


Træffes i kælderen under afsnit B                

Eller på tlf. 4328 2380 

Mandag - fredag                    
11.00 - 12.00 

 
 

Michael Bay 

 

Demenskonsulent 

Karen Liselotte Jeppesen 
Træffes bedst 8.30 - 9.30 

Tlf. 2476 9451 eller mail                                        
kalis@brondby.dk 

Telefonliste                                               

Centerleder - Anette Falk            5117 4177 

Afdelingsleder Køkken/Rengøring/Toppen - Dorthe Johansen      4328 2374 

Afdelingsleder AB - Christine Colding  Christensen       4328 2350 
Afdelingsleder C - Nina Kjær            4328 2320 
Afdelingsleder D - Vakant                    4328 2369 
Afdelingsleder Rehabilitering - Bente Grønhøj        4328 2381 

Administrationen - Vakant            4328 2378 
Administrationen - Helle Hansen          4328 2371 
 
Afdeling A - Stuen              4328 2351 
Afdeling A - 1. sal              4328 2354 

Afdeling B                 4328 2356 
Afdeling C - Stuen              4328 2329 
Afdeling C - 1. sal                 4328 2334 

Afdeling D               4328 2382 
Rehabilitering Brøndby             4328 2357 

Aktivitetscentret Toppen             4328 2359 

Administrationen er åben:  
Tirsdag til torsdag:                                           

9.00 til 13.00                                                
Fredag: 9.00 til 12.00 

Teknisk Service

Kassen er åben:             
Torsdag     

10.00 til 11.00 

 Aktivitetscentret 

Teknisk Serviceleder 

Maria    Tlf. 2465 2151 

Tim   Tlf. 2465 1024 

Birgit  Tlf. 2465 1042 



Kære beboere og pårørende på Gildhøjhjemmet. 

Så blev det rigtig efterår med skønne efterårsfarver, regn, sol og blæst…som når  
Danmark er bedst. 
 
Gildhøjhjemmet har opnået sølvmærke i økologi. Det betyder, at vi nu anvender  
mellem 60 -90 % økologiske råvarer i madproduktionen til beboerne. Det er vi meget 
stolte af. 
 
Vi har fået udmelding omkring det vedtagne budget fra politikkerne. Sidste måned  
fortalte jeg om, at politikkerne ønsker en undersøgelse af et friplejehjem. Dette vil  
blive iværksat snarest. 
 
Det er måske også kommet jer for øre, at politikkerne har valgt at lukke vores cafeer, 
der betjener hjemmeboende borgere. Det har konsekvenser for Glentemosen, som 
Gildhøjhjemmet betjener. Desuden skal vi drøfte, hvilke konsekvenser, det vil få for 
cafeen på Gildhøjhjemmet (og de øvrige ældrecentre).  
Der er nedsat en arbejdsgruppe, som jeg også er en del af. Jeg vil informere jer, så 
snart jeg ved mere. 
 
Desuden har politikkerne også meldt ud, at de ønsker at nedlægge de skærmede  
afsnit for borgere, der lider af demens – dette gælder både på Gildhøjhjemmet og i  
Æblehaven, der har skærmede afsnit. Det har udløst store frustrationer og usikkerhed 
både blandt personalet og pårørende.  
 
Den politiske begrundelse er, som jeg forstår det, at der vil komme flere og flere  
borgere, der lider af demens og disse beboere, skal kunne ”håndteres” på almindelige 
afdelinger også.  Vi har i Ældre og Omsorg derfor valgt at tale om en ”omlægning af 
demensindsatsen”. Det betyder, at personalet i de øvrige afdelinger skal kompetence-
afklares til at blive klædt på til ”demenspleje”. Vi har nedsat en arbejdsgruppe, der 
skal lave en handleplan for, hvordan vi gennem den næste 2 årige periode, tænker at 
dette skal kunne iværksættes. 
 
Der er i øjeblikket megen omtale i medierne omkring ”Køge-sagen”, hvor plejehjems-
beboere ikke får den pleje og omsorg, der er en forventning omkring. Det er naturlig-
vis rigtig kedelig læsning og giver anledning til refleksioner omkring vores egen hver-
dag. Er der ting, vi på Gildhøjhjemmet gør rigtig godt? Ja, det er der heldigvis! Er der 
noget, vi kan gøre endnu bedre eller have mere fokus på? Ja, det er der.  
 
Mine ledere, MED-udvalget og alle tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter 
på Gildhøjhjemmet støtter alle op omkring implementering af begrebet ”kindness”, 
som bedst kan oversættes til ”venlighed” og omhandler måden, vi er sammen på.  
Hvilken adfærd er det, vi stiler mod - og hvilken adfærd er ikke acceptabelt her i  
huset. Det gælder både i samværet med beboerne, de pårørende og vores kolleger.  
 
Allerede for 1/2 år siden har jeg booket Mette Søndergaard til temadag(e) for hele 
personalet på Gildhøj med overskriften ”Bevar os vel”. Mette er uddannet ergoterapeut 
og underviser bl.a. i demens, livskvalitet og aktiviteter. Vi skal tale om trivsel både hos 
beboere og medarbejdere. Vi skal kigge ind i mødet med beboerne, livshistorien og 
samværet med beboerne og oplevelsen af at være værdifuld for andre mennesker.  
 
Temadagen skal give os et fælles grundlag at arbejde ud fra og hver afdeling skal  
arbejde videre med forskellige indsatser, efter endt temadag. 
 
De bedste hilsner 
Anette Falk, centerleder  



 

Torsdag den 13. oktober afholdte vi Oktoberfest med tyrolermusik.  

Der var bestilt en pølsevogn fra Helges Pølser. Dette skulle udgøre  
frokosten for dagen.  

Både beboere og personaler kunne gå ud til pølsevognen og hente 
frankfurtere, hamburgere, ristede og røde pølser med dertilhørende 
”congo-bajere” eller sodavand. 

Inde i Møllesalen var der pyntet op i bedste Oktoberfest-stil. Blå og  
hvidternet duge og guirlander.  

Som det hører sig til, var der selvfølgelig også et fadølsanlæg, som var 
velbesøgt. 

Aktivitetsmedarbejderne var i tyrolerkostume. De forsøgte på bedste vis 
at få lokket alle til en svingom til stemningsmusikken. 

 





Gildhøjhjemmets 

I Møllesalen 

Torsdag den 3. november 2022 

Kl. 12.00 til ca. 15.00 

      Med underholdning af Johnny Hansen 

Pårørende er meget velkomne 

Pris for pårørende 195 kroner, som betales ved tilmelding på afdelingen  

senest den 27. oktober 

 

       Musik Brian   

spiller under middagen 

Forret:  Lille stegt fiskefilet,  
       rejer, kaviar, asparges,  
       kold sauce og flutes. 

Hovedret: Glaseret skinke med  
  stærk sennep, kogte  
  kartofler, gulerødder,  
  ærter, lyssauce og  
  smørsauce. 

Dessert:  Gammeldags æblekage 
  med flødeskum. 

  
Der serveres vin, sodavand  

 og kaffe 

Menu 



Huskedagen er en dag, hvor vi tænker på de mennesker,  
der dagligt lever med en demenssygdom, og på deres familier.  
 
Der blev bagt kager af beboere og personale i de forskellige  
køkkener på Gildhøjhjemmet onsdag den 21. september eller  
i løbet af uge 38. 



På Gildhøjhjemmet havde vi Hygiejneuge i uge 38.  

Den 20. og den 21. september var Caféen åben, hvor både  
borgere og personale kunne afprøve håndvaskeprøven. 

Det foregår med Glitterbug, som er en creme, vi leger er snavs. 
Derefter skal hænderne vaskes.  

Efter vask stikkes hænderne ind i det ultraviolette lys, som viser 
hvide pletter, der hvor man ikke har vasket det hele af. 

På denne måde kan vi alle, borgere som personale, blive klogere 
på vores blinde pletter. 

Der var præmier for deltagelse fx håndsprit, forklæder, kasketter 
og nøgleringe. 

Vi siger tak til alle de 39, der deltog og gjorde os alle sammen 
lidt klogere på hygiejnen. 

HÅNDVASKEPRØVEN 



 

 

 
 

 

 

 

 

Et sidste farvel 

 

Eddie James Sharp   Afd. A 

Stiig Gøsta Malmgren  Afd. B 

Svend Poulsen   Afd. A 

Emine Okutan   Afd. A 

Kirsten F. Sundstrup  Afd. C 

 

 

26. Jørn Osvald Tingleff  Afd. B 



Tirsdag  
Den 1. 

Forret: Linsetomatsuppe  

Hovedret: Stegt medister med stuvet spinat og kartofler  

Onsdag 
Den 2. 

Hovedret: Stegt fisk med hollandaisesauce, broccoli og kartofler 

Dessert: Æblegrød med fløde  

Torsdag 
Den 3. 

Hovedret: Vegetabilsk brændende kærlighed med rodurter og hindbær topping 

Dessert: Henkogt ananas med råcreme 

Fredag  
Den 4. 

Hovedret: Kotelet i fad med cocktailpølser og løse ris  

Dessert: Hyldebærsuppe med tvebakker  

Lørdag 
Den 5. 

Hovedret: Navarin med kartofler 

Dessert: Pandekage med skum og nødder  

Søndag  
Den 6. 

Hovedret: Stegt kylling med brun persillesauce, agurkesalat og kartofler  

Dessert: Citronfromage med flødeskum  

Mandag 
Den 7.  

Hovedret: Kogt skinke med aspargessauce, ristet rosenkål og kartofler  

Dessert: Vaniljebudding med saftsauce  

Tirsdag 
Den 8. 

Forret: Broccolisuppe  

Hovedret: Fiskefrikadeller med kold remouladesauce, råkost og kartofler 

Onsdag 
Den 9. 

Forret: Snitte med hønsesalat og karse  

Hovedret: Risengrød med kanelsukker, smør og saftevand  

Torsdag 
Den 10. 

Hovedret: Flæskesteg med skysauce, rødkål, gele, brunede og hvide kartofler  

Dessert: Risalamande med kirsebærsauce  

Fredag  
Den 11. 

Forret: Kalvekødssuppe med urter, mel- og kødboller 

Hovedret: Kogt kalv med marengosauce, broccoli og kartofler  

Lørdag 
Den 12. 

Hovedret: Italiensk bønnesauce med revet parmesanost og pastaskruer 

Dessert: Fløderand med henkogt frugt  

Søndag 
Den 13. 

Hovedret: Husarsteg med hvide kartofler og tyttebær/asier 

Dessert: Fløderand med gulsaftsauce 

Mandag  
Den 14. 

Hovedret: Grøntsagsgratin med smørsauce og rugbrød 

Dessert: Hybensuppe med cremefraiche  

Tirsdag  
Den 15. 

Hovedret: Karrygryde med kartoffelmos 

Dessert: Jordbærfromage med flødeskum 



Onsdag  
Den 16. 

Forret: Hønsekødssuppe med urter, mel– og kødboller  

Hovedret: Kogt høne med karrysauce, broccoli og løse ris  

Torsdag 
Den 17. 

Hovedret: Stegt lever med løgsauce, ærter og kartofler  

Dessert: Blandet frugtgrød med fløde  

Fredag 
Den 18. 

Forret: Græskarsuppe med topping 

Hovedret: Biksemad med spejlæg og rødbeder  

Lørdag 
Den 19. 

Hovedret: Røde wienerpølser med ketchup, sennep og varm kartoffelsalat  

Dessert: Kiks, ost og druer  

Søndag  
Den 20. 

Hovedret: Rullesteg med svesker, brun sauce, rødkål, gele og kartofler  

Dessert: Appelsinfromage med flødeskum  

Mandag 
Den 21. 

Hovedret: Stegt flæsk med persillesauce, rødbeder og kartofler  

Dessert: Karamelbudding med flødeskum  

Tirsdag 
Den 22. 

Hovedret: Spr. Nakke med gule ærter, sennep og rugbrød  

Dessert: Æbleskiver med syltetøj og flormelis  

Onsdag 
Den 23. 

Hovedret: Forloren hare med vildtsauce, syltet tyttebær, rødkål og kartofler  

Dessert: Æblegrød med fløde  

Torsdag 
Den 24. 

Forret: Legeret kartoffelsuppe med bacon  

Hovedret: Kogt fisk med lys sennepssauce, snittet grønt og kartofler  

Fredag  
Den 25. 

Forret: Legeret grøntsagssuppe  

Hovedret: Krebinet med stuvet porre og kartofler  

Lørdag 
Den 26. 

Hovedret: Karryret med kylling, mangochutney og løse ris  

Dessert: Kærnemælksfromage med chokolade 

Søndag  
Den 27. 

Hovedret: Svinekæber med drueagurk og persillemos  

Dessert: Pære Bella Helene 

Mandag  
Den 28. 

Forret: Legeret blomkålssuppe med flutes 

Hovedret: Hjerter i flødesauce med surt og grønkartoffelmos 

Tirsdag  
Den 29. 

Hovedret: Spinat lasagne med spidskålssalat/æble  

Dessert: Æggemælk med tvebakker  

Onsdag 
Den 30. 

Hovedret: Frikadeller med stuvet hvidkål og kartofler  

Dessert: Blandet frugtgrød med fløde 



 

Åbningstider i caféen: 

Mandag til fredag  
kl. 11:30 - 12:30 

 
Lukkedage: 

Weekend og helligdage og 
ved beboerarrangementer 

i Møllesalen 

Tirsdag den 29. november 
 

Det er klokken 13.00 i kirkerummet.  

Efterfølgende er der kaffe i Caféen. 

 

Følgende præster er tilknyttet  
Gildhøjhjemmet: 

 

 
1 plade:   10 kr. 

3 plader:  25 kr. 

Søren B. Kjeldgaard 4346 0806 

Marianne Braae  4346 0809 

Victor Sejersdal  4346 0803 

Der afholdes banko i Caféen  

 
Tirsdag den 15. november 

 
Kl. 13:00 - 14:30 

 Kom i god tid 

 

Fra biblioteket kan du låne:                               
Bøger med stor eller lille skrift.                        

Lydbøger og film på CD eller DVD. 

Henvend dig til Aktivitetscentrets 
 medarbejdere på et af disse numre: 

2465 2151 
2465 1024 
2465 1042 

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



 FREDAGSBAR 
 

Den 25. november 

 

Kl. 13.00 til 14.30 i caféen 

Med huspianist Finn 

 
Denne gang er der mulighed for at købe en  

Irish Coffee  

Bestående af whiskey, kaffe, brun farin  
og selvfølgelig flødeskum 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aktivitetscentret Toppen har i øjeblikket ”Badutspring for hjernen” på programmet.   

Det betyder, at du en gang om ugen kan komme og udfordre dig selv med  forskel-
lige spil, herunder Ludo, Tric-Trac, quiz og huskespil. Vi har også Backgammon, 
skak, kortspil, Yatzy, Mikado, Matador, puslespil, Kalaha og meget andet.  

Populært var også et spil om Danskernes egen historie (nyere tid), hvor der er 
mange forskellige kategorier herunder hverdag, arbejdsliv, politik m.m. med en 
masse spørgsmål som virkelig satte de små grå på arbejde og fremkaldte sjove og 
spændende minder. Ludo var også ganske populært, dog ikke når man blev slået 
hjem, så var det meget sjovere at slå de andre hjem. 

”Badutspring for hjernen” vil også være hyggeligt socialt samvær, hvor vi taler om 
gamle dage, dengang farfar var ung og hvad beboerne har oplevet gennem tiderne. 
Der kommer mange sjove anekdoter og gode historier frem, når man mindes sit 
første skolebal, en krasser ved pølsevognen eller den første automobil som man 
kørte på ferie til Harzen i. 

Det næste stykke tid vil ”Badutspring for hjernen” være et fast ugentligt indslag, 
hvor vi vil afprøve forskellige udfordrende spil, som kan sætte de små grå i arbejde. 
Vi vil tage beboerne med på råd, måske kender de eller kan huske spil fra barndom 
eller ungdom, som vi kan tage med og prøve af.  

Så, mød endelig op, det er smadder hyggeligt. 



 

November i Toppen 2022 
Dato Formiddag 10.00  - 11.15 Eftermiddag 13.00 - 14.30 

Tirsdag  
1/11 

Aktivitetsmedarbejderne er på afd. D 
/   Forberedelse  

Spillebule i Toppen  

Onsdag  
2/11 

Seniorform i Caféen       /        1 : 1  Vi læser bogen om Kjeld Rasmussen i Toppen       
1 : 1 

Torsdag 
3/11 

Forberedelse til Husets Fødselsdag  Husets Fødselsdag kl. 12.00 – ca. 15.00  

Fredag  
4/11 

Erindringsdans i Møllesalen 1 : 1 

Mandag 
7/11 

Sang og motion i Caféen  Boldcasino i caféen  

Tirsdag 
8/11 

Aktivitetsmedarbejderne er på afd. D 
1 : 1 

Syng sammen i Caféen med kaffe og lagkage 

Onsdag 
9/11 

Seniorform i Caféen     /          1 : 1 Vi læser bogen om Kjeld Rasmussen i Toppen 
1 : 1 

Torsdag  
10/11 

Badutspring for hjernen i Toppen  Vi får besøg af kaniner og marsvin og andre små 
dyr i Cafèen kl. ca. 14.30 – 15.30 

Fredag 
11/11 

Erindringsdans i Møllesalen 1 : 1 

Mandag 
14/11 

Sang og motion i Caféen  Boldcasino i Caféen  

Tirsdag 
15/11 

Aktivitetsmedarbejderne er på afd. D 
1 : 1 

Banko i Cafeen  

Onsdag  
16/11 

Fut i formiddagen sammen med  
dagplejebørn i Caféen 

Vi læser bogen om Kjeld Rasmussen 
i Toppen   

Torsdag 
17/11 

Badutspring for hjernen i Toppen  Spillebule i Toppen         /        1 : 1 
Hund i Toppen kl. 14.15-15.30  

Fredag 
18/11 

Afdansningsbal i Møllesalen  
kl. 10:30-12:00  

1 : 1 

Mandag 
21/11 

Juledekorationer med afd. A.st.  Juledekorationer med afd. A.1  

Tirsdag 
22/11 

Juledekorationer med afd. B Juledekorationer med afd. D 
Landskamp i Cafeen kl. 15.00 – 17.00 

Onsdag  
23/11 

Juledekorationer med afd. C.st  Juledekorationer med afd. C.1.  

Torsdag 
24/11 

Toppen er lukket Hygge med spil i Toppen  

Fredag 
25/11 

Boldcasino i Caféen  Fredagsbar i Caféen med Irish Coffee 

Mandag  
28/11 

Sang og motion i Caféen  Spillebule i Toppen  

Tirsdag 
29/11 

Aktivitetsmedarbejderne er på afd. D 
1 : 1 

Gudstjeneste i Stjernerummet og med  
efterfølgende kaffe i Caféen  

Onsdag 
30/11 

Toppen er lukket  Landskamp i Caféen kl. 17.00 – 19.00  

Der kan forekomme ændringer 





     1      2      3      4      5      6      7      8     9 

         

 Ved De det ??? 

Adam 

 

Elias 

Martin 

Mortens helgendag er den 11. november, hvorfor aftenen inden 
kaldes ”Mortens aften”. Morten eller ”Morten Bisp”, som han også  
kaldes er vort hjemlige navn på denne helgen.  

Hvad hed han rigtigt? 



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 ” 

Ivy Pedersen Afd. C-02 

Svaret er:  

3 bevægelsesaktiviteter 

 

Senest d. 15. i hver måned 

Svar kupon til 

Krydsord og ” Ved De det ” 

Svar: 

 

Krydsord: 

 

Navn: 

Løsningen  afleveres hos personalet på afdelingerne,                    

eller i administrationen                                                      

Vinder af Kryds & Tværs 

Merethe Petersen Afd. D-12 

Løsningen er:  

Kalvesteg 



Pårørende er meget velkomne. 
Pris er 195 kr. 

Tilmelding og betaling  
til afdelingen senest  
den 28. november. 

Musikken leveres af Brian,  
som under frokosten  

spiller hyggelig julemusik, 
 og derefter spilles der op til dans. 

Torsdag den 1. december 2022  
kl. 12.00 til 15.00 i Møllesalen 

    Menu 

Traditionel julefrokost med lune                                   
og kolde retter. 

Hertil en øl, sodavand og snaps. 

Derefter kaffe med mundgodt. 



MEDLEMMER AF BRUGER — OG PÅRØRENDERÅDET 

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

Repræsentant fra Seniorrådet 
Preben Frank  
E-mail: pfrank@post11.tele.dk 

AB Peter Egtorp 
 Tlf.:  2934 0565 
 E-mail: peteregtorp@gmail.com 

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

helan@brondby.dk 

Indlæg til bladet afleveres senest         
d. 15. i måneden til Helle Hansen.                                      

 
GILDHØJHJEMMETS        

HJEMMESIDE 

 

www.brondby.dk/gildhoj 

Mail: gildhojhjemmet@brondby.dk 

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

Har du et indlæg til bladet, så tager 
vi meget gerne imod og hjælper med 
renskrivning. 

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

C Allan Frederiksen 
 Beboer afd. C-13 

 

Vi går koldere tider i møde, og det er ikke rart at 
fryse om tæerne. Så mangler du et par nye sko, så 
kig forbi Caféen tirsdag den 1. november kl. 9-11, 
hvor vi får besøg af Réporto Sko. 

 

mailto:golf2019@outlook.dk

