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Måltider i Æblehaven.  

Meget har udviklet sig i måltiderne 

siden Æblehaven slog dørene op for 

beboere 2. september 1997. Dengang 

spiste beboerne stort set det samme 

måltid fælles om det store bord på 

fællesarealet. Der var få diæter og få 

specielle hensyn at tage. Her et kvart 

århundrede senere har mange ting ændret sig. 

Beboerne flytter ind med flere sygdomme og flere hensyn der skal opfyldes. 

Kontaktpersonerne i huset, er rigtig gode til at få beskrevet, hvad det er køkkenet 

kan gøre for at opfylde de mest basale krav. 

De senere år har ernæringsassistenterne arbejdet meget med konsistens af maden, 

for at imødekomme de beboere der lider af Dysfagi. 

 Dysfagi betyder, at man har nedsat tygge/synkefunktion.  

Førhen ville vi blende og hakke store dele af maden og servere bagefter. I dag 

gør vi det samme, men har forfinet maden til Gelékost, cremet kost, gratinkost og 

blød kost. Dette er forarbejdet med smag og konsistens, så det ligner de andre 

beboeres mad. Der bliver brugt mange arbejdstimer på opgaven, da det er til ca. 

15 % af beboerne. Timerne er givet godt ud, da det har stor betydning for 

måltidet, at man kan spise noget der ligner og smager som naboens, trods 

sygdom. Fællesskabsfølelsen kan man skabe ved at dele et måltid, dette er blevet 

brugt udstrakt i 2020 hvor alle arrangementer blev afholdt i de 11 huse.  

Ernæringsassistenterne i køkkenet. 

 

  

 

 

 

I april er det område D der skriver i æblebladet 

https://www.google.dk/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.soh.rm.dk%2Fsiteassets%2Fnyheder%2F2019%2Fmodificeret-kost-2.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.soh.rm.dk%2Fnyheder%2Fsoh-nyheder-2019%2Fleg-med-konsistenser--kost-til-borgere-med-dysfagi%2F&tbnid=jmJHLP9xyOD_3M&vet=12ahUKEwi5_emNqu7uAhUIyyoKHbdkAnQQMygbegUIARDUAQ..i&docid=Cp5GlH9xyoz49M&w=380&h=274&q=gelekost&ved=2ahUKEwi5_emNqu7uAhUIyyoKHbdkAnQQMygbegUIARDUAQ
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Kære alle.  

 

Som nyansat er man jo altid spændt på hvordan man bliver 

modtaget. Og jeg må sige her på min ”dag 13” som ny 

centerleder, at jeg virkelig føler mig utrolig velkommen, og 

glæder mig til at komme rigtigt i gang med arbejdet. 

 

Corona fylder jo stadig meget i hverdagen hos os alle – og det vil det nok blive 

ved med en tid endnu. Heldigvis ligger Æblehavens smittetryk fortsat meget 

lavt.  Det håber jeg naturligvis fortsætter, bl.a. fordi der har været stor 

tilslutningen til vaccination, og fordi alle er gode til at overholde de mange 

restriktioner. 

Jeg håber selvfølgeligt på, at Æblehaven snart igen får lov til at være 

omdrejningspunkt for flere aktiviteter, og større deltagelse af alle. 

 

Jeg er 52 år gammel og bor i lejlighed på Amager med min mand og vores to 

plejebørn på hhv. 6 & 10 år, som vi har hver anden uge. Jeg er indædt OB fan 

(jeg er Fynbo!) men kan desværre ikke selv spille fodbold. Jeg har dog altid roet 

meget kajak og har i en årrække været næstformand for Dansk Kano og 

Kajakforbund, ligesom jeg har startet en kajakklub i København, med nu lidt 

over 450 medlemmer.  

 

Jeg glæder mig til at lære jeg alle bedre at kende, og ser frem til et godt forår med 

spændende udfordringer. 

 

Venlig hilsen  

Jan Munkholm 
 

 

 

 

 

 

Nyt fra Jan 
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Velkommen forår 

 

Det har været ventet – efter den mest kolde vinter i 

mands minde. 

 

Vi har endnu ikke fået nogle ideer, til hvad I kunne 

tænke jer at bruge klippekort ordningen til. 

Så vi forsætter med at komme rundt til jer i husene og få en snak om eventuelle ønsker. 

Vi har set de første harer i Æblehaven, såe………….. nu er er det snart tid til at komme ud, en 

tur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUSK – fortsat at bruge jeres klippekort – det er kun fantasien der sætter grænser og 

fortsat lidt Covid 19 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

Kirsten 

Socialpædagog 

Tlf.: 24 91 15 86 
 

Hanna 

Socialpædagog  

Tlf.: 24 91 15 89 

 

 

Socialpædagogernes side 

https://www.google.dk/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.havenyt.dk%2Ftips%2Fprydhaven%2F458.html&psig=AOvVaw0Jgg76vhvPYHLTS3sQxDS8&ust=1613219568788000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIiizayt5O4CFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.dk/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ffanonatur.dk%2Fdyr-planter%2Fpattedyr%2Fhare-lepus-europaeus-feldhase-hare%2F&psig=AOvVaw31lf-AJ7jnU6vbwTxAs55s&ust=1613219349303000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOD_gcSs5O4CFQAAAAAdAAAAABAL
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I ØNSKER HJERTELIG TILLYKKE MED 

  FØDSELSDAGEN  

 

 

 

 

01/3 Arno Aksel Halberg, Hus 5,-1 

05/3 Inge Margrethe Olsen, Hus 4,-6 

14/3 Erling Arne Ernst, Hus 4,-4 

15/3 Allan Lorckmann, Hus 8,-6 

19/3 Elsa Larsen, Hus 5,-2 

20/3 Ingeborg Magnus, Hus 2,-8  

22/3 Gunborg Linnea Brandtberg, Hus 16,-8 

22/3 Henning S. S. Jakobsen, Hus 5,-9 

25/3 Lillian Birthe Henriksen, Hus 8,-2 

Vi BYDER VELKOMMEN TIL: 

Medarbejder 

SSA Mediha Nukovic, ansat pr. 1/3-21 i 

område F - dagvagt 

SSH Adwoa P. Barfi, ansat pr. 1/3-21 i 

område F - aftenvagt 

SSH Muzhgan N. Khurrami, ansat pr. 1/3-21 

 i område E -aftenvagt 

Ernærinngsass.elev Sarah M. Petersen, ansat 

fra 15/3-21 til 14/9-23 i køkkenet 

 

Beboere: 

Anette Chaltal, Hus 3,-6 

Zakieh Moshref, Hus 10,-1 

Jenny Elisabeth Hansen, Hus 12,-4 

 

VI SIGER FARVEL TIL: 

Beboer: 

Jens Benjamin Balslev, Hus 1,-6 

Edel Bøttern, Hus 2,-3 

Birte Egmose, Hus 3,-8 

Grethe Hansen Thomsen, Hus 9,-4 

Carl Ilm, Hus 14,-3 

 

GUDSTJENESTE 
 

Gudstjeneste i Kernehuset er aflyst 
pga. Corona 

 
 
 
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 
 
 
Hvis du har lyst til en samtale med én 
af præsterne, kan du altid ringe til os, 
eller bede personalet om at gøre det. 

Deadline for indlæg til bladet 

er altid den 15. i måneden inden kl. 12.00 
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OMSORGSTANDPLEJEN 
ER I ÆBLEHAVEN 
HVER TORSDAG 

 
KONTAKT TANDPLEJEN 

PÅ TELEFON 
4328 2632 

ÆBLEHAVENS BLADUDVALG 
 
Personale: 
Ninna, Kernehuset 
Jeanett, Kernehuset 

Redaktion: 
Ninna Rasmussen, Jeanett Jensen 
og Helle Larsen 
 
Korrekturlæser: 
Lene Hecht og Joy Hansen 
 
Tryk: 
Brøndby Kommunes Trykkeri 

 

Åbent: 
 

Mandag – fredag: 11.00 – 12.45 
Weekend og helligdage: 11.30 –12.30 
 

Salg af varm mad, biret, kaffe og 
kage. Desuden på hverdage kold 

eller lun anretning, smørrebrød og 
salat. 

 

DEMENS 

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 
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Daghjemmets side 

 

 

 

 

 

Daghjemmet har fejret 10 års fødselsdag. Vi startede dagen med fint flag-dækkede borde, 

kaffe, ostemad, blødkogt æg og hjemmebagt kanelsnegl. 

Om formiddagen spillede vi fødselsdags banko. Om eftermiddagen fik vi Othellolagkage og 

en Baileys til kaffen. 

 

 

 

  

 

 

 

                                                   Det nye Æbleblad bliver flittigt og grundigt læst igennem. 

Da vi ikke måtte slå katten af tønden, fandt vi på en anden leg, så vi alligevel kunne kåre 

kattedronning og kattekonge. 

 

                                                                        

 

                                             

 

 

 

  

 

       Nedenstående ser du de medarbejdere, der er at finde i Daghjemmet 

  

 

  

 

       Marianne Joy Lene Mette Helle Helle Dagny Joyaline Lene 

       Områdeleder 
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Håndbold hygge i hus 3  
 

D. 29/1 var der semifinale mellem Danmark og Spanien. Kate, 

Karen og Jytte sad klar til at heppe og vifte med flagene.  

Sejren på 35-33 blev fejret med et glas Verdi – VI ER I 

FINALEN. 

 

Så blev det søndag d. 31/1 og Danmark skulle møde Sverige i 

en spændende kamp om verdensmesterskabet i håndbold.  

TV’et blev rykket, så alle kunne spise og (vigtigst af alt) se 

håndbold.  

Der blev skrålet med på nationalsangen, og Jytte imponerede alle, da hun også lige hjalp 

svenskerne med deres sang. 

Det var en spændende kamp og 

undervejs måtte vi true 

håndboldherrerne med tæsk i 

lufthavnen, hvis ikke de hev 

sejren hjem. 

Så tog de sig heldigvis sammen 

og Danmark blev Verdensmestre i 

håndbold. 

Der blev knebet en lille tåre, da de 

glade sejerherrer hoppede rundt 

på banen og jublede. 

Til allersidst fik vi lov at synge 

nationalsangen igen og der var 

brede smil, hele vejen rundt om 

bordet. 

Venlig hilsen 

  

Annette Linde  

SoSu-hjælper 

Aftenvagt  

Hus 3 

Område 
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Der vil blive udsendt aktivitetskalender fra 

Kernehuset, til alle beboere, lige så snart 

det igen er muligt at holde Kernehuset 

åbent.  

 

 
 

Vi vil dog komme ud i husene og lave små 

aktiviteter, så som banko, musik eftermiddage, irsk 

kaffe/varm cacao og Quiz. 

Der vil blive lavet aftaler for hvert hus om hvornår det 

passer jer at vi kommer forbi. 
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                                       MARTS              KOSTPLAN     Beboere 

Mandag 

 

1 Frikadeller m/ stuvet blomkål, kartofler, 

persilledrys 

Sveskegrød med 

fløde 

 
Tirsdag 

 

2 Millionbøf m/ kartoffelmos, timiankarotter Rabarbersuppe m/ 

tvebakker 

 
Onsdag 3 

 

Dampet fisk m/ reje-aspargessovs, kartofler, 

ærter 

% fisk: Hamburgerryg m/ aspargessovs 

Pære Belle Helene m/ flødeskum 

(henkogt pære, vaniljeis, 

chokoladesovs) 

Torsdag 

 

 

4 Kylling i tomatsovs, pasta, 

broccoli/blomkål 

Chokoladebudding 

m/ flødeskum 

Fredag 

 

 

5 

 

Gryderet m/ gris, champignon, kartofler, 

drueagurk 

Regnbue is m/ vafler 

Lørdag  

 

6 Ribbensteg m/ skysovs, kartofler, rødkål Passion frugt fromage 

Søndag 7 Marineret kalkuncuvette m/ grøntsags 

sovs, kartofler 

 

Gåsebryst 

Mandag 

  

 

8 Stegt medister m/ stuvet ærter & gulerod, 

kartofler, persilledrys 

Henkogt frugtcocktail 

m/ råcreme 

 
Tirsdag 

 

9 Kotelet i fad m/ champignon, kartofler, 

appetitagurker 

Blommegrød med 

fløde 

 
Onsdag 10 Stegt fisk m/ persillesovs, kartofler, 

gulerodsråkost 

Hyldebærsuppe m/ 

tvebakker 

Torsdag 

 

 

11 Gule ærter m/ sprængt nakke & kogt 

medister, ½ port kartoffel, rødbeder, 

sennep 

Pandekage m/ syltetøj 

Fredag 

 

 

12 Gullasch m/ kartoffelmos, rødbeder Yoghurtdessert m/ 

hindbær 

Lørdag  

 

13 Kalvefrikandeau, skysovs, kartofler, 

waldorffsalat 

Karamelfromage 

Søndag 14 Svinekæber m/ skysovs, 

kartoffel/sellerimos, persilledrys 

Frugttærte m/ 

flødeskum 

Mandag 

 

15 Forloren hare m/ vildtsovs, kartofler, asier, 

syltet tyttebær 

Stikkelsbærgrød med 

fløde 

 
Tirsdag 

 

16 Wienerpølser, varm kartoffelsalat m/ 

ærter, sennep & ketchup 

Henkogt abrikos m/ 

råcreme 
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Onsdag 17 Fisk i fad m/ pastinak & gulerod, citron-

dildsovs, kartofler 

 

Lagkage m/ 

flødeskum 

Torsdag 

 

 

18 Hakkebøf m/ bløde løg, skysovs, kartofler, 

rødbedesalat 

Kærnemælkssuppe 

m/ rosiner 

 
Fredag 

 

 

19 Gryderet m/ gris, karry, ananas, løse ris, 

ærter 

Fløderand m/ 

kirsebærsovs 

Lørdag  

 

20 Nakkekam m/ krydderurter, skysovs, 

kartofler, haricot verts 

Jordbærfromage 

Søndag 21 Skinke m/ flødekartofler, euromix Islagkage 

Mandag 

 

22 Kalkun cordon bleu m/ paprikasovs, 

kartofler, agurkesalat 

Henkogt fersken & 

ananas m/ råcreme 

 
Tirsdag 

 

23 Frikadeller m/ stuvet spinat, kartofler Æblegrød med fløde 

 

Onsdag 24 Stegt fisk m/ citronsovs, kartofler, 

blomkål/gulerod 

 

Abrikoskage m/ 

flødeskum 

Torsdag 

 

 

25 Temafest i husene:       Lakseroulade 

Hakkebøf i fad m/ pikantsovs, champignon, 

kartoffelkroketter, bønner m/peberfrugt 

 

Brownie m/ 

hindbærmousse 

Fredag 

 

 

26 Knuste hjerter m/ kartoffelmos, bønner Bananasplit m/ flødeskum 

(banan, vaniljeis, 

chokoladesovs) 

Lørdag  

 

27 Flæskesteg m/ skysovs, kartofler, rødkål Citronfromage 

Søndag 28 Hamburgerryg m/ dijonsovs, kartofler, 

broccoli 

Othellolagkage 

Mandag 

 

29 Kødboller i karrysovs, løse ris, 

majsblanding 

Jordbærgrød med 

fløde 

 
Tirsdag 

 

30 Dampet fisk m/ sennepssovs, kartofler, 

rødbede-kapersmix 

 

Henkogt pære m/ 

råcreme 

 
Onsdag 31 Krebinet m/ stuvet hvidkål, kartofler Kvarkkage m/ 

mandarin 
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        TELEFONLISTE       

ÆLDRECENTRET ÆBLEHAVEN   4328 2709 Område C sygeplejersker   2482 3781 

Der er nu 5 valgmuligheder:    Områdeleder Janni     

Tryk 1: For kontakt til personalet i husene   Område D Hus 8+10   2485 4043 

  Tryk: Husnummer    Områdeleder Charlotte     

Tryk 2: For kontakt til Daghjemmet    Område E Hus 2+3+4+5+9   2012 3809 

  Tryk:     Områdeleder Pernille     

1: Stort afsnit    Område F Hus 1+12+14+16   2180 8012 

 2: Lille afsnit    Områdeleder Bianca     

 3: Områdeleder Marianne    Område B Vaskeri og rengøring  2940 0993 

    Områdeleder Eva    

Tryk 3: For kontakt til Kernehuset   Teknisk service   2044 2331 

Tryk 4: For kontakt til køkkenet   Teknisk serviceleder Adam     

  1: Central køkkenet    Eksterne leverandøre:     

  2: Kontor     Tandlæge     3057 4213 

Tryk 0: For personlig kontakt     Torsdage kl. 08.00-15.00     

          Taxa     4848 4848 

Indlæg til æblebladet sendes til:            

nmr@brondby.dk     Yousee: Kabel TV   8080 4040 

jwj@brondby.dk              

hlr@brondby.dk 
      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     Ingrid Schumann(Næstformand)     

  Doris Bertelsen   schumann@youmail.dk    tlf.:  2859 5504 

Område E Hus 2+4+9    Helle Corse (Formand)       

  Ledig     HCO@ssi.dk   tlf.:  2062 5876 

Område F  Hus 1+12+14+16          

  Ledig   Ledig   tlf.:   
Beboer suppleanter:     Pårørende suppleanter       

Område D:  Hus 8+10               

  Ledig     Gitte Benedicht   tlf.: 2461 4845 

Område E Hus 3+5               

  Ledig     Ledig         

Område E Hus 2+4+9     Hjørleif Chaldea/ h.chaldea@gmail.com tlf.: 5356 5482 

  Ledig     Ivan Priess/ ivan.priess@icloud.com tlf.: 4032 6440 

Område F  Hus 1+12+14+16   Lizzie Persson     

  Ledig     lizziepersson38@gmail.com tlf.:  4097 3317 

Andre:                  

Seniorrådet:     
Seniorrådet 
suppleant:      

Karin Bredgaard    Ingen      

kab@mail.dk tlf.:  6161 2477           

 

mailto:nmr@brondby.dk
mailto:jwj@brondby.dk
mailto:hlr@brondby.dk
mailto:schumann@youmail.dk
mailto:HCO@ssi.dk
mailto:lizziepersson38@gmail.com
mailto:kab@mail.dk
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Historien bag sommertid.  
Sommertid blev foreslået af Benjamin Franklin i et 

humoristisk essay fra 1784. Først omkring 1910 blev 

konceptet dog overvejet for alvor. 

Sommertid blev indført første gang i Østrig og 

Tyskland 30. april 1916 for at spare energi og 

dermed olie, som var knap på grund af 1. 

Verdenskrig. En række europæiske lande, herunder Danmark, fulgte trop 21. maj 

samme år. 

Sommertid kom igen under 2. Verdenskrig, men først fra 1980 blev sommertid 

fast i Danmark. I 1996 blev sommertiden den samme i alle EU-landene. Omkring 

70 lande i verden har nu indført ordningen. 

Vintertid, eller "normaltid", starter efter EU-Kommissionens bestemmelser altid 

den sidste søndag i oktober og varer frem til den 

sidste søndag i marts, hvor vi skifter til 

sommertid.  

Men EU- kommisionen har besluttet at 2021 vil 
sommer og vinter blive afviklet, så 2022 vil det 
være slut med at sætte urene frem og tilbage. 

Er sommertid sundt for helbredet? 

Tilhængere af sommertid har i flere årtier brugt som argument, at 

sommertid – energibesparelser eller ej – giver en mere aktiv livsstil og dermed 

gavner sundheden, en påstand, Hendrik Wolff og hans kolleger netop nu er i 

gang med at undersøge nærmere. 

"I en landsdækkende amerikansk undersøgelse af, hvordan folk bruger deres tid, 

ser vi klart, at der ved overgangen til sommertid om foråret bliver set betydeligt 

mindre fjernsyn, og udendørs aktiviteter som jogging, spadsereture og ophold i 

parker øges markant," siger Hendrik Wolff. 

"Det er bemærkelsesværdigt, for den samlede mængde dagslys i et givet døgn er 

naturligvis den samme."  

 

 

 

 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=XctzjANR&id=41AAFBBDC639E4D81EF1407B030D41C82617C525&thid=OIP.XctzjANRZacjxLeZnRIyyAAAAA&mediaurl=http://www.eikernytt.no/images/Nyhetsbilder/Sommertid2.jpg&exph=406&expw=440&q=sommertid+clipart&simid=608023795553666919&selectedIndex=6
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=nC/YuBjZ&id=CD7AB399CA01FCD6B5E1B512B4A20F7FFDAE9D67&thid=OIP.nC_YuBjZGl57MT1ShGZzlQHaF_&mediaurl=https://www.quizeksperten.no/wp-content/uploads/2016/02/Tommel-opp.jpg&exph=344&expw=425&q=sommertid+clipart&simid=608038754955624746&selectedIndex=0
https://www.google.dk/imgres?imgurl=http://www.kleart.dk/images/Image/diverse/urefilm.gif&imgrefurl=http://www.kleart.dk/viktors-ure&docid=9Q3Yu78nZ8D0UM&tbnid=cG1AtPOgxCgGUM:&vet=12ahUKEwj0nL3g-avgAhUODOwKHTXXC1o4yAEQMygfMB96BAgBECA..i&w=470&h=151&bih=776&biw=1600&q=ure&ved=2ahUKEwj0nL3g-avgAhUODOwKHTXXC1o4yAEQMygfMB96BAgBECA&iact=mrc&uact=8
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Hygge i hus 1.   
I hus 1 har vi nydt vinteren indenfor  

Da Kong vinter kom, så vi hvordan vi kunne lave is 

lygter ved at komme vand i balloner og lade den stå 

natten over udenfor. Derefter tog vi en ind og lavede 

hul i den, så der kunne komne et lys ind. Det har været 

hyggeligt med lidt lys i mørket.  

Vi har også pyntet op i vores fællesrum bl.a. med en 

løber på bordet med festlige pailletter i al verdens 

farver, fastelavnsris, balloner, 

papkatte på borde og vægge samt 

pomponer og så har vi hygget med 

lidt sang og forskellige historier fra 

vores barndom og vores børns 

barndom. 

Glæder os også til foråret er på vej.  
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Månedens konkurrence: 

 

Hvilken dato går vi over til sommertid? 

 

1. Søndag d.14. marts 
2. Søndag d.21. marts 
3. Søndag d.28. marts 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Kryds & tværs 

Månedens konkurrence 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiRnsSKmJLSAhWDQJoKHdkdCBoQjRwIBw&url=https://allevents.in/fetsund/sommertid-2017/653041961539922&psig=AFQjCNF92nygpePatf4F-AhlOobcKlu80A&ust=1487251045114364


16 
 

 

  

 

 

 

Løsningen skal lægges i postkassen ved kernehuset 

senest den 15. i hver måned. 

 

Hver måned bliver der trukket én vinder i krydsord 

og én i konkurrencen. De heldige vindere kan vælge 

mellem rødvin, hvidvin eller chokolade. 

Gevinsterne afhentes i Kernehuset.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svar:______________________________________________________ 

 

Navn:______________________________________________________ 

 

Bolig:______________________________________________________ 

 

Løsningen skal afleveres senest d. 15. i hver måned 

Månedens konkurrence og kryds & tværs 

Vinder af ”ved de det?”: 

Svar: Boller 

Helen Starup Jensen 

Hus 1-lejlighed 9 
 

 

Vinder af krydsordet: 

Svar: Pejlevognen 

”Lasse” Kjeld Brun Steffensen 

Hus 9-lejlighed 6 
 

 

Månedens konkurrence 
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Tillykke til Demenskonsulent  

Jane Meinert 
 

 
 
 
 
 

Jane har i 2020 været på uddannelse. 

Den 25. januar 2021 var Jane til eksamen i sit 

afgangsprojekt og bestod sin sociale 

diplomuddannelse - demens linjen 

På vegne af Æblehaven, dine kollegaer i område C 

Ønskes du kæmpe stort tillykke. 

Områdeleder Janni Høi 

 
 
 

 

 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=2sHFvV1T&id=7C65E67D6892C8891250A0B9FFAC99187684C27B&thid=OIP.2sHFvV1TCXIOdnRvP7L54AHaBm&mediaurl=https%3a%2f%2fimage.shutterstock.com%2fimage-vector%2fcheering-crowd-happy-stick-figures-260nw-1100695514.jpg&exph=280&expw=1300&q=danske+flag+clipart&simid=608027001605130936&ck=64553E7621AAE0E7BD2EA6098D067088&selectedIndex=24&FORM=IRPRST
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Afsluttet uddannelse 
 

Sofia har afsluttet sin uddannelse 

som ernæringsassistent efter 2½ 

års praktik i køkkenet. 

Stort tillykke til Sofia med hendes 

flotte afsluttende Svendeprøve. 

Vi er heldige, at Sofia har lyst til 

at fortsætte med at arbejde i 

køkkenet. 

Venlig hilsen Eva og Lissy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi vil her gerne takke vores organist 

Katrine fra Brøndby strand kirke for de 

dejlige klokke koncerter hun har spillet for 

os i Æblehaven i uge 5. Dejligt at der 

bliver sendt kærlige tanker til beboerne i 

Æblehaven via musikkens vej. Musik gør 

bare noget godt for både krop og sjæl. 

Glæder os til vi igen kan komme og nyde 

orgelets brusen i kirkerummet. 

 

 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=g2Gi13TZ&id=E472F28280B4F3B386DF1CDD4557F82811C2C6E0&thid=OIP.g2Gi13TZxjdwVEo0S4WCUAHaDo&mediaurl=https%3a%2f%2fth.bing.com%2fth%2fid%2fR8361a2d774d9c63770544a344b858250%3frik%3d4MbCESj4V0XdHA%26riu%3dhttp%253a%252f%252fwww.mille-soeren.dk%252f07_Clipart_JPG_GIF%252f07_foedselsdag%252ftillykke_med_danske_flag.jpg%26ehk%3dBhZf5Ffx7OozO4ylvqrg4cJQHxmuXJw9YXfDIUsTR64%253d%26risl%3d%26pid%3dImgRaw&exph=331&expw=674&q=danske+flag+clipart&simid=608016715216126143&ck=B0BF71A5C0AA571A6297689E81497D02&selectedIndex=26&FORM=IRPRST
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=g2Gi13TZ&id=E472F28280B4F3B386DF1CDD4557F82811C2C6E0&thid=OIP.g2Gi13TZxjdwVEo0S4WCUAHaDo&mediaurl=https%3a%2f%2fth.bing.com%2fth%2fid%2fR8361a2d774d9c63770544a344b858250%3frik%3d4MbCESj4V0XdHA%26riu%3dhttp%253a%252f%252fwww.mille-soeren.dk%252f07_Clipart_JPG_GIF%252f07_foedselsdag%252ftillykke_med_danske_flag.jpg%26ehk%3dBhZf5Ffx7OozO4ylvqrg4cJQHxmuXJw9YXfDIUsTR64%253d%26risl%3d%26pid%3dImgRaw&exph=331&expw=674&q=danske+flag+clipart&simid=608016715216126143&ck=B0BF71A5C0AA571A6297689E81497D02&selectedIndex=26&FORM=IRPRST
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Diamantbryllup i Æblehaven den 4. februar 

Vi ønsker Kirsten og Helge 

stort tillykke med Deres store 

dag. 

Dagen blev fejret af flere 

omgange i løbet af dagen. 

Vi håber I havde en god dag i 

festligt lag, både hver for sig og 

sammen. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=XlHtqD9m&id=FC0F7AF9E924A0990D5D776C47042AAF91793EDB&thid=OIP.XlHtqD9m_wuJUWZ-yKArUQHaHa&mediaurl=https%3a%2f%2fwww.partybutikken.dk%2fimages%2fdanske-flag-til-bordet-797414-p.jpg&exph=1600&expw=1600&q=danske+flag+clipart&simid=608004753694918534&ck=A911B57F5A3F630B80AB3E5581E8AA6D&selectedIndex=25&FORM=IRPRST
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=XlHtqD9m&id=FC0F7AF9E924A0990D5D776C47042AAF91793EDB&thid=OIP.XlHtqD9m_wuJUWZ-yKArUQHaHa&mediaurl=https%3a%2f%2fwww.partybutikken.dk%2fimages%2fdanske-flag-til-bordet-797414-p.jpg&exph=1600&expw=1600&q=danske+flag+clipart&simid=608004753694918534&ck=A911B57F5A3F630B80AB3E5581E8AA6D&selectedIndex=25&FORM=IRPRST
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=XlHtqD9m&id=FC0F7AF9E924A0990D5D776C47042AAF91793EDB&thid=OIP.XlHtqD9m_wuJUWZ-yKArUQHaHa&mediaurl=https%3a%2f%2fwww.partybutikken.dk%2fimages%2fdanske-flag-til-bordet-797414-p.jpg&exph=1600&expw=1600&q=danske+flag+clipart&simid=608004753694918534&ck=A911B57F5A3F630B80AB3E5581E8AA6D&selectedIndex=25&FORM=IRPRST
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=XlHtqD9m&id=FC0F7AF9E924A0990D5D776C47042AAF91793EDB&thid=OIP.XlHtqD9m_wuJUWZ-yKArUQHaHa&mediaurl=https%3a%2f%2fwww.partybutikken.dk%2fimages%2fdanske-flag-til-bordet-797414-p.jpg&exph=1600&expw=1600&q=danske+flag+clipart&simid=608004753694918534&ck=A911B57F5A3F630B80AB3E5581E8AA6D&selectedIndex=25&FORM=IRPRST
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=XlHtqD9m&id=FC0F7AF9E924A0990D5D776C47042AAF91793EDB&thid=OIP.XlHtqD9m_wuJUWZ-yKArUQHaHa&mediaurl=https%3a%2f%2fwww.partybutikken.dk%2fimages%2fdanske-flag-til-bordet-797414-p.jpg&exph=1600&expw=1600&q=danske+flag+clipart&simid=608004753694918534&ck=A911B57F5A3F630B80AB3E5581E8AA6D&selectedIndex=25&FORM=IRPRST
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