


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 - Marianne Kolding Beck        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. 

 
December bød på mange hyggelige stunder med julehygge, luciaoptog, 
sang og motion, god mad og hyggeligt samvær med bl.a. jul i haven. 
Dejligt at opleve den gode stemning i huset. 
 
Nu har vi så taget hul på et nyt og ubrugt år. 
 
Corona er stadig aktuelt. Samfundet har åbnet mere op, men i skrivende 
stund fortsætter vi uændret på ældrecentrene med at teste og holde øje 
med symptomer, så vi ikke smitter hinanden. Det er Sundhedsstyrelsen, 
der sætter reglerne, som vi er underlagt. Der sker dog hele tiden småju-
steringer, så hold øje med hjemmesiden eller spørg personalet.  
 
Der sker mange nye ting i 2023, vi skal bl.a. have set på vores café, der 
jo lukker den 28. februar. Hvordan kan vi indrette vores caféområdet, så 
det bliver endnu mere brugervenligt? Og så skal vi have lavet en fast  
kiosk/bod, hvor man både kan købe kioskvarer, men også bruge den 
som udskænkningsbod i løbet af året, svarende til de arrangementer, 
der kommer til at foregå i caféen. Det gælder jeg mig til! 
 
Vi skal i gang med arbejdsgrupper omkring omlægning af demensindsat-
sen i huset. Det bliver et stort og spændende arbejde. Bruger- og pårø-
rende Rådet vil blive løbende informeret om arbejdet – og alle er natur-
ligvis velkomne til at spørge ind. 
 

Jeg vil ønske jer alle et rigtigt godt nytår! 
 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
De bedste hilsner 
Anette Falk, centerleder  



Torsdag den 1. december var der dækket borde og julepyntet i Møllesalen, fordi der, traditionen 
tro, skulle afholdes julefrokost for beboere og pårørende. Køkkenet havde sørget for menuen,  
som bestod af alt det som hører til en skøn julefrokost, sild i forskellige udgaver, øl og snaps  
eller sodavand, æg og rejer, laks med asparges, lun leverpostej med champion og bacon, dejlige 
tarteletter med hønsekød, sylte med sennep og rødbeder og sidst, men ikke mindst, fik vi dejlig 
risalamande med kirsebærsovs. Til kaffen blev der serveret lækre hjemmebagte jule småkager. 
Stor ros til køkkenpersonalet, det smagte himmelsk. 

Vores vanlige huspianist Brian spillede julesange, skålsange og andet, imens vi spiste, og under 
kaffen blev der spillet op til dans, hvilket hurtigt fik mange på dansegulvet. Der blev svinget  ben 
og hofter alt imens vi sang med på Brians dejlige musik. Sikke en fest det var.  

Glade mennesker, god musik og mætte maver, så kan man vist ikke forlange mere, det var nogle 
trætte, men fornøjede, folk som forlod Møllesalen den eftermiddag. 

Stor tak til alle, både stor og lille, for at gøre denne eftermiddag til noget helt særligt. Skal vi ikke 
gøre det igen til næste år? Jo det skal vi da! 

 

 

 





Lucia på Gildhøjhjemmet 
Den 13. december er, som bekendt Luciadag. Det er mindedag for helgenen Lucia, 
fra byen Syrakus på Sicilien, der 14 år gammel og meget from led martyrdøden i år 
304, da hun hverken ville gifte sig eller arbejde på bordel. 

I én beretning fortælles det, at hun sneg sig ud om natten for at dele mad ud til de 
kristne, der på grund af forfølgelser, skjulte sig i de underjordiske gravkamre,  
katakomberne. For at kunne se i nattens mørke og for samtidig at have sine hænder 
fri, bar hun en krans med lys på hovedet. Desværre for Lucia, var det ildeset af 
magthaverne, at hun hjalp de kristne og derfor tog de hendes liv. Navnet Lucia er 
afledt af det latinske ord Lux, og betyder lys. 

I 1927 arrangerede en italienskfødt journalist ved Stockholms Dagblad, Guido  
Valentin, et udendørs Lucia-optog i Stockholms gader, hvilket er det første optog,  
vi kender til. Optoget var dog en regulær skønhedskonkurrence. 

I 1944 stod ugebladet Weekend for en dansk skønhedskonkurrence i København, 
hvor vinderen blev kåret som Lucia-brud, optoget har siden udviklet sig og i dag  
har næsten alle daginstitutioner, folkeskoler, kirker og ældrecentre Lucia-optog,  
herunder også Gildhøjhjemmet. 

Vi havde allieret os med Brøndbyvester Skole og de var så søde, at de sendte 25  
unge mennesker til at gøre Lucia-optog for os.  

Det var meget smukt, og meget rørende, da de unge mennesker gik igennem huset 
og deres klare stemmer gav en del af os en lille klump i halsen. 



 

 

 
 

 

 

 

 

Et sidste farvel 

 

Irene Hvass    Afd. A 

Helene Remontius   Afd. C 

Inger Petersen    Afd. C 

Birgit Karin Hvii    Afd. B 

Jens Erik Jensen   Afd. D 

Ib Manfred Madsen       Afd. D 

Jonna G. Sølrun Kjærbo      Afd. A 

Irene Jensen        Afd. D 

Merethe M. Ellegaard Petersen     Afd. D 

Den 12. Bente Elvira Andersen   Afd. A 

Den 15. Fadma El Abdouni    Afd. D 

Den 16. Lisa Bryde      Afd. D 

Den 31. Helene Remontius   Afd. C 



Nytår  
Den 1. 

Hovedret: Kogt hamburgerryg med stuvet spinat og brunede kartofler  

Dessert: Fløderand med henkogt frugtcocktail  

Mandag 
Den 2. 

Hovedret: Frikadeller med stuvet hvidkål og kartofler 

Dessert: Rombudding med flødeskum 

Tirsdag 
Den 3. 

Forret: Kold tortilla  med skinke og flødeost 

Hovedret: Stegt kyllingefilet med bacon, paprikasauce, broccoli og kartofler  

Onsdag  
Den 4. 

Forret: Legeret porresuppe med timian  

Hovedret: Grøn brændende kærlighed med hindbær topping 

Torsdag 
Den 5. 

Forret: Oksekødssuppe med urter, mel- og kødboller 

Hovedret: Kogt okse med peberrod sauce, ærter og kartofler 

Fredag  
Den 6. 

Hovedret: Kotelet i fad med bagt kartoffelmos og asier 

Dessert: Kiks, brie og drue 

Lørdag 
Den 7.  

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

Dessert: Pandekage med syltetøj 

Søndag 
Den 8. 

Hovedret: Rullesteg med svesker, sauce, agurkesalat og kartofler  

Dessert: Henkogt fersken med makronskum 

Mandag 
Den 9. 

Forret: Broccolisuppe 

Hovedret: Hakkebøf med bløde løg, bearnaise, ærter og rosti 

Tirsdag 
Den 10. 

Hovedret: Forloren hare med vildtsauce, gele, rødkål og kartofler 

Dessert: Hybensuppe med cremefraiche 

Onsdag  
Den 11. 

Hovedret: Brunkål med kogt-, sprængt- og røget flæsk, samt rugbrød og sennep 

Dessert: Pandekager med  syltetøj 

Torsdag 
Den 12. 

Forret: Tomatsuppe med nudler 

Hovedret: Knuste hjerter med kartoffelmos og surt 

Fredag 
Den 13. 

Hovedret: Stegt fisk med hollandaisesauce, broccoli og kartofler 

Dessert: Jordbærgrød med fløde 

Lørdag  
Den 14. 

Hovedret: Biksemad med rødbeder, sennep og rugbrød 

Dessert: Frugtsalat på franskbrød 

Søndag  
Den 15. 

Hovedret: Husarsteg med sauce, Waldorff, tyttebær og kartofler 

Dessert: Appelsinris 



Mandag  
Den 16. 

Forret: Hvidkålssuppe  

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

Tirsdag 
Den 17. 

Hovedret: Stegt flæsk med persillesauce, gulerødder og kartofler 

Dessert: Vaniljebudding med saftsauce 

Onsdag 
Den 18. 

Forret: Risengrød med kanelsukker, smør og saft 

Hovedret: Rejemad på franskbrød med mayonnaise, citron og dild 

Torsdag 
Den 19. 

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

Dessert: Alliancegrød med fløde 

Fredag  
Den 20. 

Forret: Kartoffelporresuppe med bacon 

Hovedret: Kyllingelasagne med spinat og årstidens salat 

Lørdag 
Den 21. 

Hovedret: Kalvefrikasse med kartofler 

Dessert: Kærnemælksfromage med flødeskum og chokoladedrys 

Søndag 
Den 22. 

Hovedret: Revelsben med broccolisalat og flødekartofler 

Dessert: Bagt halv fersken med marcipan og flødeskum  

Mandag 
Den 23. 

Forret: Broccolisuppe med brødtern 

Hovedret: Kåldolmer med muskatsauce, rødbeder og kartofler 

Tirsdag 
Den 24. 

Hovedret: Kogt fisk med hvidvinssauce, grønt og kartofler 

Dessert: Mandaringele med råcreme 

Onsdag  
Den 25. 

Forret: Aspargessuppe  

Hovedret: Krebinetter med stuvet ærter og gulerødder, kartofler 

Torsdag 
Den 26. 

Hovedret: Rosenkålsgratin med gulerodssauce og rugbrød 

Dessert: Kiks med ost og druer 

Fredag  
Den 27. 

Hovedret: Stegt medister med brunsauce, blomkål og kartofler 

Dessert: Hyldebærsuppe med tvebakker 

Lørdag  
Den 28. 

Hovedret: Tarteletter med høns i asparges 

Dessert: Panna Cotta med karamel 

Søndag  
Den 29. 

Hovedret: Stegt kalkun med paprikaflødesauce, bønner og stegte kartofler 

Dessert: Citronfromage med flødeskum  

Mandag 
Den 30. 

Hovedret: Svenskpølseret med purløg, rugbrød og sennep 

Dessert: Æblegrød med fløde 

Tirsdag 
Den 31. 

Forret: Vintersuppe med bacontern og persilledrys 

Hovedret: Krydret kyllingefrikadeller med tomatsauce, grønt og kartoffelbåde 



Tirsdag den 24. januar 
 

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 

 
1 plade:   10 kr. 

3 plader:  25 kr. 

Der afholdes banko i Caféen  

 
Torsdag den 19. januar 

 
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. 



I december kan det godt være lidt besværligt at komme ud af døren,. Det er koldt og julen står 
jo, som bekendt, for døren og radioen spiller masser af julemelodier, som vi kender og kan  
nynne eller synge med på.  

Men ingen kan vel synge i kor alene, så derfor var der arrangeret julekoncert i caféen onsdag den 
7. december med Kim Mortensen, som havde masser af gode julesange på programmet.  

Der var rigtig mange beboere, som mødte op med velsmurte stemmebånd og stor lyst til at synge 
med på ex sikken voldsom trængsel og alarm, Rudolf med den røde tud, juletræet med sin pynt, 
Søren Banjomus og, på opfordring, Agnes vals.  

Der blev serveret kaffe og lækker honningkage med smørcreme, samt en lille Cointreau som  
ledsager til kaffe og kagen. 

Kim spillede også enkelte sange og melodier, som ikke var julesange, men der blev lystigt sunget 
og nynnet med på disse. Mange beboere syntes, det havde været rigtig dejligt at komme til jule-
koncert og synge de kendte julesange. Der blev nynnet hele vejen tilbage til de enkeltes boliger, 
så julestemningen blev bredt til hele huset. 



 

Januar i Toppen 2023 
Dato Formiddag 10.00  - 11.15 Eftermiddag 13.00 - 14.30 

Mandag 
2/1 

Sang og motion i Caféen  Vi ser film i Caféen kl. 13.00—15.00  

Tirsdag 
3/1 

2 Aktivitetsmedarbejdere er på afd. D     
Herre hygge i Toppen med Tim 

Boldcasino i Caféen    /    1 : 1 

Onsdag 
4/1 

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

Torsdag  
5/1 

Badutspring for hjernen i Toppen  Banko i Caféen  

Fredag 
6/12 

Boldcasino i Caféen     /   1 : 1 1 : 1 

Mandag 
9/1 

Sang og motion i Caféen  Vi ser film i Caféen kl. 13.00—15.00 

Tirsdag 
10/1 

2 Aktivitetsmedarbejdere er på afd. D   
Herre hygge i Toppen med Tim 

Boldcasino Caféen 

Onsdag  
11/1 

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

Torsdag 
12/1 

Badutspring for hjernen i Toppen  Spillebule i Caféen  

Fredag 
13/1 

Boldcasino i Caféen     /    1 : 1 1 : 1 

Mandag 
16/1 

Sang og motion i Caféen  Vi ser film i Caféen kl. 13.00—15.00  

Tirsdag 
17/1 

2 Aktivitetsmedarbejdere er på afd. D  
Herre hygge i Toppen med Tim 

Boldcasino i Caféen 

Onsdag  
18/1 

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

Torsdag 
19/1 

Badutspring for hjernen i Toppen  Banko i Cafeen                                                   
Hunden Nala kommer i Toppen kl. 15.00—15.30 

Fredag 
20/1 

Boldcasino i Caféen     /   1 : 1 1 : 1 

Mandag  
23/1 

Sang og motion i Caféen  Vi ser filmen i Caféen kl. 13.00—15.00 

Tirsdag 
24/1 

2 Aktivitetsmedarbejdere er på afd. D 
Herre hygge i Toppen med Tim 

Gudstjeneste i Stjernerummet 
Efterfølgende kaffe i Caféen 

Onsdag 
25/1 

Fut i formiddagen med dagplejebørn         
i Caféen 

Vi læser om Kjeld Rasmussen i Toppen   /  1 : 1 

Torsdag 
26/1 

Badutspring for hjernen i Toppen  Spillebule i Caféen  

Fredag 
27/1 

Boldcasino i Caféen    /  1 : 1 Fredagsbar med Mojito drinks i Caféen  

Mandag 
30/1 

Sang og motion i Caféen  Vi ser filmen i Caféen kl. 13.00—15.00 

Tirsdag 
31/1 

2 Aktivitetsmedarbejdere er på afd. D  
Herre hygge i Toppen med Tim 

Boldcasino i Caféen   /    1 : 1 

Der kan forekomme ændringer 



     1      2      3      4      5      6      7      8     9 

         

 Ved De det ??? 

Cuba 

 

Mexico 

Brasilien 

Fredag den 27. januar kan man smage en  

Mojito i fredagsbaren. Hvor stammer denne  

cocktail fra? 



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 ” 

Jytte Horn afd. D-05 

Svaret er:  

Klejnen 

 

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 

Ivy Pedersen, afd. C-02 

Løsningen er:  

Krukkerne 



 FREDAGSBAR 
 

Den 27. januar 

 

Kl. 13.00 til 14.30 i Caféen 

Med huspianist Finn 

 
Første fredagsbar i 2023 

byder på en Mojito, som består af 

rom, sukker, mynte, lime og danskvand 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pris: 20 kroner pr. drink  



MEDLEMMER AF BRUGER — OG PÅRØRENDERÅDET 

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

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 

Januar så grå og bar 
regn og blæst er hvad vi har, 
længes efter spæde tegn 
under hæk og raftehegn, 
kom nu frem erantis gul 
bryd dit hemmelige skjul, 
smilet det er nu på vej 
blot jeg tænker lidt på dig.  

mailto:golf2019@outlook.dk

