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ÆBLEHAVEN 25 ÅR
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Kagedag i afd. 4 hus 2 og 9
Den 16. februar blev der afholdt kagedag i Æblehaven.
Der blev serveret Kløben Boller med smør, Blåbær muffins og Valnødde lagkage med Mokka
glasur. Beboerne havde svært ved at vælge den der var bedst, men Lagkagen blev vinder.
Det var en dejlig eftermiddag, hvor beboerne og personalet hyggede sig og stemningen var
rigtig god.
Ieva sygepleje studerende i hus 2.

-Anni L Eibye fra hus 9, siger tak for den dejlige lagkage.
-UHM Kagedag, VH Lasse hus 9.
-Det var nogle rigtige gode kager vi fik, Susanne Bell hus 9.
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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.

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."
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Så synger vi igen!
Fællessang for
alle, med
Allan Steen ved
klaveret.
Vi mødes
fredag den

11.marts i Aulaen
kl.13.15 – 14.45.
Daghjemmet, beboere og pårørende, alle er
velkommen.
Mød op og kom i godt humør.
På glædeligt gensyn.

4

I ØNSKES HJERTELIG TILLYKKE MED

FØDSELSDAGEN

01/3
09/3
15/3
22/3
25/3

Arno Aksel Halberg, Hus 5,-1
Carly Elisabeth Schmidt, Hus 1,-2
Allan Lorckmann, Hus 1,-5
Henning S. S. Jakobsen, Hus 5,-9
Lillian Birthe Henriksen, Hus 8,-2

GUDSTJENESTE
Gudstjeneste i
Kernehuset
17. marts kl. 13.30

Vi BYDER VELKOMMEN TIL:
Afdelingsleder Sindie Simper Tschanz, ansat
pr. 1/3-22 i Afdeling 4
Afdelingsleder Charlotte Josefine Press
Nyborg, ansat pr. 1/3-22 i Afdeling 3 i
vikariat

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

Beboere:
Birthe Skov, Hus 1,-4
Ester Jørgensen, Hus 2,-3
Razia Begum, Hus. 4,-3
Grethe Wegener, Hus 14,-1
Arne Meinertz, Hus 14,-9
Kirsten Margrethe Kure, Hus 16,-2
Else Knudsen, Hus 16,-3

Sognepræst:
Peter Sander
2941 4247
Træffes tirsdag og torsdag kl. 10 – 12

VI SIGER FARVEL TIL:
Ingeborg Magnus, Hus 2,-8
Inge Margrethe Olsen, Hus 4,-6
Anna Kristensen, Hus 5,-2
Frits Troels Nielsen, Hus 16,-9

Hvis du har lyst til en samtale med én
af præsterne, kan du altid ringe til os,
eller bede personalet om at gøre det.
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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: LUKKET
Salg af varm mad, bi-ret, kaffe og
kage. Desuden på hverdage kold
eller lun anretning, smørrebrød og
salat.

DEMENS
ÆBLEHAVENS BLADUDVALG
Personale:
Ninna, Kernehuset
Jeanett, Kernehuset
Redaktion:
Ninna Rasmussen, Jeanett Jensen
og Helle Larsen

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

Korrekturlæser:
Lene Hecht og Joy Hansen
Tryk:
Brøndby Kommunes Trykkeri

Deadline for indlæg til bladet

er altid den 15. i måneden inden kl. 12.00
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Daghjemmets side
I år er det 11 år siden Daghjemmet flyttede ind i Æblehaven og det blev fejret med en
kagekone, som vi nød til vores eftermiddagskaffe.

Æblehavens kagedag blev også fejret med fine duge, servietter, blomster og ikke mindst de
dejligste kager og en lille en´

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

Joy

Lene

Mette

Helle

Tania
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Super godt gået!
Hus 3 har haft 600 dage, uden tryksår i
kategori 2-4.
Det er inspirerende og viser hvor gode I er til
at højne patientsikkerheden og sikre at
borgerne ikke udvikler tryksår. Det fortjener
en lagkage og fejring. Hele afdeling 3 var
inviteret med til fejringen af det flotte
resultat.

Fornemmelse for foråret.
Med fuglenes glade forårsstemmer,
vinteren helt vi glemmer.
Det var koldt, vi frøs,
midt i et tøbrud vi nøs.
Nu smiler solen fra sin himmel,
snart ser vi overalt den grønne vrimmel.
I lysets styrke mærker vi luften mild,
mangen én springer omkring som en
vild.
Spirende håb tager fart, om os gror,
vi gerne på det umulige og sommer tror.
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Kernehuset aktivitetskalender
Marts 2022
Formiddag 10.00-11.30
Uge 9
Ti 1
On 2
To 3
Fr 4
Uge 10
Ma 7
Ti 8
On 9
To 10
Fr 11
Uge 11
Ma 14
Ti 15
On 16
To 17
Fr 18
Uge 12
Ma 21
Ti 22
On 23
To 24
Fr 25
Uge 13
Ma 28
Ti 29
On 30

To

Eftermiddag 13.15-14.45

Damerne mødes.
Besøg i husene
Gymnastik og bevægelse.
Besøg i husene

Herrerne mødes.
Eftermiddags Bar i aulaen
Besøg i husene
Besøg i husene

Besøg i husene
Damerne mødes.
Besøg i husene
Gymnastik og bevægelse.
Besøg i husene

Gymnastik og bevægelse.
Herrerne mødes.
Besøg i husene
Dans i Aulaen kl 13.30 til 14.30
Sangeftermiddag i Aulaen

Besøg i husene
Damerne mødes.
Besøg i husene
Gymnastik og bevægelse.
Besøg i husene

Gymnastik og bevægelse.
Herrerne mødes.
Daghjemmet
Gudstjeneste i Kernehuset
Besøg i husene

Besøg i husene
Damerne mødes.
Besøg i husene
Gymnastik og bevægelse.
Besøg i husene

Gymnastik og bevægelse.
Herrerne mødes.
Dans i aulaen kl 13.30 til 14.30
Besøg i husene
Besøg i husene

Besøg i husene
Damerne mødes.
Besøg i husene

Gymnastik og bevægelse.
Herrerne mødes.
Fællesbankospil i Aulaen for
Beboerne.
Pårørende er velkommen som
hjælp. Kaffe og kage efter banko.
Besøg i husene

31 Gymnastik og bevægelse.

Cykelpiloten cykler
igen mandage,
kl.10.00 – 12.00
Når vejret tillader det.
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MARTS 2022

KOSTPLAN Beboere

Tirsdag

1

Fisk i fad m/ grøn sauce, rejer og
kartofler

Gulerodssuppe m/
timian

Onsdag

2

Chilli Con Carne m/ løse ris,
%
Fisk:
majsblanding

Torsdag

3

Kotelet i fad m/ karrysovs, kartofler,
bønner

Fredag

4

Skipperlabskovs, purløg, rødbeder

Pære Belle Helene m/
flødeskum
(henkogt
pære, m/
Rabarbersuppe
vaniljeis,
kammerjunkere
chokoladesovs)
Frugtsalat m/
chokolade

Lørdag

5

Stegt kyllingebryst m/ rødvinssauce,
kartofler, blomkål

Mangoostedessert

Søndag

6

Sprængt oksebryst m/ flødepeberrodssovs,
kartofler, bønner/gulerod

Gåsebryst

Mandag

7

Hakkebøf m/ bløde løg, skysovs,
kartofler, rødbedesalat

Hindbærgrød med
piskefløde

Tirsdag

8

Gryderet m/ gris, champignon, kartofler, Jordskokkesuppe m/
asier
gule ærter

Onsdag

9

Lakselasagne m/ salat, tomat, agurk,
creme fraiche dressing

Torsdag

10

Gryderet m/ hakket kylling, porre, tomat, Lagkage m/
kartofler
flødeskum

Fredag

11

Forloren hare m/ vildtsovs, kartofler,
ribsgele, drueagurk

Stikkelsbærgrød med
piskefløde

Lørdag

12

Mørbrad m/ champignon a la creme,
kartofler, ærter

Citronfromage

Søndag

13

Hamburgerryg m/ dijonflødesovs,
kartofler, kløvet gulerod

Jordbæris m/ vafler

Mandag

14

Kyllingefrikadeller m/ feta, stuvet spinat, Æble-abrikossuppe
kartofler
m/ tvebakker

Tirsdag

15

Stegt lever m/ bløde løg, skysovs,
kartofler, rødbeder

Henkogt fersken &
ananas m/ råcreme

Onsdag

16

Kalkunschnitzel m/ flødepaprikasovs,
kartofler, agurkesalat

Ris a la mande m/
blåbærsauce

10

Abrikosris

Torsdag

17

Dampet fisk m/ grøntsags sauce,
kartofler

Bananasplit m/ flødeskum
(banan, vaniljeis,
chokoladesovs)

Fredag

18

Krebinet m/ skysovs, kartofler,
drueagurk

Kartoffel-porresuppe
m/ bacon

Lørdag

19

Marineret kalkuncuvette m/ skysovs,
små ristede kartofler, broccoli/blomkål

Baileyfromage

Søndag

20

Gullasch m/ tomat, peberfrugt,
kartoffelmos, asier

Othellolagkage

Mandag

21

Stegt medister m/ stuvet ærter, gulerod & Æblegrød med
blomkål, kartofler
piskefløde

Tirsdag

22

Gryderet m/ gris i karry, selleri,
kokosmælk, løse ris

Chokoladebudding m/
flødeskum

Onsdag

23

Kogt kylling m/ sur-sød peberrodssovs,
kartofler

Hønsekødssuppe m/ urter
Kød & melboller

Torsdag

24

Fisk i fad m/ champignon, kartofler,
estragonsauce

Hindbærkage m/
råcreme

Fredag

25

Skinke m/ flødekartofler, råkost m/ rød
spidskål

Hybensuppe m/
flødeskum

Lørdag

26

Ribbensteg m/ skysovs, kartofler, rødkål Jordbærfromage

Søndag

27

Stegt kyllingebryst m/ tomatsovs,
kartofler, grøntsagsoste fad

Nougatis m/ vafler

Mandag

28

Frikadeller m/ stuvet hvidkål, kartofler

Blommegrød med
piskefløde

Tirsdag

29

Stegt fisk m/ persillesovs, kartofler,
gulerodsråkost

Tyttebærris

Onsdag

30

Mørbrad i fad m/ champignon, tomat,
løse ris

Ærtesuppe

Torsdag

31

Kyllingekødsovs m/ pasta

Chokoladelagkage m/
hindbærskum, glasur
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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: Daghjem 1
2: Daghjem 2

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

Afdeling 1 Hus 7+8+10
Afdelingsleder Janni
Afdeling 2 Hus 12+14+16
Afdelingsleder
Afdeling 3 Hus 1+3+5
Afdelingsleder Marianne
Afdeling 4 Hus 2+4+9
Afdelingsleder
Afdeling 5 Vaskeri og rengøring
Afdelingsleder Eva
Teknisk service
Teknisk serviceleder Claus
Eksterne leverandøre:
Tandlæge
Torsdage kl. 08.00-15.00
Taxa

2482 3781
2485 4043
2180 8012

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
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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2012 3809
2180 8012
2940 0993
2044 2331

3057 4213
4848 4848

tlf.: 2859 5504
tlf.: 2062 5876
tlf.:

tlf.: 2461 4845

tlf.:
tlf:
tlf.: 4097 3317

Erindringsdans i Æblehaven

Vi vil gerne invitere til
Erindringsdans
for beboere, kollegaer, frivillige,
Daghjemmet og pårørende.
Vi mødes:
Torsdag d.10. marts og onsdag d.
23.marts.

kl.13.30 – 14.45 i Aulaen
De næste gange vil fremgå af vores
aktivitetsplan

Hilsen Daghjemmet og Kernehuset
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Hvad er Erindringsdans?
Erindringsdans er et koncept, som i 2008 blev udviklet af sygeplejerske Susanne
Rishøj.
Erindringsdans bygger på reminiscenstanken. Formålet er således

ikke at lære at danse, men ved at lytte til kendt musik og se
udførelsen af en given dans, at få minderne frem, således at man
måske selv bliver motiveret til at deltage i dansen.

Er du vild med dans –
Eller nyder du at høre god musik?

Vi afholder Erindringsdans i Æblehaven med
start torsdag d.10. marts kl.13.30 – 14.30
Dette skal være med til at vække de gode minder der er i forbindelse med at danse,
og vil give nogle glade timer i samværet med andre.
Det er en aktivitet for ALLE uanset fysiske færdigheder, også for pårørende og
frivillige. Vi vil så gerne, at så mange som muligt får mulighed for at deltage.

Vi glæder os til at se jer, til nogle hyggelige timer.
Hilsen Daghjemmet og Kernehuset.
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Månedens konkurrence

Månedens konkurrence.
Hvilken dato går vi over til sommertid?
1. Søndag d. 17. marts
2. Søndag d. 24. marts
3. Søndag d. 31. marts

Kryds & tværs

1

2

3

4

5

15

6

7

8

9

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: Mælk

Svar: Salatbed

Eva Frydkjær

Hans Preben Hansen

Daghjemmet

Hus 12 lej 3

Svar:______________________________________________________

Navn:______________________________________________________
Bolig:______________________________________________________

Løsningen skal afleveres senest d. 15. i hver måned
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Fælles bankospil i Aulaen.
Onsdag d. 30 marts
kl. 13.15.- 14-45
Alle kan max købe 2 plader, pris 25 kr.
Hvis du har brug for hjælp til at spille
med, så skriv det på tilmeldingen ude i
huset.

–

Pårørende er meget velkommen som hjælp.
Fælles banko er for Æblehavens beboere.
Efter spillet er der kaffe og kage til alle.

Husk tilmelding, da vi kan arrangere
hjælp til dem der har brug for det!
Der vil komme opslag ud i alle husene med tilmelding.

Eftermiddagsbar i Aulaen
onsdag d.2. marts kl. 13.15.-14.45
Der vil være salg af øl, sodavand og drinks. Kom og vær
med. Vi glæder os til at se dig og dine pårørende.
Hilsen Daghjemmet, Kernehuset og de frivillige.
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Jeg har været med i 24 år her til august. Ung sygeplejerske var
jeg og søgte nye udfordringer. Jeg havde aldrig været på et
ældrecenter før, men har fulgt udviklingen af Æblehavens
tilblivelse idet jeg er vokset op i Kisumparken.
Det var spændende og nyt sted med nye tanker ift. de små
boenheder - Husene.
Dengang i august 98 da jeg blev ansat, var der hus 2+4+14 og
demensafsnittet hus 8+10. Vi var 2 dagsygeplejersker og lederne
dengang var gruppeledere og var en del af plejen/planlægningen mv.
Der er sket meget siden.
Jeg startede som basissygeplejerske i hus 2+4 og 14 og afløste gruppelederen i
demensafsnittet når hun havde fri. Dengang gik jeg i det man kaldte blandede vagter, idet jeg
bl.a. dækkede natsygeplejerskernes ferie og sygdom. Disse nætter brugte jeg til at lave elev
evalueringer og andet administrativt arbejde, jeg ikke kunne nå i dagtimerne.
Dokumentationen dengang, foregik i Kardex, det var mapper med håndskrevne notater og vi
havde stuegang hver onsdag. Medicinlisterne blev også skrevet i hånden dengang.
Medicindoseringer foretog jeg ud fra lægejournalen – den havde vi liggende her, idet vi den
gang havde en huslæge der kom og gik stuegang hver onsdag. ”pigerne ” i administrationen
skrev lægejournalen ud fra lægens diktater – det er helt forbudt i dag og alt er elektronisk.
Alle måltider blev tilberedt i køkkenet, der blev hentet smurte ostemadder, øllebrød og kaffe
på kander til morgen. Smørrebrødet var smurt og den varme mad hentede vi, som i dag, i
varmevogne, forskellen var bare at alt var lige til at sætte på bordet.
I 1998 udbyggede vi med hus 12+16. Allerede i 2000 og 2002 kom yderligere 2x 2 huse på.
I 2000 fik vi også ny centerleder og der blev set på den store organisation, da udbygninger
med hus 1+3+4+9 blev en realitet, skulle vi se anderledes på vores arbejdsgange. Dengang
blev jeg ansat som afdelingsleder og det har jeg været her i Æblehaven siden.
Der blev indført delvis leve bo miljøer, hvilket vi i dag bl.a. fortsat ser ”levn” fra ift. dagens
opgaver der har været /er om aftenen, hvor beboerne deltog i opgave løsningen og de
pædagogiske måltider til personalet.
Vi har undertiden ændret meget og noget er ved at vende tilbage. Store udfordringer med
øget dokumentation, mere fokus på hygiejne og patientsikkerhed mv. Nogle af de regler og
krav der er kommet til, har undervejs også haft indflydelse på indretningen i husene, med
krav om køkkenhygiejne, og toiletter der ikke må være hvor de var, eller vi skal bygge
vægge og hive ned…..Alt sammen med øje for, Jer der bor her, at øge jeres sikkerhed og
passe på jeres helbred.
Den udvikling vi har været med i, de seneste 25 år har også bevirket at vi hele tiden må se på
nye og anderledes måder at gøre tingene på. Der er øget krav til personalet, set ift. regler og
18

lovgivninger og meget andet. Nu er det 20 år siden at Æblehaven stod fuldt færdigbygget,
med boliger til borgere der har brug for døgnpleje på et ældrecenter.
Vi har lavet ny organisering pr. 1 januar og den er lige bortset fra at vi har fået flere
sygeplejerker, andre tætte samarbejdspartner er kommet til, nogle har
vi sagt farvel til, så er vi tilbage til den organisering vi lavede tilbage i
2006.
Tillykke til Æblehaven med de 25 år og tak for de første 24 år i dit
udviklende selskab.
Janni Høi, afdelingsleder – tidligere basissygeplejerske.

Jeg blev ansat i Æblehaven 1. august 1997 som ledende økonoma.
Der var kun en måned til at Æblehaven skulle åbne, så
varmemesteren og jeg havde meget travlt, nye opgaver der skulle
sættes ind i, og samtidig få møbler m.m. i hus.
Hus 2 + 4 åbnede med første indflyttede beboer 2. september,
beboeren var så frisk at hun valgte at flytte ind i Ældrebolig på
Nygårds Plads senere. I alt 18 beboere flyttede ind og var glade
for de nye lyse omgivelser, alle boliger i stueetagen med en lille
have til.
Hus 8 + 10+ 14 blev også åbnet det første år, Hus 8 +10 indeholdt kun seks boliger hver, så
beboere med Demens diagnoser, ikke skulle forholde sig til så mange andre. Det er også de
to eneste huse der er forbundet i Æblehaven.
De første år kom de fleste beboere og medarbejdere fra Gildhøjhjemmet, der stod foran en
større renovering. Ikke alle var lige tilfredse med dette moderne hjem, men så vidt jeg husker
blev alle beboerne boende og de fleste af medarbejderne rykkede retur til Gilhøjhjemmet.
Derudover fik vi kollegaer fra Hjemmeplejen Stranden ind i centerbygningen på 1. sal, de
var rigtig mange medarbejdere og det gav liv og glade dage i centret. Det blev også en stor
fordel, når de så lige kunne hilse på deres gamle borgere, når de flyttede ind i et af husene
Det blev en meget sjov arbejdsplads med halvdelen helt nye medarbejdere og halvdelen
gamle medarbejdere. Den første leder i Æblehaven hed Dorthe Eisensø, og var her et par år,
afløst ind imellem af Helle Krantz. Siden kom Henriette Hasbo og Britta Pedersen til, de har
begge to taget lange seje træk med at lede hele ældrecentret. I starten af 2021 startede Jan
Munkholm, og en ny organisering med fokus på bevægelse, hverdagstræning og måltider
blev planlagt.
I slut 90,erne blev centret udbygget først med hus 12 + 16, og bagefter på Skovfogedvej med
hus 9+5, og siden 1+3. Ja, der er blevet holdt nogle rejsegilder og byggeriet indendørs, blev
ændret en smule for hver gang. Til sidst 93 boliger, i nogle af dem boede ægtepar, så vi har
altid regnet med ca. 100 beboere.
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Køkkenet var ved at blive for småt til at producere så meget mad, så der blev lavet en ny
tilbygning med kontorer, depot og kiosk. Mit gamle kontor kunne så inddrages til
kolonialrum.
Jeg fik i løbet af de første år også overdraget jobbet som rengøringsleder, og har dermed
også haft ansvaret for vaskeri og arbejdsdragter.
Nogle af de ting jeg husker bedst, er vore projekt med Leve-bo miljø omkring år 2000. Der
var en ernæringsassistent i hus 12 + 14 +16, der hver især selv bestilte varer og lavede den
mad, som beboerne ønskede. Sikke de hyggede, med dejlig duft af hjemmelavet mad i huset
hele tiden, det fik beboernes appetit til at stige og hukommelse kom på arbejde, for nogle
med måltider de ikke havde smagt siden barndommen. Desværre kunne vi ikke få projektet
til at fungere i de lange sommerferier, så jeg måtte trække ernæringsassistenterne tilbage til
Storkøkkenet.
I 2011 flyttede Daghjemmet ind på 1. sal, modsat Hjemmeplejen. Alle hverdage modtager
medarbejderne 15-20 gæster fra eget hjem, der kommer og får omsorg, måltider og social
kontakt med andre i dagtimerne. Borgerne har også en del fælles arrangementer med
beboerne, det giver en god stemning i aulaen.
I mit fag er tilgangen til mad og måltider ændret meget i de 25 år. Fra at have mange raske,
men ældre beboere, er de fleste nu syge med mere end en kronisk sygdom, og alderen hvor
de flytter ind er noget højere. Dette har betydet, at der nu serveres flere små måltider imellem
måltiderne, for at vi er sikre på at beboerne ikke taber sig unødigt.
Der bliver desuden produceret meget Dysfagikost til de beboere, der har svært ved at tygge
og synke. Her er der brug for alle de kompetencer faglærte ernæringsassistenter har, da det er
er meget specialiseret opgave. Vi har været så langt fremme med diæterne, at vi fik besøg af
daværende Ældreminister Thyra Frank i sommeren 2017, hun var meget benovet over den
flotte fremstilling af diæterne.
Vi har gennem årerne holdt mange gode beboerarrangementer, som temafester, fødselsdage
og markedsdage. Det har været hyggeligt, at gamle pårørende og tidligere ansatte kiggede
forbi og talte om ”gamle dage”. Der har altid været en helt
speciel ånd i Æblehaven omkring disse arrangementer, der
gav et godt tværfagligt samarbejde og en god energi.
Jeg har den store glæde af, at mange af mine medarbejdere
har været her næsten lige så længe som mig, det er en
kæmpe hjælp i hverdagen, at have tillid og kendskab til at
alle gør deres bedste for at yde den faglighed og omsorg, der
skal til for at arbejde i Æblehaven.

Eva Vincent
Ledende økonoma
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