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Stemningsbilleder 2020 fra socialpædagogerne

I marts er det område B køkkenet der skriver i æblebladet
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Nyt fra Ledergruppen
Kære alle.
I ønskes alle et Godt nytår. December måned kom vi godt igennem i Æblehaven.
Vi har haft uanmeldt kommunalt tilsyn, fra BDO. Tilsynet gik rigtig godt og vi er stolte over,
at vi trods ikke normale vilkår, at vi blev vurderet til meget tilfredsstillende, som er det
næstbedste. Den endelig rapport er lige modtaget og har du/I interesse i at læse den, så er den
at finde på vores hjemmeside eller du kan, ved at henvende dig i administrationen, få
udleveret en udskrift.
Vi formåede trods diverse restriktioner, at få lavet lidt ekstra hygge i aulaen ved det store
juletræ og hygge og samvær ude i husene.
Grundet alles opbakning og indsats ift. de mange restriktioner, har det lykkedes os stort set at
holde Corona for døren, det skal i alle have tak for.
Vi er i skrivende stund i en ny nedlukning af Danmark af CoVid19 og nye mutationer, hvad
det kan komme til at betyde for Æblehaven, tør vi ikke gætte på.
Ret hurtigt blev det besluttet Nytårsaftensdag, at beboerne skulle have deres første vaccine 3.
januar.
Sikke et logistik arbejde der gik i gang: Der skulle hentes samtykke, der skulle ekstra
medarbejdere på arbejde, der skulle findes lokaler og rengøres, findes strøm til vaccinerne og
meget andet. Det lykkedes fuldt ud, vi fik vaccineret næsten alle beboerne og 79
medarbejdere, så flot en søndag aften, at så mange bakkede op om vaccinen.
Nu venter vi bare på
næste portion vaccine,
der skal gives 3-4 uger
efter.

Vi har i december fået åbnet to pavilloner i haven, hvor hver beboer
kan have besøg af fire pårørende, og de blev taget i brug med det
samme.
1.februar starter Æblehavens nye centerleder Jan Munkholm, vi
glæder os allesammen, og der vil komme en præsentation af Jan i
marts nummeret af Æblebladet.
Venlig hilsen hele ledergruppen.
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Socialpædagogernes side
Hej vi håber I alle er kommet godt ind i det nye år.
Danmark er stadig ramt af Corona - vi må alle tage vores forholdsregler, og passe godt på
hinanden.
2020 var året hvor meget blev anderledes - også vores måde, at kunne være sammen med jer
på. Mange af aktiviteterne blev rykket til de enkelte huse.
For pædagogerne har dette givet en større indsigt i, de borgere der bor i Æblehaven.
Vi oplevede at flere deltog i aktiviteterne - mange af dem var nogle I selv var kommet med
forslag til.
2021 håber vi, giver os nye idéer / muligheder for at være sammen.
HUSK – fortsat at gøre brug af jeres klippekort – det er kun fantasien der sætter
grænser…………………Og lidt covid 19

Kirsten
Socialpædagog
Tlf.: 24 91 15 86

Hanna
Socialpædagog
Tlf.: 24 91 15 89
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I ØNSKER HJERTELIG TILLYKKE MED

FØDSELSDAGEN

05/2 Dorthe Westphal Bengtsson, Hus 12,1
12/2 Erik Sejer Holm, Hus 14,-6
20/2 Carl Ilm, Hus 14,3
22/2 Christian E. G. Asgersen, Hus 2,-9
24/2 Karen Østergaard, Hus 8,-3
24/2 Ole Alsted, Hus 8,-4
28/2 Kirsten Hansen, Hus 2,-2

GUDSTJENESTE
Gudstjeneste i Kernehuset er aflyst
pga. Corona

Vi BYDER VELKOMMEN TIL:
Medarbejder
Centerleder Jan Munkholm
ansat pr. 1. februar

Sognepræst:
Elisabeth Krarup de Medeiros
4373 0037 / 6116 0037

Beboere:
Estrid Borghild Pedersen, Hus 1,-7
Hans Villy Nielsen, Hus 3,-7
Henning S. Simmelkær Jakobsen, Hus 5,-9
Gurli Knudsen, Hus 12,-7
Ruth Kjær Vognsen, Hus 14,-7
Kurt Vognsen, Hus 14,-7

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

VI SIGER FARVEL TIL:
Beboer:
Erik Sune Lennart Brandt, Hus 1,-4
Arne Nyborg, Hus 1,-7
Mona Solveig Neerskov, Hus 3,-7
Børge Bang Larsen, Hus 5,-3
Lene Thomsen, Hus 12,-4
Gunnar Fini Wilken, Hus 14,-8

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

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
ÆBLEHAVENS BLADUDVALG
Personale:
Ninna, Kernehuset
Jeanett, Kernehuset
Redaktion:
Ninna Rasmussen, Jeanett Jensen
og Helle Larsen
Korrekturlæser:
Lene Hecht og Joy Hansen

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

Tryk:
Brøndby Kommunes Trykkeri
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Daghjemmets side
I skrivende stund er Daghjemmet Corona lukket. Du har måske allerede mødt, nogle af
medarbejderne fra Daghjemmet i den blå uniform, for lige nu er alle på job i Æblehaven.
D. 7. februar 2021 er det 10 år siden Daghjemmet flyttede ind i Æblehaven, tidligere lå
Daghjemmet Spurvely i Ulsøparken. Daghjemmet har tidligere år festligholdt denne dag,
men pga. Corona restriktionerne bliver fejringen udsat.
Inden Daghjemmet lukkede, fik vi fejret jul og nytår.

Vi har i december kunne se på
udsmykningen v. gangbroen

Mens vi ventede på julemaden, læste
Joyaline op

Nytårs pynt

Der blev pyntet juletræ

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

Marianne
Joy
Områdeleder

Lene

Mette

Helle
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Helle Dagny

Joyaline

Lene

Tillykke til sygeplejeske Sandra.
Sandra har i 2020 været på uddannelse og er nu
uddannet Forbedringsagent.
Den første Forbedringsagent i Æblehaven.
Som Forbedringsagent, bistår Sandra arbejdet
med ” I sikre hænder”, det vil sige
forbedringsarbejdet ift. patientsikkerheden.
På vegne af Æblehaven, dine kollegaer i
område C
Ønskes du kæmpe stort tillykke.
Områdeleder Janni Høi
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Der vil blive
udsendt
aktivitetskalender
fra Kernehuset, til
alle beboere, lige
så snart det igen
er muligt at holde
Kernehuset åbent.

En stor tak til Brøndbystrand
kirke, for en sød hilsen i en mørk
tid. Som Anne- Marie fortæller så
varmer det helt ind i hjertet.
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FEBRUAR 2021

KOSTPLAN

Beboere

Mandag

1 Stegt medister m/ stuvet spinat, brunede
kartofler

Jordbærgrød med
piskefløde

Tirsdag

2 Kylling i karrysovs, løse ris, salat m/ ananas, Kvarkdessert m/
agurk
hindbærsovs

Onsdag

3 Fisk m/ rød pesto, kartofler, dildsovs,
bønner/peberfrugt

Hybensuppe m/
tvebakker

Torsdag

4 Krebinet m/ stuvet hvidkål, kartofler

Henkogt fersken &
ananas m/ yoghurtcreme

Fredag

5 Millionbøf m/ kartoffelmos, rødbeder

Vaniljebudding m/
saftsovs

Lørdag

6 Nakkerullesteg m/ skysovs, kartofler, rødkål Mangodessert

Søndag

7 Gryderet m/ gris, tomat, champignon,
kartofler, broccoli

Othellolagkage

Mandag

8 Frikadeller m/ stuvet ærter & gulerod,
kartofler

Abrikosgrød med
piskefløde

Tirsdag

9 Grønkålssuppe m/ ½ port kartofler, sprængt
nakke & kogt medister, sennep

Æbleskiver m/ syltetøj

Onsdag

10 Stegt sild m/ stuvet kartofler, rødbeder

Tyttebærris m/
flødeskum

Torsdag 11 Stegt lever m/ bløde løg, skysovs, kartofler,
rødbeder

Henkogt frugtcocktail
m/ råcreme

Fredag

12 Hakkebøf i flødesovs m/ porre, peberfrugt,
kartofler

Regnbue is m/ vafler

Lørdag

13 Flæskesteg m/ skysovs, kartofler, blomkål,
agurkesalat

Citronfromage

Søndag

14 Kylling i abrikos m/ kartofler, ærter

Fastelavnsbolle m/
flødeskumscreme
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Mandag 15 Farsbrød m/ rødbede, kapers, skysovs,
kartofler, bønner

Henkogt pære m/
råcreme

Tirsdag

16 Paneret kalkunschnitzel m/ paprikasovs, små Pandekager m/ syltetøj
ristede kartofler, appetitagurker

Onsdag

17 Lasagne m/ hvidløgs flutes
Aftensmad varmes i huset

Rabarbergrød med
piskefløde

Torsdag 18 Dampet laks m/ hollandaisesovs, kartofler,
ærter

Hindbærkage m/
flødeskum

Fredag

19 Irsk stuvning m/ rugbrød, sennep

Fløderand m/
kirsebærsovs

Lørdag

20 Mørbrad i fad m/ bacon, cocktailpølser,
kartofler, blomkål

Mokkamousse m/
flødeskum

Søndag

21 Gullasch m/ kartoffelmos, asier

Frugttærte m/
flødeskum

Mandag 22 Kåldolmer m/ muskatsovs, kartofler,
rødbeder

Henkogt abrikos m/
råcreme

Tirsdag

23 Kartoffelfad m/ hakket oksekød, drueagurk
Kaffebord.
Aftenmad varmes i huset

Nougatis m/ vafler

Onsdag

24 Gryderet m/ gris, peberfrugt, perleløg,
kartofler,

Stikkelsbærgrød med
piskefløde

Torsdag 25 Stegt flæsk m/ persillesovs, kartofler,
rødbeder
Fredag

Æblesuppe m/
tvebakker

26 Kødboller i karrysovs, løse ris, majsblanding Bananasplit m/ flødeskum
(banan, vaniljeis,
chokoladesovs)

Lørdag

27 Nakkesteg m/ skysovs, kartofler, braiseret
rosenkål

Hindbærdessert m/
flødeskum

Søndag

28 Hamburgerryg, flødekartofler m/ gulerod,
pastinak

Islagkage
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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: Stort afsnit
2: Lille afsnit
3: Områdeleder Marianne

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

Område C sygeplejersker
Områdeleder Janni
Område D Hus 8+10
Områdeleder Charlotte
Område E Hus 2+3+4+5+9
Områdeleder Pernille
Område F Hus 1+12+14+16
Områdeleder Bianca
Område B Vaskeri og rengøring
Områdeleder Eva
Teknisk service
Teknisk serviceleder Adam
Eksterne leverandøre:
Tandlæge
Torsdage kl. 08.00-15.00
Taxa

2482 3781

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
Ingrid Schumann(Næstformand)
Doris Bertelsen
schumann@youmail.dk
Område E
Hus 2+4+9
Helle Corse (Formand)
Ledig
HCO@ssi.dk
Område F
Hus 1+12+14+16
Tove Balslev
Jens Balslev
tjbalslev@gmail.com
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
Hjørleif Chaldea/ h.chaldea@gmail.com
Ledig
Ivan Priess/ ivan.priess@icloud.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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2485 4043
2012 3809
2180 8012
2940 0993
2044 2331

3057 4213
4848 4848

tlf.: 2859 5504
tlf.: 2062 5876
tlf.: 5174 0832

tlf.: 2461 4845

tlf.: 5356 5482
tlf.: 4032 6440
tlf.: 4097 3317

Mit første job.
Mit navn er Erling Arne Ernst 86 år, bor i Æblehaven i hus 4.
Jeg er født på Nørrebro på Borgmester vej 2 2tv. Bebyggelsen
lå i en firkant, med et stort gård miljø. Med græsplæne” som
ikke måtte betrædes, med jerngitter rundt om og fine
rosenbede. Det var der jeg som dreng voksede op og slog
mine folder. Jeg voksede op der som enebarn med min mor.
Jeg har besøgt stedet for ca. 2 år siden sammen med min kone
og ældste datter. I dag er det lavet om til en rigtig legeplads
med gynger, legestativer og sandkasse. Borde og bænke man
kan side og hygge sig omkring.
Jeg kom i skole som 5 årig, på Rådmandsgade skole. Hvor jeg
gik i 9 år, til sidst i Fri mellem. Mit bedste fag i skolen var
regning og geometri som jeg fik UG i. Jeg var fantastisk til at
tegne, hvilket jeg gik rigtig meget op i.
Da jeg skulle finde en læreplads, var det min
mor der tog affærer. Hun tog mine tegninger og
mine Geometri hæfter med ned til en Torup
Bentin som var Gravør på Nørrebro. Jeg blev
antaget med det samme og kunne starte i lære
næste dag kun 14 år. Gravørmester uddannelsen
tog 4 år og om aftenen var der aftenskole 3
gange om ugen. Lønnen var 7 kr. om ugen, den
blev udleveret af mester selv, i en lille brun pose. De 5 kr. skulle jeg betale hjemme, de sidste
2 kr. købte jeg ofte Winnerbrød eller andet sødt for, jeg har altid haft en sød tand. Mit
arbejdstøj var en kittel min mor havde syet af noget aflagt tøj, pengene var små i 1947 efter
krigen. Min mor var rigtig dygtig til at sy, hun var uddannet syreske. Jeg var rigtig glad for
min lære tid. De første år graverede jeg mest i sølvtøj og andet forfaldende arbejde.
Jeg blev der 1 år efter jeg var uddannet som Gravør. Dette stoppede da jeg af mester blev
beskyldt for at snyde med akkorden, en halv øre pr bogstav. Hvilket jeg selvfølgelig ikke
gjorde med vilje, Jeg kunne slå op i min fagforenings bog og der kunne jeg læse hvad
akkorden var.
Mester blev stik tosset, han stillede sig op på en stol og råbte ud til de andre på værkstedet at
jeg hade snydt og bedraget ham 40 øre om ugen. Nu da jeg var udlært fik jeg 200 kr. om
måneden. Her sluttede vores bekendtskab. Jeg sagde op, og blev arbejdsløs.
Kort tid efter mødte jeg en som kendte mig fra aftenskolen på Nørrebrogade, han gik nogle
klasser under mig og var stadig i lære. Han mente de godt kunne brug en der hvor han var i
lære. Jeg kontaktede Hartmann som havde værkstedet i Valby og blev antaget med det
samme. Jeg har aldrig fundet mig i noget, så hvis jeg ikke kunne lide lugten i bageriet så
fandt jeg mig bare et nyt job. Erling hus 4.
13

Mit første job.
Fortalt af Inger Marie Klausen hus 14.
Jeg er født i en lille by på Fyn, Senere kom jeg til
Silkeborg, og det var her jeg fik mit første job.
Jeg arbejdede allerførst hos en bager, der var jeg i
ca. et halvt år. Arbejdet bestod i at passe bagerens 2
børn. Jeg var meget glad for det, men jeg fik meget
ondt i ryggen af at bære rundt på dem, blandt andet.
Min far ville egentlig gerne have mig på systue,
men jeg havde hørt at det ikke altid var de bedste
piger der arbejde der. Så det ville jeg ikke.
Så havde min far, så vidt jeg husker, hørt om et job
hos en Købmand. De manglede en til privaten. Jeg
skulle gøre rent og andre huslige ting. Ikke noget
med at pive, det skulle bare gøres. Jeg var 15 år gammel og var hos købmandens til jeg
skulle giftes med Bent. Det var et godt sted, hvor jeg tjente 50 kr. om måneden. Jeg boede
hjemme og skulle ikke betale noget af min løn. Hos købmanden fik jeg mad i løbet af dagen.
Det var en god plads, for mange dage arbejdede jeg fra kl. 8.00 til ca.14.00 havde der nogle
timer fri, hvorefter jeg igen arbejdede fra kl.16.00 til kl.19.30.Lønnen blev udbetalt i hånden
til hver den første.
Men fri var nok så meget sagt for jeg skyndte mig hjem for at hjælpe min mor med det
huslige der også. Så man kan vel sige at jeg havde 2 jobs.
For at komme frem og tilbage havde jeg min cykel.
Jeg klarede mange forskellige ting hos købmandens, men storvasken fik vi hjælp til udefra.
Men så kom sønnens vasketøj også med. Sølvtøjet skulle også pudses engang imellem, men
det kunne jeg godt lide at gøre.
De var meget søde mod mig men meget nærrige. Da jeg stoppede sagde købmanden til mig
at nu fik han aldrig mere pudset sko så fint som når jeg havde gjort det.
For min løn købte jeg ting til udstyr hos en isenkræmmer.
Det var både gulvspand, fade, børste, samt andre ting som man kunne få brug for når man
blev gift og fik sit eget.
Et smukt sengetæppe købte jeg, og det holdt i mange år.
Udstyret blev samlet i et skrin på loftet. Mine forældre roste mig for det.
Jeg sluttede mit arbejde hos købmanden.1. marts 1954, da jeg skulle giftes med Bendt
d.28.marts 1954.Jeg har aldrig rendt af pladsen noget sted. Inger Hus 14.
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Månedens konkurrence
Månedens konkurrence:
Hvad spiser man af brød til Fastelavn?

1: Kringler
2: Boller
3: Medaljer

Kryds & tværs

1

2

3

4

5

15

6

7

8
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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 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: 21. december
Yvonne Andersen
Hus 4

Svar: Sildesalat
Jens Balslev
Hus 1

Månedens konkurrence

Svar:______________________________________________________

Navn:______________________________________________________
Bolig:______________________________________________________

Løsningen skal afleveres senest d. 15. i hver måned
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Februar vær nu lidt rar,
dæk den sorte jord så bar
med lidt spirer kønt og grønt
liv i jorden det er skønt.
Byd kun sne og frosten trods
kom med glade tegn til os.

Denne måned har navn efter
en romersk renselsesfest
(efter den romerske gud
Februarius), som blev fejret i
denne måned. Det gamle
danske navn er blidemåned.
Forstavelsen blid betyder lys,
hvid (sne). Februar var
oprindelig årets sidste måned.
Det er derfor, skuddagen
(hvert 4. år) er koblet på her.
Den 29. er altså skuddag.

Solen begynder at stå lidt højere på himlen. Solen skinner også mere, og
nedbøren er den laveste i hele året. Der er klare frostdage, hvor det er med at
komme ud og nyde vejret, selv om det kan være hundekoldt. Februar er årets
koldeste måned. Den eneste måned med gennemsnitstemperaturer på minus
grader, selv om der er færre frostdøgn i denne måned end i januar. Februar er den
sidste vintermåned, men også den måned hvor forårstegnene først viser sig.
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Stemnings billeder fra november december 2020
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Stemningsbilleder november og december 2020
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