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I maj er det Teknisk service der skriver i æblebladet 

 

Mit navn er Charlotte Hertz og jeg er den ”nye” områdeleder i 

område D. jeg er startet i juli 2020. jeg er uddannet 

sygeplejerske og har arbejdet med ledelse i de sidste 20 år.  

Jeg er 53 år, gift og har to voksne piger på 28 og 33 år.  

Vi er en lille 

medarbejdergruppe, 

som brænder for det 

at arbejde med 

demente beboere og 

for at kunne tilbyde 

en god og stabil hverdag for beboerne.  

Under det forgangne år som har været præget af 

restriktioner på grund af Corona har personalet til 

stadighed taget sig af beboerne og tilbudt 

aktiviteter set i lyset af restriktionerne.  

 

Medarbejderne har til stadighed arbejdet med at hygge omkring 

beboerne. De har afholdt kaffebord med fint pyntede borde. 

Nu glæder vi os bare til at foråret og sommeren kommer så vi 

kan være mere udendørs med vores 

beboere.  

Vi ser frem til færre 

restriktioner og til et mere 

åbent Æblehaven.  

De bedste hilsner 

Charlotte Hertz 

 

 

 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=exft7UEH&id=83FF2022633AC518B066A4FD74270A15E09C2467&thid=OIP.exft7UEHqHlQQYLdWfKbWgHaHa&mediaurl=https%3a%2f%2fwww.colourbox.dk%2fpreview%2f2485496-seamless-pattern-with-yellow-daffodils.jpg&exph=800&expw=800&q=for%c3%a5rsblomster+clipart&simid=608031923796314194&ck=019DA20A3F05B3E3CC65FBD552EC8539&selectedIndex=37&FORM=IRPRST
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=M%2fsW09pc&id=50C7C5242E080C1127724E60E4221DA20287CEF0&thid=OIP.M_sW09pcQoHG3WDxpWIXGgAAAA&mediaurl=https%3a%2f%2fth.bing.com%2fth%2fid%2fR33fb16d3da5c4281c6dd60f1a562171a%3frik%3d8M6HAqIdIuRgTg%26riu%3dhttp%253a%252f%252fwww.mille-soeren.dk%252f07_Clipart_JPG_GIF%252f04_blomster%252fkrokus.gif%26ehk%3dDHUOw%252fhuRM0hqh6upzWY2FAD%252bL5PNeyUx7Jqi5eWqV0%253d%26risl%3d%26pid%3dImgRaw&exph=200&expw=185&q=blomster+clipart&simid=608028586585818049&ck=776C4638A975ADE4FC22B5CBC1F0B7DB&selectedIndex=11&FORM=IRPRST
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Kære alle.  

 

”Selv om det fortsat er koldt ude, har vi jo taget hul 

på foråret 2021”  

 

Teknisk Service vil fra uge 15 komme rundt og 

hjælpe jer med at få gjort havestykkerne forårsklar, så 

i selv kan plante og vedligeholde i sommerens løb. 

Det betyder, at der klippes buske og visne stauder, der fjernes affald og 

så hjælper de naturligvis med at opsætte parasoller og sætte 

havemøblerne. Husk at få pillet julelysene af træerne, så ledningerne 

ikke klippes over af græsslåmaskinerne. 

 

Vi har haft årets første møde i bruger-pårørende rådet, og af særligt 

væsentlige ting der blev drøftet, var brugen af tydelige navneskilte til 

personalet, vedligeholdelse af havestykkerne og ikke mindst – et 

kommende valg til rådet. Sidstnævnte kommer der flere nyheder om i 

næste udgave af Æblebladet, så glæd dig. Navneskilte er ved at blive 

indkøbt, således alle på Æblehaven kan bære et synligt navneskilt med 

fornavn.  

 

Vi har drøftet vedligeholdelsen af havestykkerne, og vi vil i samarbejde 

prøve at få udviklet en plan for mere tidssvarende havestykker. En 

opgave, som vi allerede er i færd med.  

 

Politikerne i Brøndby Kommune har udgivet: ”Brøndby 2030 – Et 

stærkere, sundere og mere bæredygtigt fællesskab, som borgerne er 

stolte af og aktive i”. 

En af fokusområderne er ”Mere idræt, sport og 

bevægelse hele livet”. Det får betydning for 

Æblehaven også, da vi sammen sommeren over, 

skal drøfte hvordan vi kan spille ind i den strategi. 

Måske vi kan gøre det lige så flot som Brøndby IF 

der måske er på vej til guld … 
 

Nyt fra Jan 
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Mange har været ude og gå i det dejlige vejr. 

Vi har set det spæde forår ”pible” op fra jorden og nydt synet af krokusser og 

erantisser og mange steder står påskelinjerne i fuld flor - det samme gælder 

forsytiaerne.  

 

Påsken står for døren og 

der bliver hygget rundt omkring med god frokost - måske også en snaps, måske 

malet og trillet æg samt skrevet gækkebreve pyntet op med kyllinger, lam og æg. 

Grene bliver taget ind!  

                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

Husk fortsat at bruge jeres klippekort – det er kun fantasien der sætter 

grænser og lidt corona.  

I og jeres kære, ønskes en rigtig dejlig påske 

                                        

 

 

 

 

 

Kirsten 

Socialpædagog 

Tlf.: 24 91 15 86 
 

Hanna 

Socialpædagog  

Tlf.: 24 91 15 89 

 

 

Socialpædagogernes side 
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I ØNSKER HJERTELIG TILLYKKE MED 

  FØDSELSDAGEN  

 

 

 

10/4 Henning Nielsen, Hus 16,-7 

14/4 Eva Rosa Larsen, Hus 14,-4 

17/4 Zakieh Moshref, Hus 10,-1 

22/4 Danijel Milosic, Hus 8,-1 

28/4 Doris Minna Bertelsen, Hus 3,-1 
 

Vi BYDER VELKOMMEN TIL: 

Medarbejder 

Social- og sundhedshjælper Shereen Koyi, 

ansat pr. 1/3-21 i område F - aftenvagt 

Social- og sundhedsassistent Kim Andersen, 

ansat pr. 1/3-21 i område C - aftenvagt 

Social- og sundhedsassistent Lisbeth Steffen, 

ansat pr. 1/3-21 i område C - aftenvagt 

Social- og sundhedshjælper Mariam Omer, 

ansat pr. 15/4-21 i område E - aftenvagt 

Beboere: 

Birthe Vejleby, Hus 1,-6 

Niels Erik Torp Steffensen, Hus 2,-3 

Lizzi Eli Bøtker, Hus 3,-8 

Willy Qvist Petersen, Hus 5,-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 

 

 

 

Vi har holdt Æblehavens årlige kaffe-kage dag. Køkkenet havde lavet fine og lækre kager til 

os. Der blev dækket fint bord med duge, blomster og fine foldede servietter. 

 

 

 

 

 

 

 

Ind imellem strikketøj og produktion af årets påskepynt i både perler og karton, er der også 

tid til en gåtur og nyde det dejlige vejr i haven. 

 

 

 

                                                                        

 

                                             

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

      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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Min hobby. Fortalt af Inge Olsen, Hus 4. 

Min hobby har altid været billedvævning. Man kan skabe de flotteste billeder af 

garnrester i alle farver og blandinger. Selv glimmergarn har jeg brugt i mine billeder. 

Jeg er født i Glostrup, min far var postbud og min mor var 

rullekone og alt muligt andet. Jeg er den næstyngste af en 

stor børneflok. 

Derhjemme sad vi altid med et håndarbejde i hænderne, 

da far sagde at vi ikke måtte sidde med hænderne i skødet. 

Men det var først når alle pligter i hjemmet var ordnet. 

Jeg er uddannet 

Beskæftigelsesvejleder. Vi 

havde på skolen ca.25 

forskellige fag, hvoraf de 

fleste var håndarbejde af 

alle slags. Men min store 

hobby blev altså 

billedvævning. Jeg har 

vævet på mange forskellige 

væve, både store 

trampevæve og små 

billedvæve. 

Mine motiver har jeg fundet i naturen på Færørene og i ugeblade. Jeg har vævet 

mange forskellige motiver både dyr og bygninger. Jeg har også været på 

kunstudstillinger hvor jeg har haft blyant og papir med, hvis jeg fandt et godt motiv. 

Billedvævning er ikke en hård krævende hobby men et roligt håndarbejde der er godt 

for nerverne at sidde med. Man kan 

væve med nåle i alle størrelser. Nu kan 

jeg desværre ikke væve mere da jeg 

ryster på hænderne, men mine billeder 

nyder jeg og mine besøgende meget. Det 

er min familie der har hængt det hele så 

flot op i min lejlighed. Det 

er jeg meget glad for.  

Inge Olsen.  

 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=XoauVX%2ff&id=4CF4FC9754EA6A8F9F66BAC99A77E1885B7E7B94&thid=OIP.XoauVX_fmvPpvaaDkaPG6AHaHU&mediaurl=https%3a%2f%2fclipartsworld.com%2fimages%2fblomster-clipart-43.jpg&exph=720&expw=729&q=blomster+clipart&simid=608013713206281324&ck=0294F997AA86DF2E56DAD404EF452675&selectedIndex=64&FORM=IRPRST
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Musik og Bankospil i husene 

Med Gårdsangerne fra Thy, har vi været 

rundt i alle husene, hvor vi serverede Irsk 

kaffe og varm chokolade med flødeskum. 

Der var mange genkendelige gårdsange 

fra de gamle dage, som fik mange minder 

frem. Vi har også spillet det meget 

populære bankospil.       Kernehuset 

 
 

https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.ugiltforsamlingshus.dk%2Fbankospil.html&psig=AOvVaw0HrS-L9TOZsckwpFHnljyy&ust=1615546120928000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCICZn7eIqO8CFQAAAAAdAAAAABAH
https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.ugiltforsamlingshus.dk%2Fbankospil.html&psig=AOvVaw0HrS-L9TOZsckwpFHnljyy&ust=1615546120928000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCICZn7eIqO8CFQAAAAAdAAAAABAN
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                                         APRIL 2021            KOSTPLAN    Beboere 

Skær- 

torsdag 

 

 

1 Påskefrokost i husene  

Vogne hentes 11.30 

Aften: Klar suppe m/ 

urter, kød & melboller 

Ostemad  
Lang-

fredag 

 

 

2 Stegt kylling m/ skysovs, kartofler, 

agurkesalat Varm mad kl 12.00 

Gåsebryst 

Lørdag  

 

3 

 
Lammesteg m/ skysovs, kartofler, bagt 

blomkål 

Islagkage 

Søndag 4 Chilivaniljeskinke m/ flødekartofler, 

kroblanding 

Fragiliteroulade m/ 

mokka 

Mandag 

2 påske-

dag 

5 

 
Påskefrokost i husene 

Vogne hentes 11.30 

Aften:Aspargessuppe m/ 

kødboller 

Ostemad 
Tirsdag 

 

6 Paneret kalkunschnitzel m/ 

champignonsovs, kartofler, ærter  

Nougatis m/ vafler 

 

Onsdag 7 Stegt medister m/ stuvet grønlangkål, 

brunede kartofler 

Henkogt abrikos & 

ananas m/ råcreme 

 
Torsdag 

 

 

8 Stegt fisk m/ persillesovs, kartofler, 

citron, gulerod 

 

Rabarbergrød med fløde 

 

Fredag 

 

 

9 Kødsovs m/ pasta, salat m/ agurk, tomat, 

dressing 

Pandekager m/ syltetøj 

 

Lørdag  

 

10 Nakkesteg m/ svær, skysovs, kartofler, 

rødkål 

Gammeldags æblekage 

m/ flødeskum 

Søndag 11 Kylling i abrikossovs, kartofler, bønner Chokoladetærte m/ 

flødeskum 

Mandag 

 

12 Frikadeller m/ stuvet ærter & gulerod, 

kartofler, persilledrys 

Blommegrød med fløde 

 

Tirsdag 

 

13 Gryderet m/ gris, karry, løse ris ærter Frugtsalat m/ chokolade 

Onsdag 14 Dampet fisk m/ grøntsags sovs, kartofler 

 

Lagkage m/ flødeskum 

Torsdag 

 

 

15 Stegt lever m/ bløde løg, skysovs, 

kartofler, rødbeder 

 

Bananasplit m/ 

flødeskum 
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Fredag 

 

 

16 Wienerpølser m/ varm kartoffelsalat, 

ærter, sennep & ketchup 

Fløderand m/ mangosovs 

Lørdag  

 

17 Marineret revelsben m/ skysovs, 

kartofler, agurkesalat 

Hindbærdessert  

Søndag 18 Hamburgerryg m/ dijonsovs, kartofler, 

blomkål/karotter 

Othellolagkage 

Mandag 

 

19 Forloren hare m/ vildtsovs, kartofler, 

asier, ribsgele 

Henkogt fersken & 

ananas m/ råcreme 

 
Tirsdag 

 

20 Kotelet i fad m/ tomat, champignon, 

løse ris 

 

Stikkelsbærgrød med 

fløde 

 
Onsdag 21 Gullasch m/ kartofler, rødbeder Hybensuppe m/ 

flødeskum 

 
Torsdag 

 

 

22 Dampet laks m/ asparges-ærtesovs, 

kartofler 

 

Hindbærkage m/ 

flødeskum 

Fredag 

 

 

23 Millionbøf m/ kartoffelmos, 

blomkål/broccoli 

Rombudding m/ 

flødeskum 

Lørdag  

 

24 Flæskesteg m/ skysovs, kartofler, rødkål Tyttebærris 

Søndag 25 Skinke m/ flødekartofler, euromix Regnbue is m/ vafler 

Mandag 

 

26 Kåldolmer m/ muskatsovs, kartofler, 

rødbeder 

Jordbærgrød med fløde 

 

Tirsdag 

 

27 Fiskefrikadeller m/ citronsovs, kartofler, 

gulerodsråkost 

 

Rabarbersuppe m/ 

tvebakker 

 
Onsdag 28 Stegt flæsk m/ persillesovs, kartofler, 

rødbeder 

Henkogt frugtcocktail m/ 

råcreme 

Kage m/ råcreme 

Torsdag 

 

 

29 Hakkebøf i flødesovs m/ porre, 

peberfrugt, kartofler 

Chokoladelagkage m/ 

abrikos, glasur 

Fredag 

St 

bededag 

 

 

30 Frokost i husene  

Vogne hentes 11.30 

Aften:Porre-

kartoffelsuppe m/ bacon 

Ostemad 
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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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Hvordan blev påsken fejret hjemme hos dig?  
 

Hvilke påsketraditioner har du været særlig glad for? 

 

Har du en kasse med påskepynt der kommer frem år 

efter år? 

 

Hvilke blomster eller andet stod på dit påskebord? 

 

Har du en særlig flot påskedug i dine gemmer? 

 

Hvad skal der være af mad, for at du syntes at det er en rigtig lækker 

påskefrokost? 

 

     Har du gemt æg i haven til de små?  

 

      Har du været med til at trille æg ned af en bakke,  

      da du var barn? 

 

Kan du huske engang du fik et særligt flot påskeæg? 

 

Tror du at børn i dag ved hvorfor vi holder påske? 

 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=EqLh0F9L&id=985F4C46131995B69CAA580AD7F842382AAD4E41&thid=OIP.EqLh0F9L3zHNmO84XsjuKgHaEu&mediaurl=https%3a%2f%2fd2gg9evh47fn9z.cloudfront.net%2f800px_COLOURBOX1764000.jpg&exph=511&expw=800&q=p%c3%a5ske+blomster+clipart&simid=607998891181477467&ck=53BC743298CA0FD1D5F0A76EBF85F1F2&selectedIndex=113&FORM=IRPRST
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=cHZAUpXZ&id=CC92D4C7387572103C56230D629ECB37DD3251AA&thid=OIP.cHZAUpXZQhO8EmeFkgfBTQHaJN&mediaurl=https%3a%2f%2fth.bing.com%2fth%2fid%2fR7076405295d94213bc1267859207c14d%3frik%3dqlEy3TfLnmINIw%26riu%3dhttp%253a%252f%252fhelga1954.qsite.dk%252fupload%252fhelga1954%252f2068323964.jpg%26ehk%3daqEJ%252bK47AY3f8%252fwwzljRT6Mv35AjKOpcjnvYS77p6XQ%253d%26risl%3d%26pid%3dImgRaw&exph=220&expw=177&q=p%c3%a5ske+blomster+clipart&simid=608052213155628362&ck=49C4CF8F62C1300D9C398DB14E00FB57&selectedIndex=27&FORM=IRPRST
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=EqLh0F9L&id=985F4C46131995B69CAA580AD7F842382AAD4E41&thid=OIP.EqLh0F9L3zHNmO84XsjuKgHaEu&mediaurl=https%3a%2f%2fd2gg9evh47fn9z.cloudfront.net%2f800px_COLOURBOX1764000.jpg&exph=511&expw=800&q=p%c3%a5ske+blomster+clipart&simid=607998891181477467&ck=53BC743298CA0FD1D5F0A76EBF85F1F2&selectedIndex=113&FORM=IRPRST
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=EqLh0F9L&id=985F4C46131995B69CAA580AD7F842382AAD4E41&thid=OIP.EqLh0F9L3zHNmO84XsjuKgHaEu&mediaurl=https%3a%2f%2fd2gg9evh47fn9z.cloudfront.net%2f800px_COLOURBOX1764000.jpg&exph=511&expw=800&q=p%c3%a5ske+blomster+clipart&simid=607998891181477467&ck=53BC743298CA0FD1D5F0A76EBF85F1F2&selectedIndex=113&FORM=IRPRST
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=yubD5BWZ&id=2E67AB7DFDDADBD1C4EE200F6C0E0F9485E978DA&thid=OIP.yubD5BWZECKIqRqi1gf0XAHaF8&mediaurl=https%3a%2f%2fwww.colourbox.dk%2fpreview%2f1652679-illustration-af-smukke-paaske-aeg-i-en-graes-og-blomster.jpg&exph=643&expw=800&q=p%c3%a5ske+blomster+clipart&simid=607995012815130348&ck=E183C46795774E5AA056D20FB09F0904&selectedIndex=12&FORM=IRPRST
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=WWncFmcZ&id=0B8F9AA3A8EB330318D365B04A3AD14825D15743&thid=OIP.WWncFmcZ96vEqJysUxPaIgHaIw&mediaurl=https%3a%2f%2fwww.colourbox.dk%2fpreview%2f3607374-cartoon-paaskeaeg-kurven.jpg&exph=800&expw=677&q=clipart+p%c3%a5ske%c3%a6g&simid=608042571079551485&ck=F23797BD4856A5C8809D75D62F108340&selectedIndex=56&FORM=IRPRST
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Mit navn det står med prikker  

pas på det ikke stikker 

 

 

 

 

 

 

Oh, jeg har købt en høne,  

som lægger store æg.  

Men æggene den lægger,  

dem vil jeg lægge væk  

og bytte til et større af chokolade som  

du får hvis du kan gætte,  

fra hvem mon gækken kom.  

 

En lille Engel jeg dig sender,  

med Kjortel hvid og Kappe grøn,  

min Vintergæk og Sommernar  

til Påske skal du blive.  

Skrevet i Polen og digtet i Solen,  

gæk, gæk, gæk.  

Mit navn det står med søm  

pas på du ej blir øm!  

 

 

Bag busken jeg fandt en gæk så sød,  

jeg troede' den var af kulden død.  

Nu sender jeg den til dig, min ven.  

Tæl prikkerne små og gæt fra hvem.  

Hvordan er du kommet så tidligt op?  

Du bliver jo kold på din lille krop.  

 

Jeg gik ud i vintersol  

for at finde en viol,  

men for sne og kolde vinde  

var violen ej at finde.  

Da jeg vendte og gik væk,  

fik jeg øje på en gæk.  
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Månedens konkurrence: 

Hvornår har vores Dronning 

fødselsdag?  

1.  d.15.april? 

2.  d.16.april?  

3.  d.17.april? 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Kryds & tværs 

Månedens konkurrence 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=scxwPFl9&id=0F7013E6ED4BD59639B5886EEED668667654E7A9&thid=OIP.scxwPFl9786Day7kP4xFAwHaHa&mediaurl=https%3a%2f%2fwww.manneq.com%2fmedia%2fcatalog%2fproduct%2fcache%2f1%2fimage%2f500x500%2f9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95%2f6%2f0%2f60020-15-flagranke2.jpg&exph=500&expw=500&q=danske+flag+clipart&simid=608051375719582274&ck=1EB8BF7915F5F73F6A5B458C99E1CC11&selectedIndex=62&FORM=IRPRST
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=scxwPFl9&id=0F7013E6ED4BD59639B5886EEED668667654E7A9&thid=OIP.scxwPFl9786Day7kP4xFAwHaHa&mediaurl=https%3a%2f%2fwww.manneq.com%2fmedia%2fcatalog%2fproduct%2fcache%2f1%2fimage%2f500x500%2f9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95%2f6%2f0%2f60020-15-flagranke2.jpg&exph=500&expw=500&q=danske+flag+clipart&simid=608051375719582274&ck=1EB8BF7915F5F73F6A5B458C99E1CC11&selectedIndex=62&FORM=IRPRST
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=beQh4i5H&id=5E60FA6876362C9A1AF6EAE5304E6F1F9FC1C19D&thid=OIP.beQh4i5HbnB6nTnAa_yttwHaGo&mediaurl=https%3a%2f%2fwww.festabc.dk%2fimages%2fitempics%2f7102350134453366.jpg&exph=423&expw=472&q=danske+flag+clipart&simid=608044714181329378&ck=2457577908E5721D5C6BBE9F4E0D81EC&selectedIndex=14&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 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: Søndag d.28.marts 

Hanne Jensen hus 5-6 

 
 

 

Vinder af krydsordet: 

Svar: Storetæer 

Henning S.S. Jacobsen 

Hus 5 - 9 

 
 

 
Månedens konkurrence 
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Hus 9 er samlet om aftenen og spiller et hollandsk 

spil der hedder Sjolen. Et hyggeligt samlingspunkt, 

med masser af 

grin og god 

stemning.  

 

https://www.google.dk/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fhaflingersport.dk%2Fvil-du-vinde-en-pokal-2%2F&psig=AOvVaw07q2Dp-zds1wGaAWvbntXv&ust=1615368781931000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNi4t-bzou8CFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.dk/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pricerunner.dk%2Fpl%2F459-3929518%2FBrugskunst%2FKay-Bojesen-Flag-til-Garder-Dekorationsfigur-Sammenlign-Priser&psig=AOvVaw0prMQ5CMhN7TQzw31dONyG&ust=1615368912140000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjtqqP0ou8CFQAAAAAdAAAAABAJ
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Kaffe og kagedag i Æblehaven 
Traditionen tro afholdes kaffe / kage dag hvert år i februar i Æblehaven. 

På grund af Corona måtte arrangementet afholdes hus vis. Køkkenet havde igen lagt 

sig i selen og havde bagt Wiener kringle, Wales boller med hindbær og lavet Othello 

lagkage. 

Der var pyntet op i alle husene med duge, servietter og blomster. Der var stor 

tilslutning i alle husene. En rigtig hyggelig eftermiddag.                       Ninna Kernehuset 
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Billeder fra hus 2 og 9 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fpipi-antik.dk%2Fshop%2Fsolgte-varer-moebler-ting-og-sager-og-nips-samt-vintage-og-kalkmaling%2Fmadam-blaa-kaffekande-oe-14-x-28-cm%2F&psig=AOvVaw3_ZshFkP4XtU0hvCtBRZN-&ust=1615298935710000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCICNi8zvoO8CFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pricerunner.dk%2Fpl%2F461-3484805%2FKoekkenudstyr%2FRoyal-Copenhagen-Musselmalet-Riflet-Kaffekop-16-cl-Sammenlign-Priser&psig=AOvVaw1GGEfavCNN61nWbfphQUo7&ust=1615299070609000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIjet4zwoO8CFQAAAAAdAAAAABAK
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Så cykler Bent igen i Æblehaven, så der er 

mulighed for at få vind i håret. Husene vil 

på skift få en dato for, hvornår de kan 

booke sig ind på en tur.  Rigtig god 

fornøjelse.  

 

https://www.google.dk/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fillvid.dk%2Funiverset%2Fsolsystemet%2Fjorden%2Fhvorfor-er-himlen-blaa&psig=AOvVaw0P-TMg7NuhIKMCtKsqKsOJ&ust=1615370653437000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOjBj-b6ou8CFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.dk/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fillvid.dk%2Funiverset%2Fsolsystemet%2Fjorden%2Fhvorfor-er-himlen-blaa&psig=AOvVaw0P-TMg7NuhIKMCtKsqKsOJ&ust=1615370653437000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOjBj-b6ou8CFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.dk/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fbornesiden.dk%2Fgod-morgen-sol%2F&psig=AOvVaw2uSWFJwU3mhecnlWHI7LCE&ust=1615370773329000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCODlxZ_7ou8CFQAAAAAdAAAAABAJ

