Telefonliste
Centerleder - Anette Falk

4328 2373

Afdelingsleder
Afdelingsleder
Afdelingsleder
Afdelingsleder
Afdelingsleder

4328
4328
4328
4328
4328

Køkken/Rengøring/Toppen - Dorthe Johansen
AB - Christine Colding Christensen
C - Nina Kjær
D - Tina Nielsen
Rehabilitering - Bente Grønhøj

2374
2350
2320
2369
2381

Administrationen - Birgit Saxe Olsen
Administrationen - Helle Hansen

4328 2378
4328 2371

Afdeling A - Stuen
Afdeling A - 1. sal
Afdeling B
Afdeling C - Stuen
Afdeling C - 1. sal
Afdeling D
Rehabilitering Brøndby

4328
4328
4328
4328
4328
4328
4328

Aktivitetscentret Toppen

4328 2359

2351
2354
2356
2329
2334
2382
2357

Demenskonsulent

Teknisk Service

Karen Liselotte Jeppesen

Træffes i kælderen under afsnit B

Træffes bedst 8.30 - 9.30
Tlf. 2476 9451 eller mail
kalis@brondby.dk

Eller på tlf. 4328 2380
Mandag - fredag
11.00 - 12.00
Teknisk Serviceleder
Michael Bay

Administrationen er åben:
Tirsdag til torsdag:
9.00 til 13.00
Fredag: 9.00 til 12.00
Kassen er åben:
Torsdag
10.00 til 11.00

Aktivitetscentret
Maria

Tlf. 2465 2151

Mette

Tlf. 2465 1024

Birgit

Tlf. 2465 1042

Omsorgsprisen 2022
Dansk Kristelig Sygeplejeforening opfordrer hvert år
medarbejdere fra pleje og omsorgsområdet i hele landet,
til at indstille en kollega til omsorgsprisen. Prisen går til
en sygeplejerske, en social- og sundhedsassistent eller
en social- og sundhedshjælper, som på en særlig måde er
en rollemodel ift. faglighed, medmenneskelighed og
nærvær.
Vi er meget stolte over, at Heidi Frandsen på Afd. D
her på Gildhøjhjemmet vandt årets omsorgspris!

Jeg hedder Nina Kjær, er 55 år. Født og
opvokset i Hirtshals i Vendsyssel.
Har som ung boet flere steder i Danmark
og Sverige, inden jeg slog rødder i Strøby
Egede syd for Køge, hvor jeg har et lille
hus. Jeg har en søn, Axel på 21, og en
hund, Karlo, sidstnævnte sørger for, at
jeg får godt med traveture i naturen i
lokalområdet.
Inden jeg blev sygeplejerske arbejdede jeg
i restaurationsbranchen som eksempel kan
nævnes Skagen og Norgesbåden.
Jeg har arbejdet med ledelse siden 2016 i
et par forskellige kommuner.
I er velkomne til at komme forbi, min dør
står altid åben.

Kære beboere og pårørende på Gildhøjhjemmet.
Nu går vi den lysere tid i møde og kan nyde de milde temperaturer i haven.
Døren til vores have (ved gangen mellem administrationen og afdeling B) har
automatisk døråbner – træk blot i snoren, så kan du gå direkte ud i vores
hyggelige have. I sommerhalvåret er den sat til at kunne aktiveres i tidsrummet
fra kl. 07.00-22.00, så nyd haven og de lyse timer.

Angående corona:
Det er nu ikke længere et krav, at pårørende/gæster skal benytte mundbind ved
besøg på plejehjem.
Vi har forsat håndsprit ved hovedindgangene, for det er altid en god ide at spritte
hænder.
Personalet bliver tilbudt test hver 14. dag, men vi mærker tydeligt, at vi går mod
mere ”normale tilstande” nu.
Vi har nu fået rapporten fra det uanmeldte tilsyn , vi havde 20. april. Uddrag fra
den overordnede vurdering kan du læse nedenfor. (Er du interesseret i den fulde
rapport, kan du finde den på Gildhøjhjemmets hjemmesiden).

” 2.1 OVERORDNET VURDERING
BDO har på vegne af Brøndby Kommune foretaget et uanmeldt tilsyn på Ældrecenter Gildhøjhjemmet. BDO er kommet frem til følgende vurdering på baggrund af
analysen af det datamateriale, som er indsamlet gennem interviews, observationer
og skriftligt materiale.
Det er tilsynets overordnede vurdering, at Gildhøjhjemmet er et velfungerende
ældrecenter, som har engagerede medarbejdere og ledelse, der medvirker til
trivsel for borgerne. Tilsynet vurderer, at ældrecentret lever op til Brøndby
Kommunes kvalitetsstandarder og vedtagne serviceniveau. ……”.

HUSK MARKEDSDAGEN den 9. juni 2022 kl. 13-16
Vi har som sagt markedsdag den 9. juni fra kl. 13-16 (og ikke 2. juni, som jeg
fejlagtigt fik skrevet i sidste måned – beklager!).
Vi glæder os rigtig meget til nogle hyggelige timer sammen med jer, hvor der
bliver salg i boder, loppefund, lidt godt til ganen, musik, spil af forskellig slag,
besøg af dyr osv.
Overskuddet fra dagen går til ”hygge og opmuntring” til beboerne, så kender du
nogen, der har lyst til at sponsere gaver til boderne, er de meget velkomne til at
henvende sig til aktivitetsmedarbejderne.
Ældrechefen og formanden for socialudvalget er begge inviteret til markedsdagen,
så må vi se om deres travle kalendere kan give plads til et besøg hos os her på
Gildhøjhjemmet.

Håber at se rigtig mange af jer til markedsdagen 9. juni.
Venlig hilsen
Anette Falk, centerleder

Boblende samvær
” Har du lyst til at hilse på en hest”, sagde en skolepige til en ældre dame, der
havde vovet sig ud i haven på en lidt overskyet majdag.
”Ja, det vil jeg meget gerne”, svarede den ældre dame og smilede stort, da en lille
pony stak sin bløde mule hen til hende.
Lidt efter klokken 14 den skønne majdag fyldtes vores have langsomt af børn og
dyr. Først kom 3 små ponyer, så kom der bure med silkehøns, kaniner og marsvin
og flere og flere børn og 3 voksne fra Skole-Fritids-Ordningen (SFO) Tranehytten.
De voksne fortalte, at børnene kæmper om at komme og besøge os. Der er venteliste og to af pigerne var løbet hele vejen fra sidste time for at nå at komme med.
Kaffen stod klar på vognen, men den kom til at vente en hel time. For mødet
mellem ældre, dyr og børn var altopslugende.
” Kan man klappe en høne!”, sagde en ældre beboer undrende og et øjeblik efter
kom der en meget blød sølvgrå høne hen til ham. Det blev et intenst øjeblik.
De ældre i haven sad med kaniner og marsvin i de gamle rynkede hænder og der
hvor gigten var for slem, holdt børnene stolt dyrene frem
Alle deltagere i alle aldre var enige om, at det er en boblende succes, som vi helt
sikkert gentager.
Hestene siger nok også ja, for vores græs er som slik for dem og der er meget
mere af det end hjemme i deres fold ved Tranehytten.
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Menu:
Glaseret skinke m/aspargessauce
Let kogt blomkål, gulerødder, ærter
og nye kartofler
Til dessert serveres nye danske jordbær
med is og fløde

Carsten Bo kommer og underholder

Pris for pårørende :
Voksne 175 kr. - Børn (under 12 år) 100 kr.
Sidste tilmelding og betaling til
afdelingerne senest den 17. juni.

Et sidste farvel
Til nye beboere:
Otto Petersen

Afd. D

Aase Julie Andrup

Afd. C

Preben H. Jørgensen

Afd. C

Karen Anna Rasmussen

03. Jonna Gunnvør Sølrun Kjærbo

Afd. A

06. Eva Inger Bruun Jensen

Afd. C

06. Dianne Krell Josic

Afd. D

07. Kaj Hancke

Afd. C

13. Flemming Ibsen

Afd. C

15. Else Marie Søs Hybertz Pedersen

Afd. A

18. Kurt Holm Fischer

Afd. C

21. Gunnar Nagel Jørgensen

Afd. C

Joan Ingrid Andersen

Afd. AB

Sakina Nouar

Cynthia S. Owusu

Afd. C

Marie J. Rosenkrantz Afd. C

Dorthe K. L. Sørensen

Køkken

Leyla Korkmaz

Rebecca I. F. Grønhøj

Rehabiliteringen

Amina Akhtar

Afd. AB

Afd. B

Rehabiliteringen
Afd. C

Onsdag
Den 1.

Forret: Tomatsuppe med linser

Torsdag
Den 2.

Hovedret: Forloren skinke med stuvet ærter og gulerødder samt kartofler

Fredag
Den 3.

Forret: Tunmousse med citron, smør og flutes

Lørdag
Den 4.

Hovedret: Vikingegryde med rosenkål og kartofler

Pinsedag
Den 5.

Hovedret: Øl marineret nakkesteg med skysauce, rabarberkompot og kartofler

Hovedret: Hovmestertorsk med lyssauce, ærter, majs og kartofler

Dessert: Vaniljebudding med saftsauce

Hovedret: Blomkålsgratin med smørsauce, salat og rugbrød
Dessert: Is med vafler
Dessert: Citronfromage med flødeskum

2. Pinsedag Hovedret: Mørbradgryde med asier og kartoffelmos
Dessert: Fløderand med jordbærsauce
Den 6.
Tirsdag
Den 7.

Hovedret: Vegetar gryderet med blomkål, kikærter og ris

Onsdag
Den 8.

Hovedret: Krebinet med broccoli, kartofler og skysauce

Torsdag
Den 9.

Forret: Legeret blomkålssuppe med pestoolie

Fredag
Den 10.

Hovedret: Paneret flæsk med brunsauce, gulerødder, ærter og kartofler

Lørdag
Den 11.

Hovedret: Fyns gullasch med agurkesalat og kartoffelmos

Søndag
Den 12.

Hovedret: Hamburgerryg med stuvet porre og kartofler

Mandag
Den 13.

Hovedret: Stegt lever med løgsauce, bagte gulerødder og kartofler

Tirsdag
Den 14.

Hovedret: Frikadeller med stuvet sommerkål og kartofler

Onsdag
Den 15.

Hovedret: Stegt sild med persille, rødbeder og stuvet nye kartofler, hertil snaps

Dessert: Ost med kiks og druer
Dessert: Koldskål med kammerjunker

Hovedret: Kogt kylling med aspargessauce, broccoli og kartofler
Dessert: Blommegrød med fløde
Dessert: Jordbær med sukker og fløde
Dessert: Ymerfromage med chokolade og skum
Dessert: Frisk frugt
Dessert: Kold rabarbersuppe med sukkerbrødstern
Dessert: Alliancegrød med fløde

Torsdag
Den 16.

Forret: Broccolisuppe med bacon
Hovedret: Musaka med salat og flutes

Fredag
Den 17.

Hovedret: Brændende kærlighed med rødbeder og rodfrugtemos
Dessert: Is med kys

Lørdag
Den 18.

Hovedret: Spaghetti med kødsauce og parmesanost
Dessert: Vaniljebudding med flødeskum

Søndag
Den 19.

Hovedret: Kalvesteg med vildtsauce, asier, gele og nye kartofler
Dessert: Stikkelsbærfromage

Mandag
Den 20.

Hovedret: Kotelet i fad med tomat, champignon og kartofler
Dessert: Kold æblesuppe med cremefraiche

Tirsdag
Den 21.

Hovedret: Glaseret skinke med aspargessauce blomkål, gulerødder, ærter og nye kartofler
Dessert: Jordbær med vaniljeis

Onsdag
Den 22.

Hovedret: Knuste hjerter med grøn kartoffelmos og surt
Dessert: Kold rabarbersuppe med flødeskum

Torsdag
Den 23.

Forret: Kartoffelsuppe med croutoner
Hovedret: Hakkebøf med bløde løg, skysauce, grøntmix og kartofler

Fredag
Den 24.

Forret: Hønsesalat på franskbrød med tomat og spirer
Hovedret: Fiskeret fra Skagen med salat og kartofler

Lørdag
Den 25.

Hovedret: Chili con carne med ris
Dessert: Pandekage med syltetøj

Søndag
Den 26.

Hovedret: Sammenkogt med cocktailpølser og løse ris
Dessert: Rødgrød med fløde

Mandag
Den 27.

Hovedret: Rullesteg med svesker, skysauce, agurkesalat og kartofler
Dessert: Appelsinfromage med flødeskum

Tirsdag
Den 28.

Hovedret: Lasagne med tomatsalat
Dessert: Melon og bær

Onsdag
Den 29.

Hovedret: Indisk sejlfilet med løse ris
Dessert: Koldskål med kammerjunker

Torsdag
Den 30.

Forret: Maskeret blomkål med rejer, kogte æg og dressing
Hovedret: Bøf Lindstrøm med skysauce æble/hjertesalat og kartoffelbåde

Tirsdag den 28. juni
Det er klokken 13.00 i kirkerummet.
Efterfølgende er der kaffe i Caféen.
Følgende præster er tilknyttet
Gildhøjhjemmet:
Søren B. Kjeldgaard

4346 0806

Marianne Braae

4346 0809

Victor Sejersdal

4346 0803

Åbningstider i caféen:
Mandag til fredag
kl. 11:30 - 12:30
Lukkedage:
Weekend og helligdage og
ved beboerarrangementer
i Møllesalen

Fra biblioteket kan du låne:
Bøger med stor eller lille skrift.
Lydbøger og film på CD eller DVD.

Der afholdes banko i caféen

Henvend dig til Aktivitetscentrets
medarbejdere på et af disse numre:

Onsdag den 29. juni

2465 2151
2465 1024
2465 1042

Kl. 13:00 - 14:30
Aflevering af bøger
skal ske senest den
sidste onsdag i
måneden.

Kom i god tid

1 plade:

10 kr.

3 plader: 25 kr.

Afhentning af nye
bøger, kan ske fra
den sidste torsdag i
måneden, efter
klokken 13.30.

FREDAGSBAR
Den 24. juni
Kl. 13.00 til 14.30 i caféen
Med huspianist Finn
Denne fredag skal vi selvfølgelig
smage en rigtig sommerdrink
Hyldeblomst med jordbær og hvid rom
Pris: 20 kroner pr. drink

Løvspringsture
Bussen var stuvende fuld, da Toppen en solrig dag i maj kørte ud for at se de
ny-udsprungne træer.
Turen gik over Risby og Ledøje mod Jonstrup og Værløse. Målet var et lille stop i
Hareskoven, som stod helt lysegrøn og meget frisk.
Der var masser at
kigge på undervejs:
Græssende heste,
får og køer, japanske
kirsebærtræer i
lyserød pragt og gule
rapsmarker så langt
øjet rakte.

Da vi nåede det lille
stop i Hareskoven
sprang chaufføren
ud i det grønne og
hentede både fine
bøgegrene og
smukke anemoner
til alle passagerne.

Stråtækte huse i
Risby og gadekær i
Ledøje.
Kort sagt landligt
idyl.

En af deltagerne har boet i Værløse som barn og kunne fortælle om cykelture til
Realskolen gennem den noget kuperede Hareskov og om det gamle seminarium i
Jonstrup, som nu har en anden funktion.
En anden deltager var meget observerende:
Hvilken kommune er vi i nu? spurgte hun og fortsatte:
”Det må være en rig kommune, for her er asfalten ny.”
Alle havde en dejlig eftermiddag og oplevede, at tiden fløj afsted.
-”Det har godt nok været en skøn tur og hvor er det dejligt at se foråret i fuld
flor”, sagde en af passagerene med tryk på skøn og dejlig.
-” Tusind tak for turen”, udbrød en anden deltager og fik endda tårer i øjnene af
lutter glæde.

Løvspringsture
Anden gang bussen var fyldt op, var det en ren dametur. Ruten var den samme,
men anemoner var der ikke flere af, så chaufføren fandt nogle små hvide
blomster, som turguiden fandt ud af hedder Fladstjerner.

På tredje og sidste forårstur var bussen besat til sidste plads og denne gang var
det herrernes tur. Stadig samme rute og denne gang var syrenerne i fuldt flor.
Herrerne kunne fortælle om de gamle virksomheder, der havde ligget langs
Roskildevej, om barndommen i Risby og om hvordan vejnettet havde udviklet sig.
-”Nu kommer vi snart til chokolade-krydset ved Tom’s. Mon Tom’s ligger der
endnu?” ville en af de mandlige deltagere vide.
-” Jeg vil gerne med, når vi kører næste gang”, sagde den ene herre i det øjeblik
han rejste sig fra sædet for at stå af bussen hjemme på Gildhøjhjemmets
parkeringsplads.

Hugo på besøg.
Maria fra Aktivitetscentret Toppen, havde hunden Hugo med på arbejde en dag i
maj.
Hugo er en stor godmodig blandingshund på 2,5 år og 48 kg.
Han elsker at få godbidder og kæl, men er også meget glad for at løbe efter en
bold.
På afdeling D blev der både nusset, kælet og kastet med bold. Og så var godbidderne GULERØDDER. Det var der mange, der syntes, det var sjovt at en hund
spiser gulerødder. Meeeeen - selv hunde skal passe på med overvægt. Hugo elsker
gulerødder hvis de er skåret i skiver. Giver man ham en hel gulerod, bliver den
lavet til ”råkost” og spyttet ud. Måske tænker Hugo ”Lidt fine fornemmelser har
man vel lov at have, når nu man skal spise grøntsager”.
Efter frokost var Hugo ved at være en træt dreng, og nød en lur på 30 minutter,
imens aktivitetsmedarbejderne spiste frokost.
Senere blev der klappet og kælet på afdeling C.st. Og C 1.
Normalt er Hugo alene hjemme i dagtimerne, så da han kom hjem, var han en
meget træt og glad hund, der næsten ikke orkede at spise aftensmad.

Ved De det ???
Sankt Hans er en fest for midsommeren.
Den 24. juni er Sankt Hans dag, og det er
aftenen før, altså den 23. juni at der fejres
Sankt Hans aften.
Men er Sankt Hans dag den længste dag
på året?
Ja
Nej

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Månedens konkurrence
Hver måned bliver der trukket en vinder af krydsord
og en vinder af ”Ved De det”.
De heldige vindere kan vælge mellem: rødvin, hvidvin,
portvin, kirsebærvin, sherry eller chokolade
Gevinsterne afhentes i køkkenet

Vinder af ” Ved De det ”

Vinder af Kryds & Tværs

Lisa Bryde Afd. D-11

Jytte Horn Afd. D-5

Svaret er:

Løsningen er:

Snaps og Tonicvand

Pattegrise

Svar kupon til
Krydsord og ” Ved De det ”
Svar:
Krydsord:

Navn:

Løsningen afleveres hos personalet på afdelingerne,
eller i administrationen

Senest d. 15. i hver måned

På Toppens ugeplan stod der spil i Toppen, men solen tonede frem på en lidt
diset himmel, så vi mødtes i haven. Der var mest læ i den flisebelagte cirkel under
rødbøgen så der samledes vi.
Der blev først tørret borde af. Meget tiltrængt, for fuglene elsker at sidde i det
smukke træ og de kan jo ikke holde på det, de ikke har i hænderne.
Birgit og Mette fra Toppen foldede en kæmpe store farverig faldskærm ud og alle
deltagerne tog fat i kanten hele vejen rundt. Spillet gik ud på i fællesskab at få
bolde gennem hullet i midten af faldskærmen. Og den udfordring tog alle 15
deltagere til sig. Det lykkedes flere gange. Der blev brugt både arme og ben i
kampen for at få bolden i hul. Og der blev heppet, hujet og jublet og alle var fuldt
koncentrerede om at nå målet.
Bortset fra armmuskler var det helt overvejende lattermusklerne, der blev trænet
den skønne dag i haven i maj.

MEDLEMMER AF BRUGER — OG PÅRØRENDERÅDET
A

Anne Birch
Tlf.: 2321 8750
E-mail: an@tdcspace.dk

B

Hanne Rasmussen
Tlf.: 2824 8082
E-mail: hlr@dukamail.dk

C

Formand: Gitte Green
Tlf.: 3012 6570
E-mail: g.greenlaumann@gmail.com

D

Erling Petersen
Tlf.: 2061 7548
E-mail: m_ep@webspeed.dk

B

Suppleant Michael Løfqvist
Tlf.: 2245 2705
E-mail: golf2019@outlook.dk

Repræsentant fra Seniorrådet
Flemming Alø
E-mail: flalo@brnet.dk

Har du nogen spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os

GILDHØJHJEMMETS
HJEMMESIDE
www.brondby.dk/gildhoj
Mail: gildhojhjemmet@brondby.dk

Indlæg til bladet afleveres senest
d. 15. i måneden til Helle Hansen.
helan@brondby.dk
Har du et indlæg til bladet, så tager
vi meget gerne imod og hjælper med
renskrivning.

Vi får besøg af LONDON & PARIS

Sommerkollektion både til hverdag og fest
Lange bukser

Bluser

Cardigans

Strikbluser

Nederdele

Tunikaer

Blazere

Nattøj

Der kan betales med:
Mobile Pay - Dankort - Kontant - Bankoverførsel

