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GRETHE OG HEDDI  

FORTÆLLER OM 

DAGHJEMMET.  

 

 

 

Grethe og Heddi er fornyligt startet i Daghjemmet. Her fortæller de om deres oplevelser om 

opstart og dagligdagen i Daghjemmet. 

Grethe fortæller:” Jeg hørte om Daghjemmet, da jeg var på flexpladserne på Nygårds Plads. 

Jeg blev først tilbudt Oasen, men jeg har brug for hjælp, da jeg ser dårligt, så blev jeg tilbudt 

Daghjemmet. Jeg kommer i Daghjemmet to dage om ugen, og det passer rigtig fint. Jeg får 

leveret mad en gang om ugen, og der skal jeg være hjemme. I weekenden får jeg som regel 

besøg af mine børn. Den første dag jeg skulle i Daghjemmet, var jeg lidt skeptisk, for 

hvordan ville jeg blive modtaget? Ville jeg bare ”blive smidt over i en krog”? Men jeg blev 

taget SÅ godt imod af personalet, som er meget søde og hjælpsomme, og af de andre borgere 

i Daghjemmet. Især Heddi tog godt imod mig den første dag, og vi taler sammen hver gang 

vi er her”. 

Heddi fortæller; ” Jeg hørte om Daghjemmet via visitator. Jeg kender godt Æblehaven, da 

begge mine forældre har haft lejlighed her. Jeg besøgte dem meget, og især min mor, efter 

min far døde. Det var en dejlig lejlighed mine forældre havde, pæn og ren og med dejligt 

personale, ligesom i Daghjemmet. Jeg har været rigtig glad for ”at komme op af sofa-

krogen”, for jeg havde næsten ikke set nogen mennesker i to år, da jeg startede i 

Daghjemmet. Jeg er virkelig glad for at komme ud og se og tale med andre mennesker, og 

deltage i Daghjemmet aktiviteter. Jeg kan ikke selv komme rundt, men i Daghjemmet er der 

tid til at personalet kan ”gå med mig”, og jeg er glad for de gode ture på gangene i 

Æblehaven, og i haven når vejret tillader det. Vi får også skøn mad, som vi nyder i godt 

selskab. Jeg var lidt spændt på, om jeg kunne falde til, da jeg skulle starte i Daghjemmet, 

men det var slet ikke noget problem. Jeg blev taget SÅ godt imod, af både personalet og de 

andre der kommer i Daghjemmet.” 

Daghjemmet siger tak til Grethe og Heddi for at de ville dele deres oplevelser. 
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Kære alle,  

 

Med ønsket om alt det bedste for 

julen og nytåret, ønskes alle en 

rigtig glædelig jul samt et godt 

nytår. 

 

2021 har været et meget 

omskifteligt år – hvor corona har 

været en begrænsende faktor for 

både vores aktiviteter, men også for at få nok 

personale til vores daglige opgaver. 

 

Med stor optimisme kan vi nu 

se frem til et nyt år – 

forhåbentligt med få 

restriktioner, så vores hverdag 

kan vende tilbage. 

 

Glædelige jul og godt nytår 

 

Med venlig hilsen 

Jan Munkholm 

 

Nyt fra Jan 
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 Så er vi kommet til vintermånederne  

Vi har siden sidst begge været på kursus i: Stol på idræt – idræt på 

en stol.        

Så nu er vi blevet lidt klogere på hvad der er godt for dig og os  

Derfor er der nu kommet elastikker op på gangene, hvor der er 

gelænder. Manglende gelænder opsættes snarest!! 

 

 

  

 

 

 

Der er også mulighed for, at du selv eller sammen med en ven, kan ta’ ”cyklen”. Ved hus 2 

hvor der står 2 motionscykler. Så I kan hygge snakke, mens benene arbejder  

 

Vi har været ude i husene og bl.a. lavet æbleflæsk, af sæsonens sidste æbler. I december 

kommer vi ud og bager julesmåkager, så I alle kan nyde duften. 

Vi har tanker om, at komme ud i husene i januar måned – hvor vi vil lave billede collager fra 

året der gik i 2021 og så sidst på måned holde - Fernisering v/ Kernehuset. 

Til sidst men ikke mindst – ønskes I og jeres kære en 

rigtig glædelig jul samt på gensyn i 2022, med tak for 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaalt i det gamle år.  

Kærlig hilsen     

 Hanna og Kirsten  

  

Telefon 24911589   Telefon 24911586 

Socialpædagogernes side 
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I ØNSKES HJERTELIG TILLYKKE MED 

  FØDSELSDAGEN  

 

 

 

01/12 Rene Nielsen, Hus 10,-2 

04/12 Kurt Vognsen, Hus 14,-7 

05/12 Ejvind P. Christensen, Hus 12,-2 

08/12 Anton M. Pedersen, Hus 2,-4 

13/12 Helle Elisabeth Petersen, Hus 4,-2 

16/12 Irma Margot Plettner, Hus 2,-1 

19/12 Lizzi Eli Bøtker, Hus 3,-8 

20/12 Anni Lindahl Eibye, Hus 9,-4 

26/12 Anette Chaltal, Hus 3,-6 

10/01 Jette Helgesen, Hus 8,-6 

16/01 Lisa Bryde, Hus 16,-4 

17/01 Kjeld Brun Steffensen, Hus 9,-6 

20/01 Helen Starup Jensen, Hus 1,-9 

29/01 Inge Grethe Andersen, Hus 9,-8 

 

Vi BYDER VELKOMMEN TIL: 

Medarbejder 

 

Social- og sundhedsassistent Fatiha Amara 

ansat d. 1/11-21 i aftenvagt område F 

Social- og sundhedsassistent Aisha B Egholm 

ansat d. 1/12-21 i dagvagt område E 

Social- og sundhedshjælper Ghita Lind ansat 

d. 1/12-21 i dagvagt område E 
 

Beboere: 

 

Edith Millian-Jacobsen, Hus 16,-7 

 
VI SIGER FARVEL TIL: 
Hans Villy Nielsen, Hus 3,-7 

Elsa Larsen, Hus 5,-2 

Jenny Elisabeth Hansen, Hus 12,-4  

Erik Sejer Holm, Hus 14,-6 

Gundborg Linnea Brandtberg, Hus 16,-8 

 

GUDSTJENESTE 
 

Gudstjeneste i  
Kirken 

d. 16. december 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. 
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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Vi har fuld gang i indendørs aktiviteter. Vi sørger for blomsterne er passet, spiller bold 

casino, lægger puslespil, tegner, strikker og meget andet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi går ture rundt på gangene i Æblehaven, som hele vejen rundt er små 400 m. Så det kan 

blive til en god gåtur. Vi laver også en del stolegymnastik og spiller med ballon.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi fejrede Mortens aften med lækker flæskesteg og ris a la mande. Der blev i fællesskab 

foldet servietter og bordene blev dækket med fine duge. Det var en hyggelig dag med dejlig 

mad. 

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

 

 

 

  

      Joy Lene  Mette  Helle  Tania  
          

Daghjemmets side 
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December 2021 
 Formiddag 10.00-11.30        Eftermiddag 13.15-14.45  

On 1 Julefrokost for  alle beboere i husene kl.12.00 

To 2 Gymnastik og bevægelse  

Fr 3   

Uge 49 

Ma 6  Gymnastik og bevægelse 

Ti 7 Julesmåkage bagning i 

Kernehuset til eftermiddagens 

julehygge  

Julehygge i Kernehuset 

Socialt samvær med kaffe og nybagte 

småkager.  

On 8   

To 9 Gymnastik og bevægelse  

Fr 10   

Uge 50 

Ma 13 Luciadag. Optog aflyst  

Ti 14   

On 15  Syng sammen i Aulaen for alle 

beboere, pårørende, frivillige og 

personale. Gløgg og æbleskiver, sang 

og julebal 

To 16 Gymnastik og bevægelse Gudstjeneste i Kirken                     

kl.13.30 opslag sendes ud da der er 

brug for at få beboerne til og fra 

kirken 

Fr 17  

Uge 51 

Ma 20  Gymnastik og bevægelse 

Ti 21  Fælles julebankospil I Aulaen for 

beboere DH, pårørende er velkommen 

som hjælp,  frivillige (Der er brug for 

hjælp til at få beboerne frem og tilbage) 

On 22   

To 23 Glædelig jul – ønskes I alle   

Uge 52 

Ma  27  Gymnastik og bevægelse 

Ti 28 Damerne mødes                         Herrerne mødes 

On 29   

To 30 Gymnastik og bevægelse  

Med ret til ændringer forbeholdes. Hvis der sker aflysninger får i 

besked på opslag i husene.  

 Aktivitets plan for januar kommer ud senere                            
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Kære alle 

Vi glæder os til 

at se jer i det 

nye år. 

 

Vi skal igen 

mødes til stolegymnastik,  

mandehygge og damehygge i 

Kernehuset. 

 

 

 

Der bliver også mulighed for at deltage 

i gudstjeneste igen i Kernehuset.  

 

 

Datoer for aktiviteter kommer ud på 

opslag sidst i december når vi har 

datoerne på plads. 

Godt nytår til alle 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=owPttzQ0&id=232BED1E62DFA9B64E83EBE24B99BE876F163C40&thid=OIP.owPttzQ0j-ObLVwQ6L-zEQHaJZ&mediaurl=https%3a%2f%2fth.bing.com%2fth%2fid%2fR.a303edb734348fe39b2d5c10e8bfb311%3frik%3dQDwWb4e%252bmUvi6w%26riu%3dhttp%253a%252f%252fwww.zawiercie.nazwa.pl%252fmsp7.zawiercie%252fobrazy%252fprzebisnieg.gif%26ehk%3d36YHT9v3FCfCkkRbJIgwb0quJNEV7GyF%252fVTK3Llx7%252bU%253d%26risl%3d%26pid%3dImgRaw%26r%3d0&exph=623&expw=491&q=clipart+vinterg%c3%a6k&simid=608044374307265495&FORM=IRPRST&ck=34529356B4113D97D32635C15F229096&selectedIndex=23
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=ca9gxo14&id=AB4F04822589CBADA61FE8D5D913E76BB3F5B4B9&thid=OIP.ca9gxo14EaJAQrh05kxoOwHaHa&mediaurl=https%3a%2f%2fclipartstation.com%2fwp-content%2fuploads%2f2018%2f09%2fclipart-gymnastik-8.jpg&cdnurl=https%3a%2f%2fth.bing.com%2fth%2fid%2fR.71af60c68d7811a24042b874e64c683b%3frik%3dubT1s2vnE9nV6A%26pid%3dImgRaw%26r%3d0&exph=700&expw=700&q=clipart+gymnastik&simid=608045838888670973&FORM=IRPRST&ck=8E6757D6DFD6B66251EEFB5500FFC5C1&selectedIndex=0
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DECEMBER 2021           KOSTPLAN    Beboere 

Onsdag 

 

1 Julefrokost i husene  

Vogne hentes 11.30 

Aften: Aspargessuppe 

m/ kødboller 

Ostemad Torsdag 2 Bøf Lindstrøm m/ skysovs, kartofler, 

kapers, rødbeder 

Henkogt fersken & 

ananas m/ råcreme 

 Fredag 3 

 

Gryderet m/ gris, karry, løse ris, ærter Fløderand m/ 

blåbærsauce 

Lørdag 4 Nakkesteg m/ timian, skysovs, kartofler, 

rodfrugter 

Baileyfromage  

Søndag 5 

 

Kylling i abrikossovs, kartofler, euromix Othellolagkage 

Mandag

. 

 

6 Kalkunschnitzel m/ paprikasovs, små 

ristede kartofler, agurkesalat 

 

Æblegrød med 

piskefløde 

 Tirsdag 

 

7 Skipperlabskovs m/ purløg, rødbeder 

 

Hyldebærsuppe m/ 

æble, tvebakker 

 Onsdag 8 Dampet laks m/ grøntsagssovs, kartofler 

 

Henkogt pære m/ 

karamelcreme 

 Torsdag 9 Kotelet i fad m/ champignonsovs, 

kartofler  

 

Porresuppe  

 

Fredag 10 Wienerpølser m/ varm kartoffelsalat, 

sennep & ketchup 

Nougat is m/ vafler 

 

Lørdag 11 Helstegt mørbrad m/ cremesovs, kartofler, 

bønner 

Svesketrifli  

Søndag 12 Hamburgerryg, flødekartofler m/ pastinak, 

gulerod 

Gåsebryst 

Mandag 

 

 

13 Frikadeller m/ stuvet hvidkål, kartofler Jordbærgrød med 

piskefløde 

 Tirsdag 

 

14 Stegt fisk m/ kaperssovs, kartofler, 

gulerod 

 

Henkogt abrikos m/ 

råcreme 

 Onsdag 

 

15 

 

Kødsovs m/ pasta, drueagurker 

 

Pandekager m/ 

syltetøj 

 Torsdag 

 

16 Gullasch m/ kartoffelmos, asier 

 

Blommegrød med 

piskefløde 

 Fredag 17 Kylling i tomatsovs, løse ris, broccoli Bananasplit m/ flødeskum 

(banan, vaniljeis, 

chokoladesovs) 
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Lørdag 18 Indbagt farsbrød m/ paprikasovs, kartofler, 

grøntsagsmix 

Nougatfromage  

Søndag 19 Skinkeschnitzel m/ bearnaisesovs, 

kartofler, ærter 

Frugttærte m/ 

flødeskum 

Mandag 

 

 

20 Stegt lever m/ bløde løg, skysovs, 

kartofler, rødbeder 

Rabarbergrød med 

piskefløde 

 Tirsdag 

 

21 Fiskefrikadeller m/ persillesovs, kartofler  Gulerodssuppe 

 

Onsdag 22 Irsk stuvning m/ rugbrød 

 

Henkogt fersken & 

ananas m/ råcreme 

Torsdag 23 Millionbøf m/ kartofler, rødbeder 

 

Pandekager m/ 

syltetøj 

 Fredag 24 Andesteg m/ skysovs, hvide & brunede 

kartofler, rødkål, halve æbler m/ gele       

Ris a la mande m/ 

kirsebærsovs 

Lørdag 25 Glaseret skinke m/ flødekartofler, karotter 

Varm mad kl 12.00 vogne hentes 11.30 

Islagkage 

Søndag 26 Julefrokost for beboere 

 kl 12.00 vogne hentes 11.30 

Aften: Blomkålssuppe.  

Ostemad 

Mandag 

 

27 Kødboller i selleri, kartofler, persilledrys 

 

Abrikosgrød med 

piskefløde 

 Tirsdag 

 

28 Kålrouletter m/ muskatsovs, kartofler, 

rødbeder 

Regnbue is m/ vafler 

 

Onsdag 29 Frikadeller m/ stuvet blomkål, kartofler 

 

Æbleskiver m/ 

syltetøj 

 Torsdag 30 Dampet fisk m/ sennepssovs, kartofler, 

æggetopping, rødbede i tern 

 

 

Fløderand m/ 

jordbærsovs 

 Fredag 31 Frokost: Jordskokkesuppe m/ ristet bacon, flutes 

Aften: Højtbelagte snitter & ostefad m/ kiks 

 

Sen aftenen: Chips, 

kransekage, verdi 

Lørdag 1/1 

22 

Aften: Forloren skildpadde m/ 2/2 æg, 

flutes 

Aften: Fragiliteroulade 

m/ mokka 
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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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Julen i Æblehaven 
 

Småkagedej 

Fra d. 1 december, er der mulighed for at bage 

 jødekager og brunkager i husene. 

Vi håber I vil benytte jer af dette tilbud og få nogle hyggelige stunder og duften 

af jul, i husene. 

 

Juleaften – d. 24. december, serveres der traditionel julemiddag, 

med and, skysovs, brunede & hvide kartofler, rødkål, ½ æbler m/ gele 

 

Flæskesteg/ribbensteg hvis huset ønsker at stege selv.  

Ris a la´ mande m/ kirsebærsovs.  

 

Der er mandelgave til alle huse 

Maden hentes i køkkenet kl. 16.30 og der er personale 

 i køkkenet til kl. 17.00  

 

1. juledag spiser vi varm mad kl. 12.00 

og 2. juledag er der julefrokost kl 12.00 

og ellers er der hygge og afslapning i husene 

 

 

Vi ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår 

Køkkenet 
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Danske juletræer 

Danmark fik juletræstraditionen via de dansk-tyske familier. I 

Holsteinborg tændte man det første juletræ i 1808. 

I København så man træet første gang i 1811 hos familien 

Lehmann i Ny Kongensgade, og det vakte så stor opsigt, at de 

mest nysgerrige satte stiger til vinduerne for rigtigt at kunne 

se, men det blev i almindelighed anset for et tosset påfund. 

Lehmanns hjem var velbesøgt af kendte danskere bl.a. 

brødrene Ørsted, Oehlenschlæger og Baggesen. 

Danske digtere 

Også i Danmark har digterne været med til at sprede budskabet om juletræet. 

Oehlenschlæger, Ingemann, Heiberg, Grundtvig og senere H.C. Andersen – fortalte 

om denne tyske juleskik. 

I Ingemanns Reiselyre, skrevet i Rom i 1819, skildres juletræet som et symbol på 

livets træ fra Paradiset, og i Heibergs Julespøg og nytårsløjer fra 1817 oplever en fattig 

københavnsk pige jul i Himmel by, hvor hun danser om juletræet med englene. 

I Højt fra træets grønne top, Peter Fabers julevise fra 1848, skildres julen i et 

velhavende københavnsk håndværkerhjem. 

Men mest hjertegribende af dem alle er vel H.C. Andersens fortælling om Grantræet. 

Der skulle dog gå lang tid, før skikken bredte sig til resten af Danmark, men gennem 

de samtidsorienterede og fremskridtsivrige præstegårdsmiljøer fik juletræet lidt efter 

lidt det blå stempel i menigmands øjne, og omkring 1. verdenskrig var det blevet en 

kær og uundværlig tilføjelse til julens andre skikke i de 

danske hjem fra fattigbønder til herregårdsfolk. 

Hvorfor gran?
 

 

Ifølge Danske Juletræer har man valgt granen som juletræ, 

fordi det stedsegrønne kan opfattes som et symbol på det 

evige liv.  
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Hvornår fejrer man Hellig tre konger?  

 

1.  4. januar 

2.  5. januar  

3.  6. januar.   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

          

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Kryds & tværs 

Månedens konkurrence 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj3xIyK5c7eAhVIzaQKHdkTCe4QjRx6BAgBEAU&url=http://www.cuentoscortos.com/cuentos-originales/el-magico-trabajo-de-melchor-gaspar-y-baltasar&psig=AOvVaw2mjbl0RAAZUn6D4abU57bm&ust=1542109865607542
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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: 10. november 

Gurli H. Andersen 

Hus 14  

 

 

 

 
 

 

Vinder af krydsordet: 

Svar: Kransekage 

Gurli Jakobsen 

Daghjemmet. 
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Peter Belli gav koncert i Brønden 

STOR tak til vores frivillige, 

pårørende og besøgsvenner, som 

gjorde det muligt, at så mange af 

vores beboer og daghjemsbrugere, 

kunne nyde eftermiddagen i 

Brønden med nogle af de gode 

gamle sange - som Peter Belli sang. 

Endnu engang TAK til RØDE 

KORS, som stod bag det fine arrangement med gratis kaffe/the og 

kage og ikke mindst musikken. 
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Pølsevogn i aulaen 

Vi kom i aulaen hvor vi fik alt hvad  begærer, så som pølser, hotdogs, øl, 

sodavand og Cocio.  

Vi spiste alt hvad vi kunne + lidt ekstra.  

Tak for et godt arrangement fra Daghjemmet 
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