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Tillykke til sygeplejerske Nancy 
Nancy har her i foråret, været på uddannelse og har 17. maj 

bestået diplom modul ”vanskelige sår” og er nu uddannet til 

sårspecialist. 

Den første sårspecialist i Æblehaven. 

Som sårspecialist, er Nancy bl.a.  ansvarlig for at oprette 

sårplaner, følge op på 

behandlingen og ikke mindst 

medansvarlig for forebyggelse af 

tryksår. 

På vegne af Æblehaven, dine 

kollegaer i område C 

ønskes du kæmpe stort tillykke. 

Områdeleder Janni Høi 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. juni: Fars dag & 

Grundlovsdag 
 

Farsdag fejres i Danmark den 5. juni –samme dag som 

Grundlovsdag.  
 

Fra 1947 til 1956 lå Fars dag faktisk altid den 2. søndag i november, men i Danmark slog 

den dag faktisk aldrig rigtig an, og derfor blev den flyttede til d. 5 juni. I de øvrige nordiske 

lande er Fars dag 2. søndag i november. 

 

Den første Fars dag blev fejret den 19. juni 1910 i Spokane i Washington, USA. 

 

I Danmark blev Fars dag indført omkring 1935. Den fejres bl.a. på Danmarks tekniske 

museum med en maskinfest og i Rønne med et fakkeltog. 

 

Grundlovsdag er en årligt tilbagevendende fejring af indførelsen af den første danske 

grundlov d. 5 juni 1849. 

 

Hvert år fejres dagen, med især politiske taler, rundt i landet, da 

dagen ofte også ses, som fejring af det danske demokrati. 

Danmark har ingen egentlig nationaldag så grundlovsdag er det 

nærmeste, vi kommer. 

 

Dagen har været en lovbestemt halv fridag fra 1891 til 1975. 

 

Ifølge lukkeloven sidestilles grundlovsdag med en helligdag hvad 

angår butikkernes åbningstider. 

 

I den nye grundlov i Danmark fra 5. juni 1915 fik kvinderne valgret.  

 

 I juli-august er det administrationen der skriver i æblebladet 

https://www.google.dk/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.antikvitet.net%2Fapstort.asp%3Fversion%3Dweb%26selbinr%3D325921%26T2%3DKongelig&psig=AOvVaw3Zfj1ogRZDSCr9Ijn6fhUH&ust=1621596802333000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMC3ooSV2PACFQAAAAAdAAAAABAR
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Biodiversitet i Æblehaven   

 

Nyt fra Jan 
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    Hej. 
 

Siden sidst har 

pædagogerne blandt 

andet holdt en 

damefrokost i 

pavillonerne i haven. 

Vi havde nogle rigtig 

hyggelige timer, på 

trods af det regnfulde 

vejr. Desværre har det 

efterfølgende vist sig, 

at vi endnu ikke, pga. corona, kan bruge pavillonerne. De kan dog stadig benyttes i 

forbindelse med familiebesøg. 

Vi har været i Kirsebærlunden (hvor kalven står). Der 

nød vi de nyudsprungne træer og en forfriskning. 

 

En tur til Rheumpark, og se det nye haveanlæg, der er 

ved, at blive udformet, er det også blevet til. 

 

 

 

 

 

 

 

HUSK – 

fortsat at gøre brug af jeres klippekort  

– det er kun fantasien der sætter grænser…… 

Og lidt covid 19. 

   

 

                                                                                           

 

 

 

  

 

 

Telefon 24911589    Telefon 24 911586 

Socialpædagogernes side 
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I ØNSKES HJERTELIG TILLYKKE MED 

  FØDSELSDAGEN  

 

 

 

 

02/6  Estrid Borghild Persen Hus 1,-7 

03/6  Jenny Elisabeth Hansen Hus 12,-4 

05/6  Henning Pedersen, Hus 16,-1 

24/6  Niels Erik Torp Steffensen Hus 2,-3 

26/6  Mogens Schou Hus 9,-2 

30/6  Preben Erik Nielsen, Hus 3,-5 
 

 

Vi BYDER VELKOMMEN TIL: 

Medarbejder 

Teknisk serviceleder Claus Jørgensen ansat pr. 
1/6-2021. 
Social- og sundhedshjælper Darma Wialis 
ansat i område F pr. 17/5-2021 i aftenvagt  
Social- og sundhedshjælper Britt Jørgensen 
ansat i område F pr. 1 
Beboere: 

Vagn Hastrup, Hus 5,-3 

Vi siger farvel til: 

Beboer: 

Betty Jensigne Elly Christoffersen, Hus 3,-4 
Birgit Pedersen, Hus 4,-3 
Birthe Priess, Hus 4,-9 
Eva Rosa Larsen, Hus 14,-4 

 

 

 

 

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 

 

 

 

Daghjemmet er i det kreative hjørne! Vi har besluttet at lave et ”vægtæppe” på gardinet i 

gymnastiksalen. Tanken er at det skal følge årstiderne, så vi er startet med at sætte et stakit 

op, vi har lavet en flagstang og et træ der blomstre. Fantasien blomstre også og mange ny 

figurere er i støbeskeen.     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

     

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

  

 

  

 

          Eva Joy Lene Mette Helle  Tania    
          Områdeleder 
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De 5 første højhuse i Brøndby Strand, skal rives ned! 

Det er et væsentligt stykke dansk almen bolig-historie, der forsvinder, når fem af de ikoniske 

højhuse i Brøndby Strand rives ned til marts. Og så har det været mange tusindes hjem. "Det 

er et stykke af almindelighedens historie, der forsvinder," lyder det fra museumsinspektøren.  

Den ubrudte serie af de 12 ikoniske højhuse bliver kortere i Brøndby Strand. 

Til marts begynder nedrivning af fem af dem. De pastelfarvede højhuse. De er alle ramt af 

miljøgiften pcb og betonskader. Så nu skal de væk. 

Bygningerne, som er 16 etager høje og siden 1970’erne har været hjem for mange tusinde 

mennesker, er fra en tid, hvor fremskridtet gjorde det muligt hurtigt og prisbilligt at opføre 

boligerne. Til alle dem, som stod og manglede en god og sund bolig - tæt på naturen. 

Historien om Brøndby Strand-højhusene er også den historie, som Forstadsmuseet bl.a. har 

fokus på i sin formidling. Her formidler man den lokale historie og netop højhusene er en 

markant del af Brøndby – og ikke mindst en markant del af dansk almen bolighistorie.   

 

Det var her hr. og fru Danmark 

flyttede ud til højhusene for at nyde 

udsigten over Køge Bugt, og for at 

børnene kunne få eget værelse. Det 

var ikke længere nødvendigt at bo i 

brokvarternes fugtige lejligheder, 

uden bad og toilet. 

”Det er klart, at det har en stor 

indvirken på området, når man river 

højhusene ned. Vi har indsamlet 

beboernes historier, og fået 

højhusenes historie gennem beboerne, 

så vi kan huske, hvordan det var at 

flytte ind som de første beboere og få 

indblik i det levede liv i Brøndby 

Strand,” siger Lisbeth Hollensen, 

museumsinspektør på Forstadsmuseet 

i Brøndby og Hvidovre, som har et 

stort kulturhistorisk perspektiv på 

historien om Brøndby Strand. 

 

Det bliver spændende at følge nedrivningen, når vi går tur i lokalområdet. 
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Tur til Ditlevs gamle 

butik. 
 

En dejlig formiddagstur med et par skønne damer 

fra hus 14. 

Vi nød lidt kaffe og kage i den dejlige have bag 

butikken. Der blev købt lidt loppeting med hjem. 

I butikken så vi den gamle smørkværn som stod i 

vinduet, den fik minderne frem fra de gode gamle 

dage. Og vi nød den flotte gamle have.  

Turen gav livsglæde og mange minder.  

 
 

 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=3SB76be%2b&id=C3CA700CE1D32492E20D956337EBA030CA75D45A&thid=OIP.3SB76be-4DEeebX0xtAG3wHaHa&mediaurl=https%3a%2f%2fshop14839.hstatic.dk%2fupload_dir%2fshop%2fcategory%2f2_m.jpg&cdnurl=https%3a%2f%2fth.bing.com%2fth%2fid%2fRdd207be9b7bee0311e79b5f4c6d006df%3frik%3dWtR1yjCg6zdjlQ%26pid%3dImgRaw&exph=300&expw=300&q=flagstang+clipart&simid=608003632170478163&ck=550171410916EFD6BA6CD8795EA41503&selectedIndex=9&FORM=IRPRST
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Juni 2021  KOSTPLAN   Beboere 
Tirsdag 1 Hakkebøf m/ løg, kartofler, rødbeder. 

 

Vanilje budding m / 

frugtsovs. 

 Onsdag 2 Lakse lasagne   Icebergsalat. ærter. 

mormordressing. 

 

Chokoladekage. 

Torsdag 3 

 

Farsskinke. Dijon sovs, kartofler, Blomkål 

/ Gulerod. 

Rabarbergrød. 

Piskefløde. 

 Fredag 4 Familiens livret, kartofler. 

Svinekød ,bacon, cocktailpølser, løg, 

æbler.( Gryderet) 

Koldskål m/ 

kammerjunker. 

Lørdag 

Grundlovsdag 

5 

 

Fyldt ribbensteg, sovs, kartofler, 

hjemmelavet agurkesalat. 

Grundlovs kage. 

Jordbærlagkage m / 

flødeskum. Søndag 6 Bøf stroganoff, kartofler, rødbeder. Nougatis m/ vafler. 

Mandag 7 Kødboller i karrysovs, ris, ærter. Blommegrød m / 

piskefløde. 

 Tirsdag 8 Stegt fisk m/ reje/aspargessovs, 

kartofler. 

 

Frugtsalat 

Onsdag 9 Kalkun cordon bleu m/ champignonsovs, 

kartofler, grønne blomkål 

Jordbær/rabarbersup

pe m/ 

Vanilje creme fraiche. Torsdag 10 Stegt Flæsk m/ persillesovs. kartofler. 

Gulerodsråkost. 

Appelsinkoldskål m / 

tvebakker. 

Fredag 11 Benløse fugle, sovs, kartofler, syltet 

agurk. 

Kød, løg, rødvin, fløde, citron 

Rombudding m / 

flødeskum 

Lørdag 12 Kogt kalv m/ sur sød peberrodssovs, 

kartofler, karotter. 

Mokkafromage 

Søndag 13 Butter chicken m / ris, bønner. Islagkage. 

Mandag 14 Millionbøf, kartofler. Rødbeder. 

 

Æblegrød m / fløde 

Tirsdag 

Valdemarsdag 

15 Kartoflens dag 12.00 – 15.00 I husene 

Stegt medister m/ stuvet sommerkål, 

kartofler. 

Pandekager m/ 

syltetøj. 
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Onsdag 

 

16 Guldborggryde, kartofler. 

Svinekød, løg, tomat, ananas. 

Hindbærkoldskål. 

Torsdag 17 Fiskefrikadeller, kold remuladesovs. 

Kartofler. Ærter. Citronbåde. 

 

Almindelig lagkage m 

/ flødeskum. 

Fredag 18 Stegt Lever, løg, sovs, kartofler,  

rødbeder. 

Vanilje is m / 

chokoladevafler. 

Lørdag 19 Mørbradbøffer i flødeostesovs, kartofler, 

½ port broccoli.. 

Rabarber trifli m / 

flødeskum. 

Søndag 20 Gullasch, kartofler. Appetitagurker. Gåsebryst. 

Mandag 21 Forloren hare, vildtsovs kartofler, asier, 

ribsgele. 

Citronkoldskål m/ 

kammerjunker. 

Tirsdag 22 Gryderet m/ svinekød, ris. 

Svinekød, gulerod, champignon, timian, 

paprika, tomatpure. 

Kræmmerhus m / 

hindbærflødeskum. 

Onsdag 

Sct. Hans 

23 

 

Marineret kylling bryst, kold 

kartoffelsalat, agurkesalat. 

Jordbær Lagkage. 

Torsdag 24 Krydderpaneret krebinet, kryddersovs 

med lidt flødeost, ristet kartofler. 

Ærter. 

Henkogt Pære / 

fersken, råcreme. 

Fredag 25 Smørdampet fisk m/ dild. Hollandaise 

sovs kartofler, broccoli/blomkål. 

 

Æblekage m / 

flødeskum 

Lørdag 26 Flæskesteg m/ skysovs, rødkål, kartofler. Citronfromage m / 

flødeskum. 

Søndag 27 Stegt kylling m/ persille, sovs, kartofler, 

agurkesalat 

Bananasplit           

flødeskum 

Is, bananer, 

chokoladesovs,  

Mandag 28 Frikadeller, persillesovs, kartofler, 

gulerødder. 

Jordbærgrød m / 

piskefløde 

Tirsdag 29 Kødsovs m/ pasta, Tomatsalat. Hindbærtærte / 

flødeskum 

Onsdag 30 Paneret kotelet, champignon løg sovs 

m/fløde, kartofler, appetitagurker 

Vaniljekoldskål m / 

kammerjunker. 
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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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Mit arbejdsliv. 

Jeg hedder Anni, er født 20.12.38 på Rigshospitalet i 

København.  Min far Marinus Willum Olesen var 

sømand fra han var ung. Han sejlede ofte ud fra Tuborg 

havn. Min mor Helen Lindal Olesen, som arbejdede 

med montage hos Laurits Knudsen, hvor hun samlede 

forskellige ting. Vi voksede op på Nørrebro, Nørre Allé, 

på 1 sal 13 c, lige over 

for Sankts Johannes 

kirken, hvor jeg er 

konfirmeret. Jeg var 

den ældste af en 

søskende flok. Jeg gik 

på Sankts Hans Gade 

skole, til jeg gik ud af 

skolen efter 7 klasse.    

Mit første job var ”i 

huset”. Jeg så en annonce i lokal avisen, hvor de søgte en 

pige i huset. Jeg var til samtale og var heldig at få jobbet. 

Det var hos en Jødisk familie Hr og Fru Gutman som havde 

2 børn. Jeg skulle holde hus og se lidt efter børnene. Jeg var rigtig glad for at være der, det 

var et rart sted.  

Så fik jeg Job i en bagerforretning, som lå nede i kælderen i Ryesgade hos Hr og Fru 

Petersen, jeg kan huske lønnen blev udbetalt 1 gang om ugen og pengene fik jeg i hånden. 

 Jeg har også arbejdet på” Pia lys” en stearinlys fabrik, hvor jeg var med i produktionen. 

Da vi flyttede til Brøndby Strand, fik jeg arbejdet på Gildhøjhjemmet som ufaglært 

sygehjælper.  

Jeg fandt sammen med min første mand, Louies Ipsen, som var sømand, vi fik datteren 

Sussanne sammen, men vi blev så skilt. Så 

fandt jeg sammen med Preben Otto Eieby. Vi 

blev gift og fik tvillingerne Klaus og Annette. 

Selv om jeg var skilt fra min første mand, har 

vi altid holdt sammen til jul og fødselsdage.  

Preben og jeg fik en lejlighed på 

Bogtrykkervej i stuen, med stue, soveværelse, 

dejlig køkken, bad og ekstra værelse til 

børnene. Da børnene var små, gik jeg 

hjemme, indtil de 

skulle i børnehave 

og skole. 
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Senere flyttede vi til Brøndby Strand, i Maglelund i en stuelejlighed, også med stue, 

værelser, køkken, brusebad og vaskekælder. Her er børnene vokset op og har gået på 

Strandskolen. Jeg har altid sat en ære i at holde min børn, så de altid så pæne og rene ud.  

Man kan sige, at min fritid altid er gået med at passe vores børn og holde vores hjem, det 

har jeg sat en stor ære i.    

Preben og jeg nåede at holde guldbryllup sammen i 2016 og Preben døde i 2018 af kræft. 

Dette er jeg stadig meget ked af og berørt over. Jeg savner ham så meget hver dag, og 

kniber ofte en tåre. Vi har bare altid haft det så godt sammen. Han var min store kærlighed. 

Til vores guldbryllup 

fik vi et telegram af 

borgmesteren Kent 

Magelund, det er 

selvfølgelig sat i glas 

og ramme. 

 

 I dag bor jeg i Æblehaven. Det er jeg meget glad 

for. Jeg har fået en rigtig hyggelig lejlighed, her i 

Æblehaven og nogle søde naboer i hus 9, som jeg 

spiser og hygger med hver dag.   

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.dk/aclk?sa=l&ai=DChcSEwi2jfaV08PwAhWH07IKHbWOCNIYABAEGgJscg&sig=AOD64_0BnSUzurewwf-wDJBqSEM5yTQxdQ&adurl&ctype=5&ved=2ahUKEwj9lO2V08PwAhVGuyoKHcHtCjsQvhd6BAgBEDs
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Månedens konkurrence: 

Hvilken dato afholder vi  

Sankt Hans aften? 

 

1.  22.juni?      

2.  23.juni?  

3.  24.juni? 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

  

Kryds & tværs 

Månedens konkurrence 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=5szWcuSW&id=1F269C5D393370DA570419B7486365B63E78D737&thid=OIP.5szWcuSWYu-jINCBj5zirgHaGb&mediaurl=https%3a%2f%2fth.bing.com%2fth%2fid%2fRe6ccd672e49662efa320d0818f9ce2ae%3frik%3dN9d4PrZlY0i3GQ%26riu%3dhttp%253a%252f%252fwww.barrandoviny.cz%252fwp-content%252fuploads%252f2017%252f04%252f%25c4%258darod%25c4%259bj.jpg%26ehk%3d0zGCrZXtQQWloNGN9PoltR8dpQyKLPNu0UqnQeq4VmQ%253d%26risl%3d%26pid%3dImgRaw&exph=269&expw=310&q=sankt+hans+clipart&simid=607999315724805673&ck=88C270B430A67A8BF13B4D5CDBA74680&selectedIndex=22&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: 2. weekend i maj 

Henning Nielsen  

Hus 16 

 
 

 

Vinder af krydsordet: 

Svar: Spillekort 

Doris Bang 

Daghjemmet 

 
 

 Månedens konkurrence 
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Der serveres kartoffelmadder som pyntes efter eget valg, samt   

1 øl/sodavand og 1 snaps. 

 

I Æblehaven markerede man i 2012 - for første gang - den lille knolds store dag ved at 

servere kartoffelmadder i alle afskygninger. 

Efter sigende begyndte traditionen med kartoflens dag, da en pårørende til en beboer på et 

plejehjem i Otterup på Fyn en dag ”smuglede” nye kartofler ind og opfordrede til at 

plejehjemsbeboere fik nye kartofler mindst én gang om året.  
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Valdemarsdag                         

Tirsdag den 15. juni 2021 
  Valdemarsdag  
  Genforeningsdag 1920  

Uge 24 · Dag 166 (199 dage tilbage af året)  

Solen står op klokken 4.28  

og går ned klokken 21.53 *   

Månen er tiltagende - fem dage efter nymåne  

 
 

 Valdemarsdag - er dagen, hvor Dannebrog i 1219 ifølge legenden 

faldt ned fra himlen under et slag ved Lyndanisse i Estland. Herefter vendte 

kong Valdemar Sejr’s krigslykke, og danskerne vandt slaget. Det er et af 

verdens ældste flag, måske det ældste, men i hvert fald det flag, der længst 

uafbrudt har været anvendt som nationalflag. 

  

Genforeningsdag - til minde om dagen i 1920, hvor 

Sønderjylland efter en folkeafstemning bliver officielt 

genforenet med Danmark. Området har været under 

tysk styre, siden det blev tabt ved krigen i 1864 
 

 Valdemarsdag - Danmarks 

største ældrefest. 
 Fejringen af Valdemarsdag er Danmarks største 

ældrefest. Danmarks Kartoffel Råd arrangerer i 

samarbejde med sponsorer Valdemarsdag.  

Valdemarsdag fejres med snaps og nye kartofler på plejehjem over hele 

landet - det er en stor festdag for alle involverede. 

 Beboere på plejecentre over hele landet kan glæde sig til 

Valdemarsdag. Her får de serveret ny 

opgravede danske kartofler og en snaps til 

middag. På denne dag afholder Danmarks 

Kartoffel Råd i samarbejde med landets 

kommuner nemlig hvert år Danmarks 

største ældrefest.  

https://www.dagsdato.dk/0615.html
https://www.google.dk/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.danmarks-samfundet.dk%2Fvaldemarsdag-og-genforeningsdagen-1920%2F&psig=AOvVaw3MZUOqtwFPjKISAk6HUpOa&ust=1620387932479000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMC078r9tPACFQAAAAAdAAAAABAF
https://www.google.dk/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fimages.jfmedier.dk%2Fimages%2Ff%2Ff4%2Ff40%2Ff40fc7c6-35df-4a17-91e8-f0d699e3ffa8_3_90_0_0_2013_1639_1440_1172_6591cbff.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Ffyens.dk%2Fartikel%2Flegenden-om-dannebrog-blafrer-i-vinden&tbnid=rZDNaXncZOl8zM&vet=12ahUKEwiJrejH_7TwAhVOposKHWe2B1wQMyhCegQIARA_..i&docid=Di3qbkLFlDAztM&w=1440&h=1172&itg=1&q=valdemarsdag&hl=da&ved=2ahUKEwiJrejH_7TwAhVOposKHWe2B1wQMyhCegQIARA_
https://www.google.dk/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.madabc.dk%2Fimages%2Fshow_images%2F64%2F2018%2F3%2Fkartoffelmad-med-rygeost-og-asparges_1522488417171.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.madabc.dk%2F2%2Fkartoffelmad-med-rygeost-og-asparges&tbnid=QDviqIB86hfJ-M&vet=12ahUKEwjf5_nngbXwAhXUuioKHdnTCxEQMygcegUIARCUAg..i&docid=qvHY40A7MbECmM&w=680&h=532&q=kartoffelmad&ved=2ahUKEwjf5_nngbXwAhXUuioKHdnTCxEQMygcegUIARCUAg
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Hvorfor holder og 

fejrer vi Sankt 

Hans?  

Sankt Hans er en fest for 

midsommeren. Den 24. juni 

er Sankt Hans dag, og det er 

aftenen før, altså den 23., der 

fejres som Sankt Hans aften. 

Dagen har været fejret i Norden gennem mange århundreder, og er bl.a. beskrevet af Olaus 

Magnus, der skrev en krønike om de nordiske folks historie i 1555. Han fortæller, hvordan 

alle "uden skelen til køn eller alder" samles på torve eller marker for at brænde bål, danse og 

synge skæmteviser.  

Kirken var kritisk over for denne form for Sankt 

Hans-fest. Præsten Niels Hemmingsen som levede 

i 1500-tallet skrev, at aftenen blev fejret med "dans 

og nattedrik, gadelams krans, ild at optænde at 

huje, skrige og drikke den hele nat over." Senere, i 

1744, lovgav et landemode mod Sankt Hansblus, 

bl.a. for man ikke skulle spøge med ild ”... som er 

én af Guds hårdeste plager".  

 

Senere, i 1770, blev selve Sankt Hans dag afskaffet som helligdag. Alligevel fortsatte folk 

med at fejre aftenen på forskellig måde, helt frem til i dag. 

https://www.google.dk/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fgrobund.org%2Fwp-content%2Fuploads%2FSankt-Hans1.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Fgrobund.org%2Fevent%2Farbejdsweekend-3-modelbyg-og-sankt-hans-2%2F&tbnid=rUtx1L-VkqTwrM&vet=12ahUKEwjel-ChhLXwAhUolosKHYySDnwQMygVegUIARDQAQ..i&docid=LctDEslM8HFW5M&w=500&h=262&q=historien%20om%20sankt%20hans%20aften&ved=2ahUKEwjel-ChhLXwAhUolosKHYySDnwQMygVegUIARDQAQ
https://www.google.dk/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fi2.wp.com%2Fvitten-by.dk%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F06%2Fsankthans-heks-pa-balet-xxqh5NXyEAXVfaYoCXFhtQ.jpg%3Ffit%3D1024%252C626%26ssl%3D1&imgrefurl=https%3A%2F%2Fvitten-by.dk%2F2019%2F06%2F12%2Fkom-til-sankt-hans-paa-bymarken-den-23-juni%2F&tbnid=eas7pmFU6M7KlM&vet=10CAMQxiAoAGoXChMI6NyuzoS18AIVAAAAAB0AAAAAEAk..i&docid=F1FFlqBzZOmXXM&w=1024&h=626&itg=1&q=sankt%20hans%20heks&hl=da&ved=0CAMQxiAoAGoXChMI6NyuzoS18AIVAAAAAB0AAAAAEAk
https://www.google.dk/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.dcu.dk%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fstyles%2F16_9_large%2Fpublic%2F2021-01%2Fsankt_hans_85233689_fotolia.jpg%3Fitok%3DFMpG13pU&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.dcu.dk%2Fda%2Fartikler%2Fnu-skal-heksen-fyres-af&tbnid=ZXP1g105VM-YBM&vet=10CCMQMyjEAmoXChMI6NyuzoS18AIVAAAAAB0AAAAAEBE..i&docid=F-_RA67NaDIBEM&w=1360&h=765&itg=1&q=sankt%20hans%20heks&hl=da&ved=0CCMQMyjEAmoXChMI6NyuzoS18AIVAAAAAB0AAAAAEBE
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Gymnastik i husene 
Kernehuset vil komme rundt i 

alle husene og byde op til 

siddende gymnastik. 

Alle kan være med, om man så bare lytter til den 

gode musik til gymnastikken. 

Få pulsen lidt op og kom i god stemning.  

 

https://www.google.dk/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fpixabay.com%2Fda%2Fillustrations%2Fbarn-gymnastik-dreng-pige-trampolin-4770116%2F&psig=AOvVaw3QUrM76GyY3Isl8A63pK6J&ust=1620907092053000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLjRxdSLxPACFQAAAAAdAAAAABAK
https://www.google.dk/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fpixabay.com%2Fda%2Fvectors%2Fsport-g%25C3%25B8re-gymnastik-pige-gymnastik-4692873%2F&psig=AOvVaw3QUrM76GyY3Isl8A63pK6J&ust=1620907092053000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLjRxdSLxPACFQAAAAAdAAAAABBf
https://www.google.dk/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fskraeppebladet.dk%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F10%2FStolegymnastik.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fskraeppebladet.dk%2Fblad%2F2015-08%2Fafdelingerne%2Fafd-2-beboerhuset-soevangen-okt-15%2F&tbnid=awjAwT_LlMIBwM&vet=12ahUKEwjV2r2WmMTwAhUyiIsKHXZeD08QMyhIegQIARBu..i&docid=dKBSsiWAL8AtUM&w=568&h=620&q=gymnastik%20tegninger&hl=da&ved=2ahUKEwjV2r2WmMTwAhUyiIsKHXZeD08QMyhIegQIARBu

