Telefonliste
Centerleder - Anette Falk

4328 2373

Afdelingsleder
Afdelingsleder
Afdelingsleder
Afdelingsleder
Afdelingsleder

4328
4328
4328
4328
4328

Køkken/Rengøring/Toppen - Dorthe Johansen
AB - Christine Colding
C - Vakant
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

Kære beboere, pårørende og personale på Gildhøjhjemmet.
Jeg er så heldig at være ansat som den nye
centerleder – og starter i stillingen lige efter
nytår. Det gælder jeg mig rigtig meget til!
Lidt om mig;
Jeg er 56 år, mor til 4 voksne børn og
er den glade farmor til 2 børnebørn på
hhv. 1 og 3 år.
Jeg har en baggrund som sygeplejerske og jeg har mange
års erfaring som leder – både fra plejecentre, hjemmepleje og
hjemmesygepleje.
Bl.a. har jeg været 4 år i Norge, hvor jeg var områdeleder for et stort
pleje- og omsorgsområde. Jeg har været områdeleder i Danmark for
4 plejecentre og har således god erfaring og kendskab til ledelse af
et stort område og til ledelse af ledere.
De få gange jeg har været på besøg på Gildhøjhjemmet, har givet
mig et meget positivt indtryk af huset – det lover rigtig godt!
Jeg glæder mig til at komme rundt og hilse på og lære både jer og
hjemmet at kende.

I ønskes alle et rigtig godt nytår!

De bedste hilsner fra
Anette Falk
Centerleder pr. 01.01.2022.

Efter 17 år som aktivitetsmedarbejder er Pernille nu gået på
pension. Det har været 17 berigende år for skiftende beboere
på Gildhøjhjemmet. De har kunnet nyde godt af Pernilles store
kreativitet og engagement.
Pernille er kendt som en omsorgsfuld og meget hjælpsom
medarbejder og hun har bidraget med meget viden om både
natur og historie.
Pernille er uddannet beskæftigelsesvejleder – en uddannelse
som ikke længere eksisterer – og derfor er det en ekstra særlig
dag, hvor vi tager afsked med Pernille men nok også med et
helt fag.
Der var indbudt til reception i Toppen og både beboere og
medarbejdere mødte op for at ønske Pernille god vind i den 3.
alder.

Hvilken aften! Der var lys i alle former og en lille bitte smule sne på græsset. Børn
der hvinede og en lirekassemand, der skabet stemning i hele kvarteret med herlige
julemelodier.
Jul i haven på Gildhøjhjemmet er ved at blive en tradition. En klog mand har engang
sagt, at når man holder noget 3. gang, er det en tradition. Vores Jul i haven var
oprindeligt en ide fra en pårørende om at skabe Tivoli stemning lokalt og i år holdt
vi det for 3. gang.

Der var lysende rensdyr gemt i en skov af de juletræer, der lige om lidt skal ind og
sprede hygge i afdelingerne. Der var bål og fakler med levende ild samt lysende
papirsposer med snefnug motiver.
Fra starten kunne alle få dagens motion ved at gå til den fjerneste indgang ved afd.
D, hvor der stod en julepyntet bod med varme drikke og søde sager. Ved 16-tiden
kom Brøndby slagteren med verdens bedste flæskestegssandwich.
Der var god varme i orangeriet og mange beboere var godt pakket ind næsten til
uigenkendelighed. Heldigvis var mange af de pårørende også hoppet i de uldne
underbukser og stemning blev helt a la Tivoli.

Erindringsdans foråret 2022
Alle kan være med til erindringsdans.
Gående, rollator- og kørestolsbrugere.
Vi danser i Møllesalen på følgende fredage:
4. februar
11. februar
18. februar
25. februar
4. marts
11. marts
18. marts
25. marts
1. april
Vi holder en lille pause undervejs
for at få lidt koldt at drikke

Et sidste farvel
Til nye beboere:
Lisa Bryde

Afd. D

Kjeld Mogens Vejleby

Afd. D

Joan Mark Brinch

Afd. D

Hans Charles Andersen

Afd. D

08. Gerda Johanne Hansen

Afd. C

15. Fadma El Abdouni

Afd. D

16. Lisa Bryde

Afd. D

17. Jens-Erik Meiborg

Afd. C

27. Edele Marie Madsen Enstrøm

Afd. D

27. John Kaj Christophersen

Afd. D

Anette Falk

Centerleder

Pia Wedell Seerup

SSA, Afd. AB

Christine Colding Afd. Leder AB

Sabrina Henriksen

Administration

Pia Keuer

Scovia Nabulime

SSH, Afd. AB

Mary Ann Cimatu SSH, Afd. AB

Nanna S. Sutrowitz

SSA, Afd. AB

Helle Andersen

Camille Wille Otte

Pædagog, Afd. D

Pernille Schmidt

Toppen

Kirsten Seibæk

Toppen

Lone Christensen

Sygehjælper, Afd. C

Sygehjælper, Afd. C
SSA, Afd. AB

Lørdag 1.

Hovedret: Kogt hamburgerryg med stuvet spinat og brunede kartofler
Dessert: Fløderand med henkogt frugtcocktail

Søndag
Den 2.

Hovedret: Husets sorte gryde med cocktailpølser og kartoffelmos
Dessert: Fugleredder med hindbærskum

Mandag
Den 3.

Forret: Tun mousse med brøndkarse og flutes
Hovedret: Frikadeller med stuvet hvidkål og kartofler

Tirsdag

Hovedret: Stegt medister med brunsauce, blomkål og kartofler
Dessert: Hyldebærsuppe med tvebakker

Onsdag
Den 5.

Forret: Legeret porresuppe med timian
Hovedret: Brændende kærlighed med flæsketern, persille og rødbeder

Torsdag
Den 6.

Forret: Oksekødssuppe med urter, mel- og kødboller
Dessert: Kogt okse med peberrod sauce, ærter og kartofler

Fredag
Den 7.

Hovedret: Kotelet i fad med bagt kartoffelmos og asier
Dessert: Kiks, brie og drue

Lørdag
Den 8.

Hovedret: Kylling i karry med kokos, rosiner og løse ris
Dessert: Pandekage med syltetøj

Søndag
Den 9.

Hovedret: Rullesteg med svesker , sauce, agurkesalat og kartofler
Dessert: Henkogt Fersken med makronskum

Mandag
Den 10.

Hovedret: Hakkebøf med bløde løg, bearnaise, ærter og rosti
Dessert: Irsk kaffe

Tirsdag

Hovedret: Forloren hare med vildtsauce, gele, rødkål og kartofler
Dessert: Hybensuppe med cremefraiche

Onsdag
Den 12.

Hovedret: Brunkål med kogt-, sprængt- og røget flæsk, samt rugbrød og sennep
Dessert: Æbleskiver med flormelis og syltetøj

Torsdag
Den 13.

Forret: Tomatsuppe med nudler
Hovedret: Hachis med kartoffelmos og surt

Fredag
Den 14.

Hovedret: Stegt fisk med hollandaisesauce, broccoli og kartofler
Dessert: Jordbærgrød med fløde

Lørdag
Den 15.

Hovedret: Biksemad med rødbeder, sennep og rugbrød
Dessert: Is med vafler

Søndag
Den 16.

Hovedret: Husarsteg med sauce, Waldorff, tyttebær og kartofler
Dessert: Appelsinris

Mandag
Den 17.

Forret: Hvidkålssuppe
Hovedret: Kogt flæsk, sennep, rødbede, lyssauce og kartofler

Tirsdag
Den 18.

Hovedret: Stegt flæsk med persillesauce, gulerødder og kartofler
Dessert: Vaniljebudding med saftsauce

Onsdag
Den 19.

Forret: Risengrød med kanelsukker, smør og saft
Hovedret: Rejemad på franskbrød med mayonnaise, citron og dild

Torsdag
Den 20.

Hovedret: Kogt fisketimbale med reje/aspargessauce, grønt og kartofler
Dessert: Kiwigrød med fløde

Fredag
Den 21.

Forret: Kartoffelporresuppe med bacon
Hovedret: Lasagne med oksekød og tomatsalat

Lørdag
Den 22.

Hovedret: Kalvefrikasse med kartofler
Dessert: Kærnemælksfromage med flødeskum og chokoladedrys

Søndag
Den 23.

Hovedret: Revelsben med broccolisalat og flødekartofler
Dessert: Bagte Halv fersken med marcipan og flødeskum

Mandag
Den 24.

Hovedret: Kåldolmer med muskatsauce, rødbeder og kartofler
Dessert: Æblegrød med fløde

Tirsdag
Den 25.

Hovedret: Kogt Laks med hvidvin sauce, grønt og kartofler
Dessert: Mandaringele med råcreme

Onsdag
Den 26.

Forret: Aspargessuppe med løgskud
Hovedret: Krebinetter med stuvet ærter og gulerødder, kartofler

Torsdag
Den 27.

Hovedret: Gratin med rosenkål, skinkesauce med rugbrød
Dessert: Kiks med ost og druer

Fredag
Den 28.

Forret: Kold Tortilla med laks og flødeost.
Hovedret: Stegt kyllingefilet med bacon, paprikasauce, broccoli og kartofler

Lørdag
Den 29.

Hovedret: Tarteletter med høns i asparges
Dessert: Panna cotta med karamel

Søndag
Den 30.

Hovedret: Bankekød med asier og krydret kartoffelmos
Dessert: Citronfromage med flødeskum

Mandag
Den 31.

Hovedret: Svenskpølseret med purløg, rugbrød og sennep
Dessert: Æblegrød med fløde

Så bliver det til virkelighed.
Toppen må afgive en del af deres lokale til konferencerum. Rehabiliteringsafdelingen
har i årevis efterspurgt et konferencerum, hvor de i ro og fred kan have samtaler
med borgerne og deres pårørende. Det kan være svære samtaler om et videre liv
med nedsatte funktioner eller om flytning til plejehjem. Så der er brug for ro og fred.
Det har været på tale at sætte en pavillon op i gården og i en periode har man
ventet på, at byggeriet af det nye plejehjem skulle gå i gang. Plejehjemsbyggeriet
er nu udskudt til at begynde i 2024 og pavillonen i gården blev for dyr. Så nu må
Toppen afstå deres værkstedsområde.
Blikkenslageren har fjernet den kæmpe store radiator og tømmerens svende har
slæbt brædder ind til nye skillevægge.
Det meste af januar 2022 er nok gået, før det nye konferencerum kan tages i brug
og før Toppen igen kan invitere beboere på kaffe.

Vi prøver igen og krydser fingre for, at det lykkes
Mandag den 10. januar kl. 10.30 blænder vi op for forestillingen
HITS MED SAKSEN
Det er Teater V fra Prøvehallen i Valby, der kommer på Turné hos os.
Forestillingen HITS MED SAKSEN er en hyggelig og sjov lille musikalsk
forestilling, hvor vi følger to kvinder, der mødes i Frisørsalon Liberty.
De fortæller historier og anekdoter fra deres liv og synger sange som:
”Man binder os på mund og hånd”
”Så længe jeg lever”
”Her i vores hus er glæde”
”Personality”

Vi fik besøg af denne søde pige i december.
Hun kom sammen med sin mor og de havde
skrevet følgende til jer alle:
Emma Sophia, som er 5 år og bor her i
Brøndbyvester har lavet en indsamling til fordel
for Julehjælpen. For hver 50 kr. der er doneret,
har Emma Sophia lavet en juleperleplade.
Det er blevet til 4400 kr., som er omsat til 32
julegaver til børn i udsatte familier. Dermed er
der også lavet 88 juleperleplader, som Emma
Sophia gerne vil glæde de ældre med, da hun
tidligere i år mistede sin højt elskede Oldefar.
Vi håber, at I vil fordele eller pynte op med
perlepladerne og de kan glæde nogen.
Med venlig hilsen
Jill, Emma Sophias mor
Glædelig Jul

Tirsdag den 25. januar
Tirsdag den 22. februar

Åbningstider i caféen:
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

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
Onsdag den 26. januar
Kl. 13:00 - 14:30

Henvend dig til Toppens
medarbejdere Maria og Mette på
et af disse numre:

2465 2151
2465 1024

Kom i god tid

1 plade:

Aflevering af bøger
skal ske senest den
sidste onsdag i
måneden.

10 kr.

3 plader: 25 kr.

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

Ernæringsprojekt

På afdeling C er vi i gang med et ernæringsprojekt, i forhold til at mange ældre
borgere er undervægtige.
Beboerne på Gildhøjhjemmet bliver vejet 1 gang om måneden og hvis de har tabt
sig, bliver der foretaget vægtkontrol. Men kun, hvis beboeren ønsker dette.
På afdeling C har vi lavet dækkeservietter med beboernes navne og nogle har
ønsket en mere personlig dækkeserviet.
Vi har også syet løbere til bordene, så det har givet lidt mere farve til bordet. Vi
har valgt at have navn på, så vikarerne ikke behøver at spørge beboerne, hvor de
sidder og vikaren er sikker på , at det er den rigtige beboer, der får hjælp.
Vi har købt noget farvet service, små skåle og små fade samt farvet servietter til
særlige stunder.
Alt sammen noget for at se om beboerne kan få lidt mere appetit.

FREDAGSBAR
Den 21. januar
Kl. 13.00 til 14.30 i caféen
Der vil blive serveret ”sjatter der batter”
Vi skal have ryddet op i barskabet - deraf navnet

Pris: 20 kroner pr. drink

Ved De det ???
Hvad markerer Helligtrekongersdag, som ligger
den 6. januar?

40 dage til fastelavn

Slutningen på julen
Første uge i det nye år

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

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

Ivy Pedersen Afd. C-02

Jytte Tidex Afd. C-26

Svaret er:

Løsningen er:

Tyskland

Sildesalat

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

Ny chef i Ældre & Omsorg i Social- og Sundhedsforvaltningen
Den 1. december 2021 startede jeg som ny ældrechef i Ældre & Omsorg i Brøndby
Kommune.
Jeg har bred cheferfaring på både social- og ældreområdet fra flere kommuner,
men har også erfaring fra det regionale sundhedsvæsen, den private sektor, fælleskommunale selskaber samt en kort periode i et ministerie.
Senest jeg arbejdede med ældreområdet, var i Frederikssund Kommune og før det i
Halsnæs Kommune.
Privat bor jeg i Hørsholm, er gift med Helle og har tre børn. De to ældste er flyttet
fra reden og bor og læser nu i København, mens den yngste fortsat bor hjemme og
er ved at slutte folkeskolen.

På Gildhøjhjemmet arbejder vi med
høj faglighed og I sikre hænder.
I Beboernyt for november måned
viste vi et par billeder, hvor vi ikke
udførte medicindispenseringen
korrekt.
Her ved siden af ser I et billede,
hvor det er korrekt.
Der er orden, overblik, systematik
og ingen forstyrrelser.
Hilsen Patientsikkerhedsgruppen
på Gildhøjhjemmet

Billede af en korrekt opstilling til
medicindispensering

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

C

Suppleant Gitte Farvin
Tlf.: 3179 1003
E-mail: Gmf42@hotmail.com

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

