
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEBOERBLAD ● ÅRGANG 13 ● NR 6 ● juli/august 2021 



2 
 

 

 

 

 

 

 

Hej alle jer 

Først – tak for den varme velkomst, 

sjældent har jeg været et sted med så 

mange ildsjæle.  

Lidt om mig; jeg hedder Natasja, og 

jeg er den nye projektkonsulent i 

Æblehaven, hvor jeg skal være det 

næste års tid. Jeg har fået den gode 

plads i Administrationen, hvor jeg 

sidder sammen med de to søde damer 

og centerlederen.  

Jeg er svært glad for slush ice, så I vil 

helt sikkert komme til at møde mig på 

gangen på vej ned til Hus 14   

Privat er jeg er bosat på Amager, hvor 

jeg bor i hus med min kæreste Jonas, 

vores søn Sebastian og vores lille 

hund Guido. I min fritid bruger jeg 

meget af min tid på Amager Fælled, 

hvor jeg elsker at være sammen med 

min familie.   

Det var lidt om mig - jeg ser meget frem til at møde jer alle sammen, og jeg 

ønsker jer alle sammen en skøn sommer!  

Kærlig hilsen  

Natasja Kjærulff  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 I september er det område F der skriver i æblebladet 
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Kære alle, 

 

Så kom sommeren endelig – dejligt. 

 

I undrer jer sikkert over at græsset enkelte steder er blevet 

knæhøjt, men det er med vilje. Vi vil se om vi kan tiltrække lidt 

mere ”vildt dyreliv”. 

 

Corona er vi jo desværre ikke helt færdige med endnu. Og selv om vi ikke har 

besøgsrestriktioner, har vi stadig anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen til vores 

færden på fællesområderne. Vi er dog forsat så heldige, at Æblehaven ikke er 

ramt at yderligere tilfælde af corona. 

Og så snart Sundhedsstyrelsen lemper på deres anbefalinger, vil der naturligvis 

være muligt at deltage i aktiviteter i hele huset igen.  

 

Vi kommer ikke helt uden om vikar-dækning i sommerperioden. 

Planlægningsmæssigt gør vi alt hvad vi kan for forsøge at få kendte vikarer til 

Æblehaven, men det er ikke nemt. Der er rift om alle sundhedsfaglige personer 

hos vores nabokommuner, og det mærker vi også.  

 

Rigtig god sommer til alle 

 

Venlig hilsen 

 

Jan Munkholm 

Centerleder 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyt fra Jan 



4 
 

 
 

 

Så blev det SOMMER. 

Det er igen muligt, at hygge på tværs af husene i de enkelte 

områder. 

Det har vi benyttet os af - med bl.a. en bustur til Spangsberg 

butikken og fælles grill i haven, med støtte fra Kernehuset. Der er 

blev hygget, sunget, drukket, spist og danset. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi har sammen med Jane, (Æblehavens 

demens konsulent), været rundt i husene og 

spille Omi Vista – som er et spil, hvor der  

kommer ” bevægelse på bordene eller gulvet”, 

forstået på den måde, at borgerne slår på fx. 

hønsene så de lægger æg, ballonerne springer 

osv., til stor morskab for os der deltog.  

 

 Vi glæder os til at være sammen med jer alle i 

sommerens løb – kun fantasien og lidt Corona 

sætter grænser.                                                                 

 

 Telefon 24911589    Telefon 24 911586 
 

Socialpædagogernes side 
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I ØNSKES HJERTELIG TILLYKKE MED 

  FØDSELSDAGEN  

 

 

 

 

07/7  Ella Birthe Løgstrup, Hus 14,-9 

10/7  Gudrun Truelsen Corneliussen, Hus 1,-8 

11/7  Fazal Bibi, Hus 10,-4 

12/7  Kirsten Eva Dahlmann Hanøl, Hus 16,-5 

16/7  Finn Benedicht, Hus 10,-3 

20/7  Hans Halgir Lindberg, Hus 10,-5 

25/7  Kjeld Rylander Olsen, Hus 1,-5 

26/7  Thorbjørn Corse, Hus 2,-7 

29/7  Kate Alice Berg, Hus 3,-1 
 

03/8  Denis Paul Jean Dion, Hus 12,-5 

12/8  Anni Larsen, Hus 3,-2 

15/8  Inger Marie Klausen, Hus 14,-5 

15/8  Jytte Agnete Eibye, Hus 3,-9 

19/8  Inger Hjulmann, Hus 9,-7 

21/8  Gurli Hørmark Andersen, Hus 14,-3 

26/8  Birthe Vejleby, Hus 1,-6 

28/8  Leif Lindholm Jacobsen, Hus 1,-3 
 

Vi BYDER VELKOMMEN TIL: 

Bengt Mogens Jensen, Hus 3,-4 
Jens Brøndum, Hus 4,-9 
Gurli Hørmark Andersen, Hus 14,-3 
Søren Thomsen, Hus 14,-4 
 
VI SIGER FARVEL TIL: 
Jytte Gade Larsen, Hus 2,5 
Rafia Bukhari, Hus 12,-3 
Lilian Ruth Frederiksen, 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, 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 

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 

 

 

 

 

Da vi skulle finde parasollerne frem efter vinteren, fandt vi en lille gæst, der var vågnet efter 

vinterhiet.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

  

 

  

  

 

 

 

  

                                                                         Kartoflens dag er blevet fejret 
   

  

 

 

 

  

 

 

 

 Valdemarsdag blev også fejret 
 

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

  

 

  

 

          Eva Joy Lene Mette Helle  Tania  
          Områdeleder 
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Så kom flagspætten til Æblehaven 

 Du skal sætte op til 15.000 krydser, hvis du vil tælle flagspættens hak. Men hvorfor 

hakker spætten? Hvordan undgår den hjernerystelse? Og hvordan kan du lokke 

den fascinerende fugl ind i din have? 

 

Flagspætten er ikke 

en meget flittig gæst 

i de danske 

villahaver. Det er en 

skam, for den 

hakkende fugl er, 

med sin hvide, sorte 

og røde fjerdragt 

ikke blot en fryd for 

øret – men også for 

øjet. 

Når spætten alligevel 

fra tid til anden, 

søger væk fra 

skoven og vover sig 

ind på menneskets 

domæne, er det 

takket være udsigten 

til det skatkammer af 

insekter, som 

gemmer sig i havens 

udgåede træer. Og det er bl.a. her, at spætten bruger sit yndlingsredskab, næbbet. 

Skifter sit næb 3 gange om året. 

Med 20 hak i sekundet pulveriserer næbbet det trøskede træ og 

blotlægger insekterne. Spættens flid koster dog ikke blot 

insekterne livet, men på årlig basis også tre spættenæb! De bliver 

simpelthen slidt – og vokser ud igen. 

I mellem hus 14 og 16, er græsset højt. 

Det er med vilje, så vi kan tiltrække flere 

insekter og nu også sjælne fugle som 

spætten. Dejligt vi kan nyde det på så 

nært hold. 

 Billede taget af Carsten blå mand 

 

https://www.google.dk/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.broderi-butik.dk%2Fvulcan-113250.html&psig=AOvVaw0SINusz_d6pOTXlLLJa4g5&ust=1622287674500000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPCt-Nmi7PACFQAAAAAdAAAAABAE
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Kernehusets aktivitetskalender  
 

Område E hus 2-3-4-5-9 i lige uger      
     Område F hus 1-12-14-16 i ulige uger 

 
      Formiddag 10.00-11.30                               Eftermiddag 13.30-14.45 

Uge  

Ma     

Ti  Damerne mødes i kernehuset / 
eller haven.  
kl 10.00 til 11.30  
  

Herrerne mødes i kernehuset / 
eller haven fra kl 13.30 til 14.45 

On    

To  Fællesgymnastik Fra 10.15 til 
11.15 i kernehuset 

 

Fr    
 

 

Kernehuset begynder så småt at åbne op igen efter en 

lange pause på grund af corona. 

Vi må på nuværende tidspunkt kun have åbent område vis, 

så beboerne fra området må mødes på tværs.  

Selvfølgelig med afstand og vi overholder restriktionerne 

som vi er underlagt fra Brøndby kommune. 

Hvis du har brug for hjælp til at komme i Kernehuset, skal 

du aftale det med personalet i huset.   

 

Vi glæder os til at jer igen i Kernehuset. 

 

Da vi i Æblehaven skal have fokus på bevægelse og samvær, vil det være det vi 

sætter fokus på. 

Så kom og deltag, vi glæder os til at se jer. 

 

 

 

 

Hilsen Kernehuset                                                                                    

Husk en varm trøje, 

solbriller, solhat. 

 
 

https://hatshop.dk/images/zoom/beachsideljusbrun.jpg
https://hatshop.dk/images/zoom/img_7374-redigera.jpg
https://www.google.dk/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.festtema.dk%2Frode-hjerte-solbriller.html&psig=AOvVaw26L5NmBnsOAbWiJ1RrRmSz&ust=1623155016782000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPCJlOTBhfECFQAAAAAdAAAAABAG
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                                          Juli 2021           KOSTPLAN   Beboere 
Torsdag 

 

1 Citron fisk m/ dild-ærtesovs, kartofler 

 

Kold hybensuppe / 

flødeskum 

Fredag 2 Kødboller i karrysovs, løse ris, broccoli Frugtsalat 

Lørdag 3 

 

Kalvesteg m /frikandeausovs, asie, syltet 

tyttebær 

Is med friske jordbær 

Søndag 4 Hamburgryg m/ flødekartofler, 

hovedsalat m/ majs, ærter og mormor 

dressing 

Othellolagkage 

Mandag 

 

5 

 

Farsskinke, dijonsovs, kartofler, 

ærter/rødpeber grønt med smør 

Rabarber / jordbærgrød, 

piskefløde 

 Tirsdag 

 

6 Kalkunschnitzel m / flødepaprikasovs, 

kartofler, agurkesalat 

Henkogt fersken m / 

råcreme 

 Onsdag 7 Enebærgryderet m / kartofler 

Syltet perleløg, champignon, svinekød 

 

Appelsinkoldskål 

m/kammerjunkere 

 Torsdag 8 Dampet fisk m / grøntsovs, kartofler 

 

Frisk frugt (evt. 

jordbær) 

m / piskefløde Fredag 9 Millionbøf m/ kartofler, appetitagurker Pandekager m / is 

Lørdag 10 Nakkesteg m / timian, skysovs, kartofler, 

agurkesalat 

Chokoladetærte m / 

flødeskum 

 Søndag 11 Kylling i abrikossovs, kartofler, ærter Fløderand m / 

hindbærsovs 

Mandag 

 

12 Frikadeller m / stuvet sommergrønt, 

kartofler 

 

Stikkelsbærgrød m / 

piskefløde. 

 Tirsdag 

 

13 Røget makrel m / kold grøn sovs, 

kartofler, gulerodsråkost 

 

Nougat is m / vafler 

Onsdag 14 Krebinet m/ persillesovs, kartofler, kløvet 

gulerod 

 

 

Frisk frugt (evt. 

jordbær) 

m / piskefløde. Torsdag 15 Bøfstroganoff m / kartofler, asie 

 

Hindbærkoldskål. 

 
Fredag 16 Pølser m / kold kartoffelsalat, sennep & 

ketchup 

 

Æblekage m / 

flødeskum. 
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Lørdag 17 Flæskesteg, skysovs, rødkål Sherryfromage m / 

flødeskum 

Søndag 

 

18 Sprængt kam m / flødepeberrodssovs, 

kartofler, broccoli 

Is lagkage m / vafler. 

Mandag 

 

19 Stegt medister, stuvet spidskål, kartofler 

 

Solbærgrød m / 

piskefløde 

 Tirsdag 

 

20 Italiensk kødsovs m / pasta, tomatsalat Koldskål m / 

kammerjunker 

 Onsdag 21 Stegt fisk m / persillesovs, kartofler, 

karrotter 

 

Frugttærte m / 

flødeskum. 

Torsdag 22 Blomkålsgratin m / skinke, purløgssmør 

 

Chokoladebudding m 

/ flødeskum 

Fredag 23 Hakkebøf m /peberfrugt, løg, 

champignon/løg-flødesovs, kartofler 

Henkogt abrikos 

vaniljeflødeskum 

 Lørdag 24 Stegt kylling m / persille, skysovs, 

kartofler, icebergsalat, ærter 

mormordressing 

Vaffel is 

Søndag 25 Gullasch m / kartofler, appetitagurker Pandekager m / 

syltetøj 

Mandag 

 

26 Forloren hare m / sovs, kartofler, 

ribsgele, asier 

Blommegrød m / 

piskefløde 

Tirsdag 

 

27 Koteletter i fad, kartofler 

Løg, champignon, peberfrugt, flået tomat, 

paprika 

Hindbærdessert. 

Onsdag 28 Stegt lever m / løg, sovs, kartofler, 

rødbeder 

 

Jordbærkoldskål. 

 

Torsdag 29 Dampet fisk m / rød pesto, spinatsovs, 

kartofler 

 

Kold æblesuppe m / 

flødeskum. 

 Fredag 30 Gryderet med karry, løse ris, bønner 

 

Pære belle Helene m / 

flødeskum 

(pære, vaniljeis, 

chokoladesovs) 

Lørdag 31 Ribbensteg, skysovs, kartofler, 

agurkesalat 

Citronfromage m / 

flødeskum 
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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 Janni     

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

  Tryk:     Områdeleder Marianne     

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

 2: Lille afsnit    Områdeleder Bianca     

 3: Områdeleder Eva    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 Claus     

  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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Bevæg dig for livet 

I Kernehuset må vi nu mødes flere fra samme område 

og lave aktiviteter sammen. 

Nu gælder det om at få gang i kroppen igen og også at 

få rørt latter 

musklerne.   

 

Vi skal igen have gang i 

den siddende gymnastik og alle de forskellige spil 

vi har til rådighed i Æblehaven. 

Dette kan være boldkasino, ringspil, forskellige 

former for siddende boldspil eller noget helt 

andet.  

Kom bare og se om det er noget du har lyst til at 

deltage I. 

Nedenfor ser du nogle billeder af nogle af 

aktiviteterne. Måske er du selv en af dem der 

allerede har deltaget.  

 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=TAuNVB0U&id=D448CD20CE81D821EA7765CA39DE26D7C9501001&thid=OIP.TAuNVB0U4KOswdl1Gd-DFgHaEm&mediaurl=https%3a%2f%2fth.bing.com%2fth%2fid%2fR4c0b8d541d14e0a3acc1d97519df8316%3frik%3dARBQydcm3jnKZQ%26riu%3dhttp%253a%252f%252fhulbygymnastikforening.dk%252fimages%252fgym1.gif%26ehk%3djimiIEuCQo%252bFNKTNz9pUpSePAAvS2j%252fm3vq2N0KUgzk%253d%26risl%3d%26pid%3dImgRaw&exph=177&expw=285&q=gymnastikclipart&simid=608041655527350558&ck=A02A3F5C6FA11D24F148CD9B7F3A3BA1&selectedIndex=10&FORM=IRPRST
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Tur til Ditlevs gamle købmandsbutik 

De frivillige fra købmandsbutikken, havde stået for kaffe, 

the og hjemmebagt kringle og nybagte småkager. 

Vi fik handlet lidt i 

butikken og i Loppen. 

Tak for en rigtig dejlig dag 

med Anni, Inge og Susanne 

hus 9. Kernehuset 
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Månedens konkurrence: 
Hvornår afholder vi i år Æblehavens Fødselsdag? 

1. den 1.september 

2. den 2. september 

3. den 3. september 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Kryds & tværs 

Månedens konkurrence 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=g2Gi13TZ&id=246F3CA318BABF9825F5CEB49D475752D6862771&thid=OIP.g2Gi13TZxjdwVEo0S4WCUAHaDo&mediaurl=https%3a%2f%2fwww.aadum.com%2fwp-content%2fuploads%2f2014%2f10%2fDK-189.jpg&cdnurl=https%3a%2f%2fth.bing.com%2fth%2fid%2fR8361a2d774d9c63770544a344b858250%3frik%3dcSeG1lJXR520zg%26pid%3dImgRaw&exph=331&expw=674&q=danske+flag+clipart&simid=608009971555250758&ck=975DB1D3F4C2225E9B04EB3A037C3290&selectedIndex=6&FORM=IRPRST
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=nBBsWuCR&id=D851B639525278C23ABAA9E5B2184F0D2B925A2A&thid=OIP.nBBsWuCR0A7qVGMC35BemwHaFj&mediaurl=https%3a%2f%2fwww.maduniverset.dk%2fimages%2ftatto_033.jpg&cdnurl=https%3a%2f%2fth.bing.com%2fth%2fid%2fR9c106c5ae091d00eea546302df905e9b%3frik%3dKlqSKw1PGLLlqQ%26pid%3dImgRaw&exph=600&expw=800&q=f%c3%b8dselsdagslagkage+clipart&simid=608037459346002517&ck=99ED8E288B5665A3EE47C27B411D5632&selectedIndex=4&FORM=IRPRST
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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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svar:______________________________________________________ 

 

Navn:______________________________________________________ 

 

Bolig:______________________________________________________ 

 

Løsningen skal afleveres senest d. 15. i hver måned 

Månedens konkurrence og kryds & tværs 

Vinder af ”ved de det?”: 

Svar: 23.juni 

Søren Thomsen  

Hus 14-4 

 
 

 

Vinder af krydsordet: 

Svar: Tagrende 

Kjeld Overgaard 

Hus 4-7 

 

 
 

 

Månedens konkurrence 
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Hvad er vigtigt for dig?  

Onsdag d. 9 juni afholdte vi ”Hvad er vigtig for 

dig dagen”? i Æblehaven. Det er en begivenhed 

som finder sted hvert år i juni måned, hvor 49 

lande over hele verden deltager.  

I Æblehaven har vi ønsket at deltage, for at sætte 

fokus på beboerne, og hvad de finder vigtigt i 

deres dagligdag i Æblehaven.  

Derfor har medarbejdere fra alle områder i 

Æblehaven, både køkken, rengøring, teknisk 

service, ledere, medarbejdere i Kernehuset, 

pædagoger samt plejepersonale været rundt i alle 

huse samt Daghjemmet for at stille spørgsmålet: 

Hvad er vigtigt for dig? 

Det er der kommet flere gode samtaler ud af. 

Beboernes svar er blevet udfyldt på postkort, som 

hænger på træet i aulaen.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                           

 

 

 

    

  Tak til Daghjemmet for at klippe det flotte træ                                                     

 

Inge fra hus 9 og Jeanett fra 

Kernehuset får en god snak 
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Fredag den 4. juni var mange samlet i hus 

8`s køkken. Indbudte var borgere, personale 

og Æblehavens ledere. Ingen vidste, hvad 

der skulle ske.  

Forventningsfulde stod alle og kiggede på 

de høje glas, boblevand, jordbær og 

chokolade. 

For enden stod Lillian og Jane klar – Lillian 

med en smuk buket blomster og Jane med et 

diplom i glas og ramme. 

Jane tog ordet, da alle var på plads.  

På Lillian og Jane´s mange gåture bliver der 

talt om mangt og meget. En ting, var de begge 

enige om – hus 8-10 har en ganske særlig 

medarbejder, der fortjener at blive hyldet. 

Medarbejderen er Naomi  Egede Rasmussen, 

som dagligt gør rent i hus 8-10.  

Jane sagde tak til Naomi: 

”Tak Naomi, for dit altid gode humør og 

din store hjælpsomhed.  

Tak for din store evne og villighed til at 

lytte til og snakke med alle beboerne.  

Tak for dit store engagement og 

arbejdsglæde, som smitter af på os alle. Du 

har om nogen fortjent at blive hyldet.” 

Specielt er Lillian og Jane imponeret over, 

at Naomi elsker at gøre rent - og den 

arbejdsglæde kan man godt mærke i 

dagligdagen. 
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Naomi blev kaldt op og modtog de smukke 

blomster og diplomet, som hun nu kan 

hænge op derhjemme. 

Da klapsalverne havde lagt sig, gik vi 

ombord i boblevand, jordbær og chokolade. 

Tak til køkkenet, for et perfekt traktement 

Det var en dejlig dag. Stemningen var i top, 

og alle var enige om, at Naomi var det 

perfekte valg. Naomi har i den grad fortjent 

en hyldest. Tak Naomi, fordi du er dig.  

Lillian og Jane håber, at de nu har startet en ny tradition i Æblehaven – gør 

noget særligt for en kollega, som I er specielt glade for.  

Fokuser på alt det gode, der er omkring os, og sig tak for det. Vi håber meget, 

at I andre vil tage ideen op og føre den nye tradition videre. 

Æblebladets udsendte stjernereportere Lillian og Jane 
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Kartoffeldag 2021. 
Traditionen tro afholdt vi kartoffeldag i Æblehaven på Valdemarsdag. 

I alle husene var der dækket flotte borde med 

mund/dækservietter holdt i Brøndbys farver, blå og gul. 

Mange havde også fået sat ny plukkede roser fra vores 

egen have på bordet. Der blev serveret snaps, øl og vand. 

Kartoffelmadderne kom fra vores dejlige køkken, men 

man skulle selv være med til at vælge hvad man bedst 

kunne lide at få oven på. Det er nemlig meget forskelligt 

fra person til person. Nogle vil helst have fedt under, 

andre skal have rå løg mens andre igen er helt vild med 

en benfrisild oven på. Hvad kan du selv bedst lide?? 

 

 


