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 Vinter sysler  
 

Udlån af ”Bogen kommer” fra Brøndbyernes bibliotek.  

Du har mulighed for at låne 

bøger, lydbøger, musik osv.    

Det bliver leveret hver 2. 

måned til kernehuset. Vi 

sørger for levering og 

afhentning, af udlån hos dig.  

Du er velkommen til at 

kontakte os på                 

telefon: 24662344 

 

         Så kommer vi forbi og får en snak om hvad du ønsker at låne!  

 

 

 

 

 

Udlån fra Kernehuset. 
Kom og lån spil, bøger, musik, Danske film og 

reminiscens kasser af os i Kernehuset. Vi har en 

masse gode ting, som kan lånes til de stille 

eftermiddage og weekender, vi går i møde. Det er 

altid hyggeligt at samles om et spil eller en hyggelig film.  

 

I december/ januar er det Daghjemmet der skriver på side 2 

https://pixabay.com/da/vectors/bogorm-bestil-uddannelse-l%c3%a6sning-151738/
http://www.bing.com/images/search?q=clipart+ludo&view=detailv2&&id=312D29188AF7E9EBAA8DA9BD29BDBC3703427ADF&selectedIndex=2&ccid=zVT4xmhr&simid=608008756708509719&thid=OIP.Mcd54f8c6686b9a37fb98aebf4c695289o0
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=yY%2fsEQaV&id=BED3921DD69D92D33015683F14E6E07DAF121E9B&thid=OIP.yY_sEQaV-gVCCDR0ZO9GfQHaHJ&mediaurl=https%3a%2f%2fth.bing.com%2fth%2fid%2fR.c98fec110695fa054208347464ef467d%3frik%3dmx4Sr33g5hQ%252faA%26riu%3dhttp%253a%252f%252fwww.dosdesign.dk%252fbilleder%252fbilleder%252fBilleder_For_Alle%252fSpil_Terning_Kort%252fKortspil%252fKortspil-001.jpg%26ehk%3dd6LXUnpTrBiv%252bB9vKg%252bzbMyoIZ%252b3Z77QdY0twqQdI94%253d%26risl%3d%26pid%3dImgRaw%26r%3d0&exph=336&expw=348&q=spil+clipart&simid=608047501023461473&FORM=IRPRST&ck=BD7F5782415EEFF4EA6C2A727B60E03C&selectedIndex=26
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Efterårs stemning i Æblehaven 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



4 
 

 

 
 

Så nåede vi efteråret med dets smukke gyldne farver 

 

Efterårsdigt af:  Halfdan Rasmussen  

 

Lille frøken Efterår 

Med det røde silkehår 

Tripper ensomt gennem natten 

Med en svanedun i hatten. 

Blade daler stille ned. 

Gult er haven blomsterbed. 

Blomster lukker deres øjne. 

Snart står alle træer nøgne. 

Gennem havens stilhed går 

Lille frøken Efterår. 

Hendes gule kjole flammer 

Som sol bag skovens stammer. 

Fald en tåre på din kind, 

Du, som samler frøkorn ind 

For at gemme dem til sommer 

Når din glade søster kommer. 

  

Telefon 24911589                                                                 Telefon 24911586 

 

 

 

 

 

 

 

Socialpædagogernes side 
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I ØNSKES HJERTELIG TILLYKKE MED 

  FØDSELSDAGEN  

 

 

 

 

 

03/11 Birger Gram, Hus 2,-9 

11/11 Gurli Knudsen, Hus 12,-5 

11/11 Susanne Bell, Hus 9,-9 

12/11 Anne-Marie Carlsen, hus 14-3 

16/11 Erling Persson, Hus 14,-2 

16/11 Gyritha V. A. Juncker, Hus 5,-3 

22/11 Yvonne Andersen, Hus 4,-8 

24/11 Nora Mikkelsen, Hus 12,-8 

24/11      Grethe Hjulgaard, Hus 2,-5 

27/11 Bjarne Errebo Lundgren, Hus 9,-3 

29/11 Aase Christine Jacobsen, Hus 4,-3 

30/11 Mariann K. Mortensen, Hus 12,-9 

 

 

Vi BYDER VELKOMMEN TIL: 

Sygeplejerske Sarah Eva Leo ansat pr. 1/11-

2021 i område C 

 

Beboere: 

Carly Elisabeth Schmidt, Hus 1,-2 

Birger Gram, Hus 2,-9 

Lilian Ernst, Hus 4,-4 – kommer fra Hus 1 

Gyritha Viktoria Anna Juncker, Hus 5,-3 

Viktor Kondoskal, Hus 9,-5 

Orla Mathias Jørgensen, Hus 12,-5 

Else Lind, Hus 12,-6 

 
 
VI SIGER FARVEL TIL: 
 
Henning Nielsen, Hus 16,-7 

GUDSTJENESTE 
 

Gudstjeneste i  
Kernehuset 

d. 18. november kl. 13.30 
 
 
 
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. 
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Deadline for indlæg til bladet 

er altid den 15. i måneden inden kl. 12.00 

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. 
 

 

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 



7 
 

 

 

 

I Uge 38 afholdte Æblehaven hygiejneuge. Der var bla. mulighed for at se hvor god man er 

til at vaske hænder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi har også lavet forskellige kreative ting, såsom at lime blade på glas, som så bliver til 

lysestager, tegnet og lavet gymnastik, bla. med en stor ballon. Store æbledag blev også fejret. 

Vi skrællede, kogte og spiste lækker æblekage. 

                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

  

      Joy Lene  Mette  Helle  Tania  

Daghjemmets side 
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Hvorfor spiser vi and på mortensaften?  

Hvem er Morten, og hvorfor fejrer vi ham 

hvert år? Og hvordan kommer andesteg 

ind i billedet? 

Danskerne spiser and på mortensaften, fordi ænder er 

billigere end gæs. For hvis den årlige højtid skulle være 

historisk korrekt, burde vi faktisk spise gås i stedet for and. 

Baggrunden for ande-spisningen går tilbage til 300-tallet, hvor indbyggerne af den franske 

by Tours skulle vælge en ny biskop. De fleste pegede på den gode munk Martin. Men Martin 

– som på dansk blev til Morten Bisp – var slet ikke interesseret i titlen. 

Han gemte sig derfor i en gåsesti for at slippe væk, men gæssenes skræppen afslørede 

Martin, som blev fundet og presset til at blive biskop. 

 

Trods sit fromme sind havde Martin dog også en hævngerrig side, som de sladdervorne gæs 

fik at mærke. Han beordrede, at hans undersåtter hvert år skulle slagte og spise mindst en 

gås. Da traditionen kom til Danmark, havde kun de færreste råd til en gås, og den billigere 

and måtte lide, for gåsens synder. 

Hvor vi, i Danmark, altså mindes den modstridige munk med andesteg, fejres Morten Bisp 

på anden vis i andre lande: 

 Hollandske børn rasler ved dørene og får slik 

 Polakkere spiser en særlig croissant 

 Slovakkerne giver gaver til alle, der hedder Martin 

 Tyskere går optog, tænder bål og spiser kringle 

 Irere slagter en hane og smører dens blod på huset 

 Sicilianere spiser anis-kiks og drikker vin 

 Maltesiske børn får en pose med frugt og nødder 

 Portugisere spiser ristede kastanjer 

 Spaniere slagter fedesvin til vinteren 

 Kroatere velsigner og drikker årets 

vinhøst 

 
 
 
 
 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj6sKu255PlAhXOlIsKHcv2ArAQjRx6BAgBEAQ&url=https://da.wiktionary.org/wiki/g%C3%A5s&psig=AOvVaw1ysP9QTxyMhgDcIla7cZVl&ust=1570869585969381
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwis8oOr6JPlAhU0AxAIHZDBCD0QjRx6BAgBEAQ&url=https://www.fugleognatur.dk/forum/show_message.asp?MessageID%3D428405%26ForumID%3D1&psig=AOvVaw24Oi6Kpx5pIgHUVfxXiUJO&ust=1570869816651549
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiXhvuY6ZPlAhXDtYsKHUVYDbgQjRx6BAgBEAQ&url=/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.legehjulet.dk%2Fglobus%2F2503-stor-caly-50-cm-globus-maxi-god-som-badebold.html%26psig%3DAOvVaw3no_sw_p3mKueu8cIB_F7g%26ust%3D1570870063456610&psig=AOvVaw3no_sw_p3mKueu8cIB_F7g&ust=1570870063456610
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Æblehavens aktivitetskalender      
November 2021 

 Formiddag 10.00-11.30        Eftermiddag 13.15 -14.45 

Uge 44 

Ma  1  Gymnastik og bevægelse 

Ti 2  Damerne mødes.           Herrerne mødes 
On 3   

To 4 Gymnastik og bevægelse  

Fr 5  

Uge 45 

Ma 8  Gymnastik og bevægelse 

Ti 9 Damerne mødes. 
Tøjsalg i Aulaen ved Lotte.        

 

On 10   

To 11 Gymnastik og bevægelse  

Fr 12   

Uge 46 

Ma 15  Gymnastik og bevægelse 

Ti 16 Damerne mødes.      Herrerne mødes  

On 17   

To 18 Gymnastik og bevægelse Gudstjeneste i   Kernehuset                   
kl.13.30 

Fr 19   

Uge 47 

Ma 22  Gymnastik og bevægelse 

Ti 23  

On 24  

To 25  

Fr 26  

Uge 48 

Ma  29  Gymnastik og bevægelse 

Ti 30  Damerne mødes.                        Herrerne mødes 

Ret til ændringer forbeholdes. 

 

Ekstra aktiviteter kommer ud 

som opslag til alle huse, inden 

afholdelse. 
 

 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=9XZsBkTQ&id=D98C464FFCE774C9EC9367D4E1D3F9F33AB40772&thid=OIP.9XZsBkTQq0x-kabnArS52QAAAA&mediaurl=https%3a%2f%2fcdn.xxl.thumbs.canstockphoto.dk%2fhorn-masser-tegning_csp10755595.jpg&cdnurl=https%3a%2f%2fth.bing.com%2fth%2fid%2fR.f5766c0644d0ab4c7e91a6e702b4b9d9%3frik%3dcge0OvP50%252bHUZw%26pid%3dImgRaw%26r%3d0&exph=254&expw=284&q=efter%c3%a5r+clipart&simid=608023702616699379&FORM=IRPRST&ck=6425AAC6DEBBE87D00AFEE2B48485348&selectedIndex=27
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=TdTg8w6i&id=3D5A895A3889DDB5FB464CB857B1B680931EC8B2&thid=OIP.TdTg8w6ijfE7OPK7nl05xQAAAA&mediaurl=https%3a%2f%2fcdn.xxl.thumbs.canstockphoto.dk%2fh%c3%b8st-clipart-vector_csp29354266.jpg&cdnurl=https%3a%2f%2fth.bing.com%2fth%2fid%2fR.4dd4e0f30ea28df13b38f2bb9e5d39c5%3frik%3dssgek4C2sVe4TA%26pid%3dImgRaw%26r%3d0&exph=254&expw=347&q=efter%c3%a5r+clipart&simid=608040255420135813&FORM=IRPRST&ck=4C16870CEDD82507DE9C9A843C36F98D&selectedIndex=53
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=iDblYjJO&id=3056A61FB372D5A5D4BA124003281CE577845680&thid=OIP.iDblYjJOB9HgvBolvYhRFgHaHa&mediaurl=https%3a%2f%2fda.clipartsfree.de%2fimages%2fjoomgallery%2foriginals%2fherbst_43%2fobst_ernte_garten_clipart_-_kostenlose_lizenzfreie_bilder_zu_herbst_20130720_1671323181.jpg&cdnurl=https%3a%2f%2fth.bing.com%2fth%2fid%2fR.8836e562324e07d1e0bc1a25bd885116%3frik%3dgFaEd%252bUcKANAEg%26pid%3dImgRaw%26r%3d0&exph=2002&expw=2002&q=frugt+clipart&simid=608017225798545215&FORM=IRPRST&ck=20C79D469DB0B2B4D6C66284047ACFCD&selectedIndex=24
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                                              NOVEMBER  2021          KOSTPLAN   

Beboere Mandag

. 

 

1 Kødboller i tomatsovs m / pasta og 

ærter  

Blommegrød m/ 

piskefløde 

 Tirsdag. 

 

2 Chili con carne m/ løse ris, 

majsblanding 

Henkogt fersken & 

ananas  

m/ råcreme 

 Onsdag. 3 

 

Stegt fisk m/ persillesovs, kartofler, 

citron 

 

Gulerodssuppe 

 

Torsdag

. 

4 Enebærgryde m/kartofler og 

appetitagurker 

Abrikoskage m/ 

flødeskum 

Fredag. 5 

 

Karbonader m/ stuvet gulerødder & 

ærter, kartofler 

 

Vanilje is m/ 

hindbærsovs 

Lørdag. 6 Nakkesteg m/ jægersovs, kartofler og 

rosenkål i ovn 

Mokkamousse 

Søndag. 7 Bøf stroganoff m/ kartoffelmos og 

asie 

Pandekager m/ 

jordbærsyltetøj 

Mandag

. 

 

8 Gryderet m/ hakket kylling, hvidkål, 

karry, gulerødder, kartofler 

Rabarbergrød m/ 

piskefløde 

 Tirsdag. 

 

9 Fiskefrikadeller m/ varm 

remouladesovs, kartofler, kløvet 

gulerødder 

 

Henkogt pære m/ 

kanelskum 

 Onsdag. 

 

10 Mortens aften: Flæskesteg m/ svær, 

skysovs, brunede kartofler, rødkål 

Ris a la mande m/ 

kirsebærsovs 

Torsdag

. 

11 Hakkebøf med champignon a la 

creme m/ kartofler og ærter 

Hyldebærsuppe 

m/æbler i tern 

 Fredag. 12 Paneret kalkun schnitzel m/ 

paprikasovs, kartofler og agurkesalat 

Æblekage m/ 

flødeskum 

 Lørdag. 13 Mørbrad m/ champignon, porre, 

kartofler, bønner 

Hindbærfromage 

Søndag. 14 Hamburgerryg m/ stuvet gulerod, 

ærter & blomkål, kartofler 

 

Islagkage 

Mandag

. 

 

15 Kødboller i selleri m/ kartofler, 

persilledrys 

Alliancegrød m/ 

piskefløde 
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Tirsdag. 

 

16 Stegt flæsk m/ persillesovs, kartofler, 

rødbeder 

Kommunevalg 

Frugtsalat m/ 

chokolade 

Onsdag. 

 

17 ”Servering a la Pølsevogn” i aula 

Arrangement for alle huse og 

Daghjem 

Lagkage m/ 

flødeskum 

Til 

eftermiddagskaffen 

til alle beboere 

Torsdag

. 

18 Fisk i fad m/ peberfrugt, chili, 

kartofler  

 

Blomkål-

broccolisuppe 

Fredag. 19 Gryderet m/ hakket oksekød, 

hvidkål, m/ rødbeder, rugbrød 

Varm mad kl. 12.00 vogne hentes 

11.30 

Fløderand m/ 

hindbærsovs 

 Lørdag. 20 Ribbensteg m/skysovs, kartofler og 

rødkål 

Bastogne trifli m/ 

rabarberkompot 

Søndag. 21 Kyllingebryst i fad m/spinat og 

gulerødder og kartofler  

Frugttærte m/ 

flødeskum 

Mandag

. 

22 Sønderjyske frikadeller m/ stuvet 

hvidkål og kartofler 

Jordbærgrød m/ 

piskefløde 

 Tirsdag. 

 

23 Fisk i fad m/ grønsovs, rejer og 

kartofler 

Henkogt pære 

m/ingefærskum 

 Onsdag. 24 Kogt kalv i sur-sødsovs m/ kartofler 

og gulerødder 

Kalvekødssuppe m/ 

urter& kød-melboller  

 
Torsdag

. 

25 Stegt lever m/bløde løg, skysovs, 

kartofler og rødbeder 

 

Rombudding 

m/flødeskum 

Fredag. 26 Wienerpølser m/ varm kartoffelsalat, 

sennep og ketchup 

Nougatis m/vafler 

Lørdag. 27 Marineret kamsteg m/ skysovs, 

kartofler og ovnbagt blomkål 

Citronfromage 

Søndag. 28 Skinke, flødekartofler m/ gulerod, 

pastinak  

Gåsebryst 

Mandag

. 

 

29 Kyllingefrikadeller m /stuvet spinat, 

kartofler  

Stikkelsbærgrød 

m/piskefløde 

 Tirsdag. 

 

30 Dampet fisk m/sennepssovs, 

kartofler, ægge topping, rødbeder i 

tern 

 

Ærtepuresuppe 
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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: Daghjem 1    Område F Hus 1+12+14+16   2180 8012 

 2: Daghjem 2    Områdeleder Bianca     

 3: Områdeleder     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          

  Ledig   Ledig  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     Jeanne Rath/ Jeanne.rath@gmail.com tlf:  

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:HCO@ssi.dk
mailto:lizziepersson38@gmail.com
mailto:kab@mail.dk
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Det sker i november. 

 
Gudstjenesten afholdes i 

Æblehavens Kernehus torsdag 

den 18. november kl.13.30. Alle 

er velkommen. Der er kaffe og 

kage efter gudstjenesten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Husk, at hvis du har lyst til en fortrolig 

samtale med en af præsterne, kan du altid 

ringe, eller bede personalet om at hjælpe dig 

med at gøre det. Tlf. nr. 

står på side 5. Nogen 

gange har man bare brug 

for at der er en der lytter, 

til de ting i livet der kan 

være svære at tale om.  

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=%2f9KVqXgb&id=8AF1748B840ACDEFFBC779603191B5A37227439E&thid=OIP._9KVqXgbOWkixXnCWea9dgHaJ4&mediaurl=https%3a%2f%2fth.bing.com%2fth%2fid%2fR.ffd295a9781b396922c579c259e6bd76%3frik%3dnkMncqO1kTFgeQ%26riu%3dhttp%253a%252f%252fwww.granlymenighet.no%252fwp-content%252fuploads%252fsites%252f14%252f2014%252f09%252fNattverd-glassmaleri.jpg%26ehk%3debOzr2VQebBl2RhZR97XQud%252bwnmMJkFJfW8MA0%252bgL7Q%253d%26risl%3d%26pid%3dImgRaw%26r%3d0&exph=1600&expw=1200&q=Gudstjeneste+clipart&simid=608036265394705175&FORM=IRPRST&ck=3ADCB290457CA0C08989A8709B6E92DA&selectedIndex=8
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=szseFj7s&id=966A5D954B5C808B74A95EB1AC89F5B9B800CEC5&thid=OIP.szseFj7sjOt-vZ9FTON-7wAAAA&mediaurl=https%3a%2f%2fwww.aunslevbovensekirker.dk%2fimages%2ftrohaabkaerlighed.gif&cdnurl=https%3a%2f%2fth.bing.com%2fth%2fid%2fR.b33b1e163eec8ceb7ebd9f454ce37eef%3frik%3dxc4AuLn1iayxXg%26pid%3dImgRaw%26r%3d0&exph=250&expw=346&q=kirke+symboler+clipart&simid=607994264913865268&FORM=IRPRST&ck=07799046D0E9AD00F6FA2EE997E224C6&selectedIndex=1
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Tøjsalg i Aulaen 

tirsdag den 

9.november  

kl.10.00 – 13.30.  

Siddende 

gymnastik og 

bevægelse  

Vi mødes i 

Kernehuset  

Mandag Kl.13.15 – 14.15 og  

torsdage Kl.10.15 – 11.15.  
Kom, deltag og få lidt god motion og kom i godt 

humør sammen med andre.  

 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj64ayOt_TfAhVwhaYKHRolA1YQjRx6BAgBEAU&url=https://www.aeldresagen.dk/lokalafdelinger/vordingborg/aktiviteter-og-kurser/k4243-stolegymnastik-1?mid%3D369eb8de5f05439e95fbd3e3837eb252%26category%3Dmotion&psig=AOvVaw1sv0_28DM7S9WTmOJHSMYB&ust=1547801148690899
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Hvilken dato er det mortens aften? 

 

1. 4. november 

2. 10. november  

3. 18. november 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

          

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Kryds & tværs 

Månedens konkurrence 

https://www.google.dk/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fcdn-dk-re-me.clio.me%2F_migrated%2Fpolaroidphoto%2FGaes___Peter_Randskov_2008._iStockphoto.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fportals.clio.me%2Fdk%2Freligion%2F4-6%2Femner%2Fkristendom%2Fkristne-hoejtider%2Fmortensaften%2F&tbnid=KHw0aYdsviIkWM&vet=10CH0QMyijAWoXChMI4JbNo4Ok8wIVAAAAAB0AAAAAEAM..i&docid=8VTjCMncbCi2qM&w=851&h=564&q=mortens%20aften%202021&ved=0CH0QMyijAWoXChMI4JbNo4Ok8wIVAAAAAB0AAAAAEAM
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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: Ingrid Marie 

Erik Mathiasen 

Daghjemmet  

 

 

 
 

 

Vinder af krydsordet: 

Svar: Solfanger 

Kirsten Hanøl 

Hus 16 
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Ny låge ved hus 1 og hus 16 
 

 

 
 

 
 

Porten ved hus 1 og 16 er opsat for at skabe tryghed for beboere, så uvedkommende ikke kan 

komme ind i aften og natte timerne.  

Du kan selv komme ind med din nøglebrik ved lågen, når den er lukket. 

Porten åbner mandag - Torsdag kl 7.00 til 15.00 – Fredag kl 7.00 til 12.00 

 

Hvis man skal have adgang til porten i weekender /helligdage eller 

uden for portens åbningstid 

Kontakt Teknisk service 

Inden for normal arbejdstid.                    Mandag -Torsdag klokken 7:00-15:00 

                                                         Fredag klokken 7:00-12:00 

                                                         På telefon 21 49 96 72 eller 20 44 23 31 

 

https://www.google.dk/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://nordano.dk/da/n%25C3%25B8glebrik-sort-1356-mhz-1k-komp&ved=2ahUKEwipvPbBpcLzAhUqmYsKHcpbAScQqoUBegQIEBAB&usg=AOvVaw1xuK3gbypFx4AD05EbNy75
https://www.google.dk/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://www.ph-import.dk/da/produkter/category/efterarsranker&ved=2ahUKEwiPnounpsLzAhUCy4sKHV1eAwEQqoUBegQIEhAB&usg=AOvVaw3OALnJHZNCtmEJdG9cmfUO
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Kunstudstilling i Brønden!  

Træer er ikke bare træer. En kunstudstilling fra Brøndby 

Kunstforenings malerhold og KREA, hvor udstillingen er deres bud på et tema. Der har 

været fernisering på Kulturnatten, hvor kunstnerne var til stede. Kirsten fra hus 14, som 

selv er aktiv billedkunstner, nød udstillingen 

sammen med Annemarie. Kirsten kunne fortælle om 

de forskellige maleteknikker.                                                   

Vi sluttede af med, at nyde dette dejlige efterårs træ, som stod uden for Kulturhuset 

Kulturhuset har sat en vægplakat op, af et fantastisk landskab, det føles som om man kan 

gå lige ind i naturen på eventyr.               Et besøg værd. 

 

https://www.google.dk/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://pixabay.com/da/vectors/blade-efter%25C3%25A5r-efter%25C3%25A5rsblade-blad-1634105/&ved=2ahUKEwigmJy7o8LzAhXul4sKHS1uDmcQqoUBegQIARAB&usg=AOvVaw35Vai1b7YEjhqdLwYiX05E
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Store Æbledag i Æblehaven. 

Traditionen tro havde vi store 

Æbledag i huset. Dette strakte sig 

over næsten en hel uge. Der skulle 

plukkes æbler i store mængder, 

skrælles, koges og smages til. Den 

30. september skulle vi så alle nyde 

godt af det store arbejde, ved et 

hyggeligt arrangement ude i alle 

husene.  

Mange borde blev pyntet med blomster, duge, fine servietter og 

sidst, men ikke mindst, de store skåle med den dejlige æblekage.  
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Der blev skrællet mange 
æbler i alle husene. 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=H2Agju9G&id=4E6BFD44FACB3EF22AC0AB0DF6D6F4ED0ADED2C9&thid=OIP.H2Agju9GGJ9zBoFCgZn9wQHaE9&mediaurl=https%3a%2f%2fi.pinimg.com%2foriginals%2f96%2f46%2ff2%2f9646f21bf4e68b45cd15941bb7c67f4a.jpg&cdnurl=https%3a%2f%2fth.bing.com%2fth%2fid%2fR.1f60208eef46189f730681428199fdc1%3frik%3dydLeCu301vYNqw%26pid%3dImgRaw%26r%3d0&exph=685&expw=1024&q=gammeldags+%c3%a6blekage+med+fl%c3%b8deskum&simid=607986546868226638&FORM=IRPRST&ck=BD084C95601BF2FEA963E5293E3B889F&selectedIndex=11

