BEBOERBLAD ● ÅRGANG 13 ● NR 8 ● oktober 2021

1

Æblebladet oktober
Rengøringsgruppen
2021
Der er ansat ni rengøringsassistenter i Teamet i Æblehaven; de to er fast i
vaskeriet.
Medarbejderne i vaskeriet har mange
opgaver: Bestille linned til beboere
og personale, vaske beboernes private
tøj og dyner, vaske forskellige
hjælpemidler til beboerne, bestille
rengøringsmidler og bestille
arbejdsdragter. Derudover er der en
del rengøringsopgaver der skal
passes.

De syv andre rengøringsassistenter gør rent på Æblehavens knap 11.000 m2. Der
er 11 huse med 93 boliger, fællesarealer, kontorer m.m. Der er en stor
Centerbygning med Hjemmeplejen Stranden, Daghjemmet, Kernehuset,
mødelokale, kontorer, garderober m.m. Der
skal tømmes affald, fyldes op med nyt papir,
der skal måske vaskes med specielle
rengøringsmidler for forskellige udfordringer.
Det er et dagligt stort planlægningsarbejde at få
taget alle opgaver, især hvis bare en enkelt har
ferie. Medarbejderne er gode til at planlægge
og hjælpe hinanden, så de er sikre på at nå hele
vejen rundt.
Ledende økonoma Eva Vincent

I November er det Kernehuset der skriver på side 2
2

40 års jubilæum

Tillykke

Æblehaven har haft fornøjelsen af at kunne fejre 40
års jubilæum for en medarbejder; nemlig Marianne
Nielsen, som til daglig sidder i Administrationen i
bygning 6. Marianne startede som ganske ung som
elev på Brøndby Rådhus og har siden 1998 været
ansat i Æblehaven. Jubilæet var den 1. august, og vi
kunne så fejre Marianne den 10. september. Flagene
var sat, ballonerne pustet op og Køkkenet havde
kreeret den skønneste buffet, med mange små lækre
tapas-retter og en fantastisk frugtopsats, samt de
fineste små kransekager. Smukt så det ud, og det
smagte yderst godt. Rigtig mange kolleger, både fra
Æblehaven, de andre ældrecentre og rådhuset, samt
den nærmeste familie, var mødt op og var med til at
fejre jubilaren på denne smukke og varme
septemberdag. Så endnu en gang stort til lykke til
Marianne med jubilæet og Dronningens fornemme
fortjenstmedalje. Det er en glæde, at Marianne
havde en rigtig dejlig dag.
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Socialpædagogernes side
Så nåede vi starten af efteråret og vejret er stadig til, at vi kan sidde ude nogle af dagene
SKØNT.
Vi har den sidste måned kunne lukke mere og mere op i forhold til Corona. Vi har igen
kunne mødes på tværs af husene, hvilket mange af jer har gjort. Der er i husene blevet
afholdt Æblehavens 24 år fødselsdag, hvor der blev serveret lækkert smørrebrød, som
køkkenet havde lavet i
dagens anledning.
Pædagogerne vil
planlægge kommende
aktiviteter sammen
med Kernehuset,
opslag følger senere.

Pædagogerne er, igen i
år, friske på at lave
æbleflæsk i de enkelte
huse, hvis nogle har et
ønske derom.

Pædagogerne vil gerne, i samarbejde med de enkelte huse, lave billeder om året der gik i
Æblehaven og efterfølgende lave en fernisering, når billederne er lavet.
Hvis I syntes det lyder spændende – så kontakt os for nærmere aftale.
Husk I stadig kan bruge jeres Klippekort.
Kun fantasien og lidt Corona sætter grænser.

Telefon 24911589

Telefon 24 911586
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I ØNSKES HJERTELIG TILLYKKE MED

FØDSELSDAGEN

07/10 Ole Bjørnsten, Hus 1,-4
08/10 Mette K. A. Andersen, Hus 14,-8
11/10 Lillian Ernst, Hus 1,-2
16/10 Jonna Bøgelund Larsen, Hus 2,-6
16/10 Lisbeth Fogh Aagaard, Hus 10,-6
20/10 Rahima Catovic, Hus 16,-6
26/10 Karen Jensen Moos, Hus 3,-3

GUDSTJENESTE
Gudstjeneste i
Kernehuset
d. 21. oktober kl. 13.30

Vi BYDER VELKOMMEN TIL:
Sognepræst:
Elisabeth Krarup de Medeiros
4373 0037 / 6116 0037

Jonna Bøgelund Larsen, Hus 2,-6
Jette Helgesen, Hus 8,-6
Tim Johannsen, Hus 9,-2
Emma Naa-Adaku Quaye, Hus 16,-9

Sognepræst:
Michael Hald Jacobsen
2941 4035
Træffes: Tirs. og tors. 17.00-18.00
Ons. og fre. 10.00-11.00

VI SIGER FARVEL TIL:
Erling Arne Ernst, Hus 4,-4
Vagn Hastrup, Hus 5,-3
Bente Lis Jørgensen Hus 9,-5
Johan Nilsson Lilja, Hus 12,-6

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

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
Korrekturlæser:
Lene Hecht og Joy Hansen

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

Tryk:
Brøndby Kommunes Trykkeri
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Daghjemmets side

Gunnar hjælper med at
lægge menuplanen i
Æblebladet

Alma og Bobby på besøg i Daghjemmet 

Jette og Tania fik lavet bordpynt
til fødselsdagsfesten

Æblehavens 24 års fødselsdag blev fejret
med smørrebrød og masser af hygge 

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

Joy

Lene

Mette

Helle

Tania
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Da vi tjente vores første lommepenge
Dame klubben fik en snak………..
Inger fra hus 14 fortæller: I 1944 boede jeg på Fyn. Vi børn hjalp til på de forskellige
gårde med at samle kartofler op, hvor vi gik bag ved ploven og samlede op. Det var de første
penge jeg tjente - kan huske jeg købte en ny frakke. Det var hårdt arbejde, men dejligt at
tjene mine egne penge.

Kathe fra hus 3: Jeg kommer fra byen af, så jeg har ikke samlet kartofler op. Jeg fik en avis
rute, hvor jeg cyklede rund med forskellige aviser.
Jette fra hus 8: jeg har også gået med aviser.
Yvonne fra hus 4: hjalp til på forældrenes Restaurant, Tit bit, som lå Fredensborg gade i
København. Dorthe, som kommer fra Nansens gade, kan huske hun kom og købte is på
restauranten Tit bit. Dorthe hjalp til i sin morfars Grønthandler som lå i København.
Hanne fra hus 4: jeg kom ikke ud og tjene penge, jeg var ene barn og blev godt forkælet. Vi
flyttede til Brøndbyøster torv, på 8 sal, i en dejlig lejlighed i 2 etager.
Annette fra hus 3: Jeg kom i huset i Hellebæk, der skulle jeg passe 2 børn. Kan huske jeg
også lærte at lave leverpostej.
Kirsten fra hus 2: Mit første job var at passe min lillebror. Min mor var alene med os børn,
så jeg hjalp selvfølgelig til.
Gurli fra hus 14: Jeg har altid ville passe børn. Så jeg hjalp med at passe børn i en asyl
børnehave i Nyborg, hvor der var nonner som var ansat. Som 20 årig læste jeg til børnehave
lære, det har jeg aldrig fortrudt. Det har været en stor glæde i hele mit liv.
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Formiddag 10.00-11.30

Eftermiddag 13.15-14.45

Uge 39
Fr 1
Uge 40
Ma 4
Ti 5 Damerne mødes.
On 6
To 7 Gymnastik og bevægelse
kl 10.15 til 11.15
Fr 8
Uge 41
Ma 11
Ti 12 Damerne mødes.
On 13
To 14 Gymnastik og bevægelse
Kl 10.15 til 11.15
Fr 15
Uge 42
Ma 18
Ti 19 Damerne mødes.
On 20
To 21 Gymnastik og bevægelse
Kl 10.15 til 11.15
Fr 22
Uge 43
Ma 25
Ti 26 Damerne mødes.
On 27
To 28 Gymnastik og bevægelse
Kl 10.15 til 11.15
Fr 29

Herrerne mødes.

Herrerne mødes.

Gudstjeneste i Kernehuset
kl.13.30

Herrerne mødes

Ret til ændringer forbeholdes
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OKTOBER 2021
Fredag
Lørdag
Søndag
Mandag
Tirsdag

KOSTPLAN

BEBOERE

1 Paneret kalkunschnitzel m/
paprikasovs, kartofler, agurkesalat
2 Helstegt mørbrad m/ champignon,
cremesauce, kartofler, bønner
3 Chillivanilje skinke m/
flødekartofler, euromix
4 Frikadeller m/ stuvet spinat m/
brunede kartofler
5 Irsk stuvning m/ rugbrød

Onsdag

6 Dampet fisk m/ reje-aspargessovs,
kartofler, bønner
Torsdag 7 Hjertegullasch m/ kartoffelmos,
asier
Fredag
8 Kotelet i fad m/ champignon,
kartofler, kløvet gulerod
Lørdag
9 Marineret kamsteg m/ skysovs,
kartofler, ovnbagt blomkål
Søndag 10 Kylling i abrikos m/ kartofler,
euromix
Mandag 11 Forloren hare m/ vildtsovs,
kartofler, asier, syltet tyttebær
Tirsdag 12 Fiskefrikadeller m/ laks, dildsovs,
kartofler, citron
Onsdag 13 Gryderet m/ gris, karry, løse ris
Torsdag 14 Paneret kotelet m/ stuvet hvidkål,
kartofler
Fredag 15 Bøf Lindstrøm m/ skysovs,
kartofler, kapers, rødbede
Lørdag 16 Nakkesteg m/ timian, skysovs,
kartofler, grøntsags souffle
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Tyttebærris
Jordbærfromage
Fløderand m/
frugtcocktail
Sveskegrød med
piskefløde/fløde
Henkogt abrikos &
ananas m/ råcreme
Ærtepure suppe m/
flødepeberrod
Lagkage m/
flødeskum
Hyldebærsuppe m/
tvebakker
Mokkamousse
Pandekager m/
solbærsyltetøj
Rabarbergrød med
piskefløde/fløde
Henkogt fersken
m/ råcreme
Blomkål-broccolisuppe
m/fløde

Yoghurtdessert m/
hindbærsmag
Chokoladebudding
m/ flødeskum
Citronfromage m/
flødeskum

Søndag

17 Kogt skinke, flødekartofler m/
gulerod, ½ port broccoli
Mandag 18 Karbonader m/ stuvet ærter &
gulerod, kartofler
Tirsdag 19 Stegt fisk m/ citronsovs, kartofler,
gulerod
Onsdag 20 Kylling i tomatsovs, løse ris,
blomkål
Torsdag 21 Millionbøf m/ kartoffelmos, asier
Fredag

22 Kålrouletter m/ muskatsovs,
kartofler, rødbeder
Lørdag 23 Nakkesteg m/ svær, skysovs,
kartofler, rødkål, franske kartofler
Søndag 24 Hamburgerryg m/ dijonsauce,
kartofler, broccoli/blomkål
Mandag 25 Wienerpølser m/ varm
kartoffelsalat, sennep & ketchup
Tirsdag 26 Krydrede bønnefrikadeller m/
kartofler, stuvet blomkål,
Dampet fisk m/ sennepssovs, kartofler,
Onsdag 27 persilledrys

Gåsebryst
Henkogt pære m/
karamelskum
Jordbærgrød med
piskefløde/fløde
Regnbue is m/
marengs/vafler
Lun hybensuppe
m/ flødeskum
Fløderand m/
saftsovs
Gl dags æblekage
m/ flødeskum,
ribsgele
Islagkage
Stikkelsbærgrød
med piskefløde
Frugtsalat m/
chokolade
Gulerodssuppe

ægge topping, rødbede i tern

Torsdag 28 Gullasch m/ kartoffelmos,
drueagurk
Fredag
Lørdag
Søndag

Lagkage m/ glasur,
flødeskum

29 Kødboller i karry- ærtesovs, løse ris Vaniljeis m/
jordbærsovs
30 Hvidløgskylling m/ skysovs,
Mangodessert m/
kartofler, agurkesalat
flødeskum
31 Skinkeschnitzel m/ bearnaisesovs, Frugttærte m/
kartofler, blomkål
flødeskum
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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: Stort afsnit
2: Lille afsnit
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

Område C sygeplejersker
Områdeleder Janni
Område D Hus 8+10
Områdeleder Janni
Område E Hus 2+3+4+5+9
Områdeleder Marianne
Område F Hus 1+12+14+16
Områdeleder Bianca
Område B Vaskeri og rengøring
Områdeleder Eva
Teknisk service
Teknisk serviceleder Claus
Eksterne leverandøre:
Tandlæge
Torsdage kl. 08.00-15.00
Taxa

2482 3781

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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2485 4043
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

Det sker i oktober 2021.
Torsdag d.21 oktober kl. 13.30
er der gudstjeneste i kernehuset,
Alle er velkommen. Der er kaffe og
kage efter gudstjenesten. Se opslag i husene.

Siddende
gymnastik og
bevægelse
Vi mødes i
Kernehuset torsdage Kl.10.15 – 11.15.
Kom, deltag og få lidt god motion og kom i
godt humør.
------------------------------------------------------------------------

Så er de i gang med nedrivning af
højhusene!!!!!!
Et fantastisk syn og alligevel vedmodigt. Der er
mange mennesker der har boet der, siden de blev
bygget i 70’erne. Inge og Gurli, fra hus 14, nød
turen i det smukke september vejr. Det er helt sikker
spændende at følge nedrivningen.
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Husk at Damerne mødes i Kernehuset hver tirsdag kl.10.00 – 11.30.

Husk at Herrerne mødes i Kernehuset hver tirsdag kl.13.15 – 14.45.
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Månedens konkurrence
Hvad hedder disse skønne æbler?

1. Estrid Marie
2. Anne Marie
3. Ingrid Marie

Kryds & tværs

1

2

3

4

5

15

6

7

8
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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: 29.september

Svar: Piberenser

Lis Petersen

Inge Møller

Hus 16 - 2

Daghjemmet.

Svar:______________________________________________________

Navn:______________________________________________________
Bolig:______________________________________________________

Løsningen skal afleveres senest d. 15. i hver måned
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Efterårsferien er kartoffelferie
Efterårsferien blev oprindeligt
kaldt kartoffelferien, fordi børn fik
fri fra skole, så de kunne hjælpe
med at grave kartofler op og få
årets kartoffelhøst sikkert i hus.
I dag graver børn og forældre ikke
længere kartofler op i uge 42,
men kartoflen er stadig en vigtig
del af den danske madkultur.

Har du gravet kartofler op, da du var barn?
Fik du penge for at grave kartofler op?
Hvor er du vokset op, på landet eller
byen?
Hvad kan man lave af kartofler?
Hvad laver jeres børnebørn eller
oldebørn i dag når det er efterårs ferie?
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Så kom der Tøj salg igen i aulaen

Den 5. november kommer der tøjsalg igen, se opslag i æblebladet

To friske fyre
Lasse fra hus 9 og Keld fra
hus 4, er nu godt kørende,
med deres nyerhvervede
EL Scooter.
Rigtig god vind til dem.

EL scooter pakeres ved
indgang 6, i haven ved
hovedbygningen.
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Æblehavens 24 års
fødselsdag
Traditionen tro afholdt vi igen i år Æblehavens fødselsdag,
med maner´. Flaget i haven var hejst og blafrede smukt i
den flotte september himmel. Der blev pyntet op i alle
husene med fødselsdags duge, servietter, blomster og flag.
Og igen i år havde køkkenet lagt sig i selen. Menuen var
smørrebrød: Æg og rejer, Ål m. røræg, flæskesteg med
rødkål, Dyrelægens natmad, øl og sodavand og dejlig Kringle til kaffen.
Menuen blev rost til skyerne af mange beboere. Der blev sunget, skålet og
holdt tale i nogle af husene. God musik på anlægget og en lille sving om.
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