097 3317

Februar vær nu lidt rar,
dæk den sorte jord så bar
med lidt spirer kønt og grønt
liv i jorden det er skønt.
Byd kun sne og frosten trods
kom med glade tegn til os.

Denne måned har navn efter
en romersk renselsesfest
(efter den romerske gud
Februarius), som blev fejret i
denne måned. Det gamle
danske navn er blidemåned.
Forstavelsen blid betyder lys,
hvid (sne). Februar var
oprindelig årets sidste måned.
Det er derfor, skuddagen
(hvert 4. år) er koblet på her.
Den 29. er altså skuddag.

Solen begynder at stå lidt højere på himlen. Solen skinner også mere, og
nedbøren er den laveste i hele året. Der er klare frostdage, hvor det er med at
komme ud og nyde vejret, selv om det kan være hundekoldt. Februar er årets
koldeste måned. Den eneste måned med gennemsnitstemperaturer på minus
grader, selv om der er færre frostdøgn i denne måned end i januar. Februar er den
sidste vintermåned, men også den måned hvor forårstegnene først viser sig.
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Bevæg dig for livet
Bliv bevæget af livet
Bevæg dig hele livet
I Æblehaven bevæger vi os for at mærke vi er i live, blandt andet
ved at lave siddende gymnastik, har du lyst til at være med så mød
op:

Mandag kl. 13.15 – 14.30
Torsdag kl. 10.00 – 11.30
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Månedens konkurrence
Ordsprog:
Man skal ikke græde over spildt …. ?

1: Vand
2: Øl
3: Mælk

Kryds & tværs

1

2

3

4

5

15

6

7

8

Månedens konkurrence og kryds & tværs
Løsningen skal lægges i postkassen ved kernehuset,
senest den 15. i hver måned.
Hver måned bliver der trukket én vinder i krydsord
og én vinder i konkurrencen. De heldige vindere kan vælge
mellem rødvin, hvidvin eller chokolade.
Gevinsterne afhentes i Kernehuset.

Vinder af ”ved de det?”:

Vinder af krydsordet:

Svar: D. 6. januar

Svar: Sildesalat

Preben Garlin

Erling Persson

Daghjemmet

Hus 14 lej 2

Svar:______________________________________________________

Navn:______________________________________________________
Bolig:______________________________________________________

Løsningen skal afleveres senest d. 15. i hver måned
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Udlån fra Kernehuset
Kom og lån spil, bøger,
musik, film og reminiscens
kasser af os i Kernehuset. Vi
har en masse gode ting, som
kan lånes til de stille
eftermiddage og
weekender, vi går i møde.
Det er altid hyggeligt at samles om et spil eller en
hyggelig film. Hvis du gerne vil låne bøger, kan vi i
Kernehuset bestille dem til dig fra biblioteket.
Det er også muligt at låne lydbøger.
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Fastelavnsboller og fastelavnsmad
Fastelavnsbollerne stammer sandsynligvis fra
Tyskland, hvor man i 1600-tallet kaldte dem
"heisswecken" dvs. varmt, rundt bagværk.
I 1700- og 1800-årene var fastelavnsboller ikke
nødvendigvis
noget man bagte selv. Både i by og på land
kunne hvedebollerne - som var et særligt
lækkeri - købes af omvandrende kagekoner.
I 1700-årene kunne man fx spise dem ved at
blande krummen med smør, og udbløde dem
i varm mælk. På denne måde kom de i endnu
højere grad til at leve op til kravet om de
fede, hvide fastelavnsspiser. I de seneste år
er fastelavnsboller blevet
til wienerbrødsboller ofte fyldt med creme
eller flødeskum.
Alternativt bagværk
Tidligere forbandt man også de såkaldte "strutter" og "firknopper" med fastelavn.
Disse var også bagt af hvedemel, men havde "alternative" former. Strutten er
klippet eller skåret op, således at den får fire spidser. Firknoppen er derimod sat
sammen af fire selvstændige boller. Endeligt hører også fastekringlerne til det
særlige sortiment. Behandlet på den rigtige måde kunne de holde i umådeligt
lang tid - angiveligt op til et år!
Fastelavnskringler blev lavet af mel, vand,
salt og kommen.
Fordi dejen blev kogt før bagningen, kunne kringlerne holde
længe,
- helt op til et år!
Tekst: Charlotte S.H. Jensen

18

Hvornår er det fastelavn?
Fastelavnssøndag ligger altid syv uger før påskedag, der falder den første søndag efter den
første fuldmåne efter forårsjævndøgn. Det betyder i praksis, at det er fastelavnssøndag
mellem den 1. februar og den 7. marts. I år 2022 falder fastelavn søndag den 27. februar.
Hvad betyder ordene fastelavn og karneval? Fastelavn kommer af det plattyske "vaste
lavent" eller "fastelabend", der begge betyder aftenen inden fasten. Karneval derimod
stammer fra latin "carne vale", der betyder "farvel til kødet" altså igen en henvisning til den
40 dage lange faste, som starter lige efter fastelavn.

Katten slås af tønden til fastelavn
I dag er fastelavn en fest for børnene, hvor de klæder sig ud og slår katten af tønden, inden
det er tid til at kåre årets kattekonge og kattedronning. Sådan har det ikke altid været.
Oprindeligt og indtil langt op i 1800-tallet var fastelavn en voksenfest, hvor de voksne drak
alkohol i rigelige mængder, spiste kød, festede, dansede og klædte sig ud og slog katten af
tønden, ofte til hest og med en levende kat i tønden. Katten symboliserede nemlig både ”Den
Onde” og det onde i al almindelighed, som man gerne ville beskytte sig imod. I dag fyldes
tønden derimod med slik eller andre godter, og katten er lavet af papir og sat fast med
klisterbånd på tønden. Skikken med at slå katten af tønden formodes at være kommet til
Danmark med de hollandske bønder, som Christian II fik herop i 1500-tallet.
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Gårdsangerne fra Thy
Med Gårdsangerne fra Thy, vil
vi igen komme rundt i alle
husene, hvor vi serverer Irsk
kaffe og varm chokolade med
flødeskum. Der er mange
genkendelige gårdsange fra de
gamle dage, som får mange
minder frem, fra en svunden tid.
Nogle af husene har allerede
haft besøg af os fra kernehuset.
Vi glæder os til at komme rundt
til alle husene.

Kernehuset
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