


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                                        

ka-

Telefonliste                                               

Centerleder - Anette Falk            4328 2373 

Afdelingsleder Køkken/Rengøring/Toppen - Dorthe Johansen      4328 2374 

Afdelingsleder AB - Christine Colding  Christensen       4328 2350 

Afdelingsleder C - Vakant             4328 2320 

Afdelingsleder D - Tina Nielsen                   4328 2369 

Afdelingsleder Rehabilitering - Bente Grønhøj        4328 2381 

Administrationen - Birgit Saxe Olsen          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 

Administrationen er åben:  

Tirsdag til torsdag:                                           

9.00 til 13.00                                                

Teknisk Service

Kassen er åben:             

Torsdag     

 Aktivitetscentret 
Maria  Tlf. 2465 2151  

Teknisk Serviceleder 



Kære beboere og pårørende på Gildhøjhjemmet. 

Som de fleste af jer ved, så er også Gildhøjhjemmet desværre ramt af corona. 

Det gælder både blandt beboere og blandt personalet. 

 

I vil derfor kunne opleve flere vikarer i huset, men pleje og omsorg vil fortsat 

blive udført.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…”Jeg smiler under masken og krammer dig i mit hjerte”… 

 

Vi gør alt, hvad vi kan for at få tingene til at gå op og håber på forståelse for  

situationen. Ved større smitteudbrud på en afdeling, har vi forsøgt at afgrænse 

tilgangen til enheden (få maden bragt, samme rengøringspersonale, ekstra ren-

gøring og aktiviteter på afdelingen osv.).  

 

Personalet tilbydes PCR test 2 x om ugen og opfordres til selvtest før hver vagt. 

Der bruges mundbind og sprittes hænder og afspritning af flader osv. Vi følger 

retningslinjerne som udmeldt fra Styrelsen. 

 

Vi opfordrer alle til at være ekstra opmærksom og passe på - og som pårørende 

kan du hjælpe til ved ikke at komme på besøg, hvis du har symptomer eller er 

smittet, at benytte selvtest i den enkelte afdeling (disse ligger fremme på bord i 

hver afdeling) og gå hjem, hvis selvtesten er positiv. Bruge mundbind og spritte 

hænder, når du kommer i huset og begrænse færdsel på fællesarealerne mest 

muligt i denne tid. Du er naturligvis velkommen til at kontakte personalet ved 

spørgsmål. 

Jeg oplever et meget engageret personale, som holder hu-

møret højt på trods af disse udfordringer, som corona 

medfører. Det er jeg meget glad for – det gør en positiv for-

skel i en vanskelig tid, som vi alle helst var foruden! 



 

 

 

Husk at det er muligt at låne bøger fra biblioteket, gennem Toppen.  

I kan komme med specifikke ønsker/titler, men ellers har vi et bredt  

udvalg. 

Vi låner bøger i MAGNA-PRINT, så det stadig er muligt at læse en god 

krimi, selvom øjnene driller lidt. 

Det er også muligt at få læst højt  

af Mette eller Maria fra Toppen. 

Toppen er også gerne behjælpelige  

med at få kopieret/forstørret en  

Kære beboere, pårørende og kollegaer på Gildhøjhjemmet 
 

Jeg er så heldig at være den nye afdelingsleder på afdeling AB, hvor jeg tiltrådte  
den 1. januar 2022. Jeg har glædet mig rigtig meget til at starte, og har fået en 

fantastisk modtagelse hele vejen rundt – tak for det.  

Jeg er uddannet sygeplejerske, og har de fleste år af min sygeplejekarriere arbejdet 
i børneregi, inden jeg vendte tilbage til den gruppe, der var årsag til, at jeg i det  

hele taget blev sygeplejerske – nemlig vores skønne ældre.  

Jeg kommer fra en lederstilling på et privat plejehjem i Nordsjælland, og har  

derudover nogle års erfaring med ledelse på offentligt plejehjem.  

 

 
Privat er jeg gift, og mor til tre større børn.  

Jeg glæder mig meget til at lære jer  

meget bedre at kende.  

 

Mange hilsner 

Christine  

Afd. Leder Afd. AB 



Som I sikkert har lagt mærke til, har Toppens aktivitetsplan fået nyt  

udseende. Vi har lagt billeder ind, der viser noget om, hvilken aktivitet 

der er tale om. 

Vi har fået en forespørgsel på, hvad 1:1 betyder. Når der står 1:1 på  

aktivitetsplanen, betyder det at Mette og Maria er sammen med én  

beboer hver, og laver noget, som denne beboer ønsker. Det kan være, at 

Maria sidder og ser på gamle fotos med én beboer på afd. A og Mette er 

ude og cykle med en anden beboer fra afd. C. 

 

 

Aktivitetsplanerne hænger på afdelingens opslagstavle  



Teater i Møllesalen 
 

Vi prøver igen. Alle gode gange tre - som man siger. 

Første gang vi havde en aftale med Teater V var i starten af november. 

Den gang aflyste Teater V på grund af sygdom blandt skuespillerne. 

 

Mandag den 10. januar skulle Teater V så komme og spille for os igen. 

Der var det så regeringen og restriktionerne i forbindelse med stigende 

corona smitte, der aflyste vores teaterforestilling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Møllesalen onsdag den 23. februar kl. 10.30 blænder Teater V 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 om 1950’erne, 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” 

 



 

 

 

I slutningen af december var Louise Dubiel på besøg i Møllesalen.  

Hun holdt en meget fin julekoncert sammen med sin guitarist Kristian 

Martinsen. 

Louise var god til at få 

os til at synge med 

og flere fik et musik øn-

ske  

opfyldt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da en beboer fra afdeling B bad om at høre ’En rose så jeg skyde’ måtte 

Kristian holde pause. Det er en sang, han lige skal hjem og øve sig på. 

Så Louise måtte synge a cappella – uden musikalsk ledsagelse. Og det 

Louise Dubiel er tilbage 



 

Bliv frivillig på 

  

GILDHØJHJEMMET 

 

At være frivillig på Gildhøjhjemmet vil sige, at 
du er med til at give de ældre en spændende 
hverdag med meningsfyldte aktiviteter. 

Det kan være, at du har lyst til at give en hånd 
med, når vi afholder Banko, fredagsbar eller 
større arrangementer i huset. 

Du kan byde ind med det, DU brænder for. Er det 
at gå en tur med en kørestolsbruger? Hjælpe 
med borddækning ved arrangementer, støtte  
beboerne under Banko, følge beboerne frem og 
tilbage til arrangementer, hyggesnakke ved  
fredagsbar osv. osv. 

Kom og snak med os, og hør mere om dét at være 
frivillig  

 

 

 

 Mette: 24651024                          Maria: 24652151 



 

 

 

 

Til nye beboere:                      

 

 

 

 

Et sidste farvel 

Hans Kjeld Hansen       Afd. C 

Carsten Loch Tandrup       Afd. C 

Tove Løfqvist    Afd. B 

Agnethe Matkovic    Fysioterapeut, Rehab 

Birret B. Andersen    SSH, Afd. D 

Songül Yalcin     SHH, afd. C 

 

03. Bent Gustav Langelykke   Afd. A 

08. Bent Klitgaard     Afd. B 

14. Gunnar Amondsen    Afd. C 

16. Yvonne France Christiansen  Afd. D 

18. Synnøve Alano    Afd. A 

24. Bente Jytte Sørensen   Afd. D 

Inge Brandt     Afd. A 



Tirsdag 

Den 1. 

Forret: Kartoffel-porresuppe med bacon 

Hovedret: Pizza med oksekød, ost og pesto 

Onsdag 

Den 2. 

Hovedret: Fiskefrikadeller, smørsauce, remoulade, råkost og kartofler 

Dessert: Jordbærgrød med fløde 

Torsdag 

Den 3. 

Forret: Hønsekødssuppe med urter, mel- og kødboller 

Hovedret: Kogt kylling med Karrysauce, broccoli og løse ris 

Fredag  

Den 4. 

Hovedret: Krebinet med stuvet ærter/gulerødder og kartofler 

Dessert: Pandekage med syltetøj 

Lørdag 

Den 5. 

Hovedret: Biksemad med spejlæg, rødbeder og grønt drys 

Dessert: Henkogt frugtsalat med mariekiks 

Søndag 

Den 6. 

Hovedret: Rullesteg med svesker, skysauce, rødkål, gele og kartofler 

Dessert: Fløderand med kirsebærsauce 

Mandag 

Den 7. 

Forret: Champignonsuppe med flutes 

Hovedret: Wienerpølser med varmkartoffelsalat, ketchup og sennep 

Tirsdag 

Den 8. 

Hovedret: Hakkebøf med løg, bearnaisesauce, bagte rodfrugter og stegte kartofler 

Dessert: Hybensuppe med cremefraiche  

Onsdag 

Den 9. 

Hovedret: Revelsben med ærter og hvidløgskartofler 

Dessert: Alliancegrød med fløde 

Torsdag 

Den 10. 

Forret: Risengrød med kanelsukker og smørklat 

Hovedret: Æggekage med flæsk, tomat, purløg og rugbrød 

Fredag 

Den 11. 

Hovedret: Kokospaneret kyllingefilet med mayonnaise, råkost og pommes frites 

Dessert: Kræmmerhuse med flødeskum og æblemos 

Lørdag 

Den 12. 

Forret: Snitte med rejesalat på franskbrød 

Hovedret: Krydret lammeragout med abrikoser og persillemos 

Søndag  

Den 13. 

Hovedret: Stegt kalkun med waldorffsalat, flødesauce og paprika bådkartofler 

Dessert: Citronfromage med flødeskum 



Mandag 

Den 14. 

Hovedret: Enebærgryde med bagt kartoffelmos og broccoli 

Dessert: Vaniljebudding med saftsauce  

Tirsdag  

Den 15. 

Hovedret: Sprængt nakke med gule ærter, rugbrød og sennep 

Dessert: Æbleskiver med syltetøj 

Onsdag  

Den 16. 

Hovedret: Brunkål med fersk og røget flæsk, sennep og rugbrød 

Dessert: Vanilje is med lun jordbærsauce 

Torsdag  

Den 17. 

Hovedret: Frikadeller med stuvet hvidkål og kartofler  

Dessert: Brie med kiks og druer 

Fredag  

Den 18. 

Forret: Græskarsuppe med ristet kerner 

Hovedret: Stegt sild med løgsauce, rødbeder og kartofler  

Lørdag   

Den 19. 

Hovedret: Oksegryde med peber, rødvin og kartoffelmos 

Dessert: Tiramisu  

Søndag  

Den 20. 

Hovedret:  Farseret Ribbensteg med champignonsauce, broccoli og timiankartofler  

Dessert: Orangechokolade mousse med flødeskum 

Mandag 

Den 21. 

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

Dessert: Kærnemælkssuppe med rosiner  

Tirsdag 

Den 22. 

Hovedret: Chili con pollo med løse ris og cremefraiche  

Dessert: Abrikosgrød med fløde 

Onsdag 

Den 23. 

Forret: Jordskokke suppe med brødtern 

Hovedret: Sprængt oksebryst med peberrod sauce, grøntmix og kartofler   

Torsdag 

Den 24. 

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

Dessert: Ymerfromage med flødeskum og frugt 

Fredag   

Den 25. 

Hovedret: Kogt laks, hollandaisesauce, grønkålssalat og kartofler 

Dessert: Arme ridder med syltetøj  

Lørdag  

Den 26. 

Hovedret: Tartelet med fisk og porrecreme 

Dessert: Pæretærte med cremefraiche  

Søndag  

Den 27. 

Hovedret: Flæskesteg med skysauce, rødkål, gele og kartofler 

Dessert: Appelsinris 

Mandag  

Den 28. 

Hovedret: Stegt flæsk med persillesauce, rødbeder og kartofler 

Dessert: Lun smulder æblekage med flødeskum 



 

Åbningstider i caféen: 

Mandag til fredag  

kl. 11:30 - 12:30 

 

Lukkedage: 

Weekend og helligdage og 

ved beboerarrangementer 

  Tirsdag den 22. februar 

 

Det er klokken 13.00 i kirkerummet.  

Efterfølgende er der kaffe i Caféen. 

 

Der afholdes banko i caféen  

 

 Onsdag den 16. februar 

 

Kl. 13:00 - 14:30 

 

 

1 plade:   10 kr. 

3 plader:  25 kr. 

Søren B. Kjeldgaard 4346 0806 

Marianne Braae  4346 0809 

Victor Sejersdal  4346 0803 

Fra biblioteket kan du låne:                               

Bøger med stor eller lille skrift.                        

Lydbøger og film på CD eller DVD. 

Henvend dig til Toppens 

2465 2151  

Aflevering af bøger 

skal ske senest den 

sidste onsdag i  

måneden.  

                                             

Afhentning af nye                                  

bøger, kan ske fra                              

den sidste torsdag i                           



Statsministerens Nytårstale 

Mette Frederiksens tale fra Marienborg i år var vigtig for landets plejehjem.  

Statsministeren talte om manglen på varme hænder og om dokumentation, der  

tager mere og mere tid. Hun fremlagde en ide om at lade plejehjemmene starte fra 

nul og selv bestemme, hvor meget dokumentation der er behov for. 

Mette fra Toppen har talt med nogle af Gildhøjhjemmets beboere om, hvad de  

synes om Statsministerens udtalelser og ideer: 

-” Der er for mange konferencer her på Gildhøjhjemmet. Personalet taler mere med 

hinanden end de taler med os”. 

-”Der er for lidt tid til at få den hjælp, man har brug for”. 

-”Dokumentation er ressourcespild” 

-” Hvad er det de (personalet) skriver og hvem læser det?” 

-”Det tager jo også lang tid at læse alt det, der bliver skrevet”. 

-” Jeg tænker, at der er et både-og. Det er jo godt, at kvaliteten er høj og hvis det 

kræver dokumentation, tja… så er dokumentation vel godt nok”. 

Det blev til mange tanker og en fin debat om, hvordan det er at være beboer på et 



 FREDAGSBAR 
 

  Den 25. februar  

 

Kl. 13.00 til 14.30 i caféen 

 

Januar fredagsbar blev desværre aflyst,  

derfor prøver vi igen med oprydning i barskabet  

og serverer: 

 

Sjatter der batter 

 

Pris: 20 kroner pr. drink  

 

 



 

 

Maria og Mette – Toppens to aktivitetsmedarbejdere har ikke kunne slippe 

tanken om en fest i stil med vores herlige Baggårdfest – afslappet og med 

albuerne på bordet. 

Baggårdfesten i slutningen af august 2021 var en hyggelig sammenkomst 

med musik, mad og øl. Vi mødtes i Møllesalen og Lars Grand kom på 

besøg med sin harmonika og Helges pølser fra Rødovre stillede to pølse-

vogne i gården til fri afbenyttelse. 

Nu prøver Toppen igen. Denne gang bliver det et Vintergilde i Møllesalen. 

Heine kommer med sin guitar og spiller op til dans. Køkkenet laver en 

skøn Skip- perlabskovs til os og 



 

 

 

Vi gør det igen. Forårssæsonen for Erindringsdans går i gang fredag den 4. februar 

kl. 10.30 i Møllesalen.  

Flere af vores frivillige har allerede meldt, at de kommer og danser med, og vores 

hus-pianist Finn er booket til afdansningsballet den 8. april.  

Af og til er vi så heldige, at eleverne i huset også lægger vejen forbi og tager en 

sving-om. Det er en god mulighed for at mødes på en ny måde. 

Vi er vilde med dans i Toppen og så er det jo god motion og skøn musik. Dans er 

smil, glæde, hjertevarme og gang i den. 

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      2      3      4      5      6      7      8     9 10 

          

 Ved De det ??? 
I februar falder Fastelavn søndag den 27.  For de fleste folk  

er Fastelavn en hyggelig og uhøjtidelig tradition, som især  

børnene glæder sig til. Men sådan har det ikke altid været.  

Oprindeligt var fastelavnsdagene nemlig en tid, som blev  

brugt til at gøre klar til: 

Den efterfølgende faste i 40 dage 

Det hårde arbejde der ventede i marken 

At undgå usynlige ånder og magiske kræfter inden Jævndøgn 



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    

  

Vinder af ” Ved De det ” 

Merethe Petersen Afd. D-12 

Svaret er: 

Senest d. 15. i hver måned 

Svar kupon til 

Svar: 

 

Krydsord: 

 

Navn: 

Løsningen  afleveres hos personalet på afdelingerne,                    

Vinder af Kryds & Tværs 

Winnie Funch Afd. B-04 

Løsningen er:  



Afdeling C har nået en historisk milepæl ved samtidig at nå to store og 
vigtige mål i vores arbejde med patientsikkerhed.   

Afdeling C har nemlig nået 300 dage, hvor ingen beboere har fået nye 
tryksår samt 300 dage, hvor der ikke har været medicinfejl, som har 
krævet lægekontakt.  

Afdeling C har nået disse mål gennem et engageret og systematisk  
arbejde med sikre arbejdsgange.  



 

MEDLEMMER AF BRUGER — OG PÅRØRENDERÅDET 

C Formand: Gitte Green 

 Tlf.:  3012 6570     

 E-mail: g.greenlaumann@gmail.com                                    

Repræsentant fra Seniorrådet 

Flemming Alø 

E-mail: flalo@brnet.dk  

A Anne Birch 

 Tlf.:  2321 8750 

B Hanne Rasmussen 

 Tlf.:  2824 8082 

C Suppleant  Gitte Farvin  

 Tlf.:  3179 1003 

D Erling Petersen 

 Tlf.:  2061 7548 

 E-mail: m_ep@webspeed.dk 

helan@brondby.dk 

Indlæg til bladet afleveres senest         

 GILDHØJHJEMMETS        

HJEMMESIDE 

 

www.brondby.dk/gildhoj 

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

Har du/I et indlæg til bladet, så tager 

vi meget gerne imod og hjælper med 

B Suppleant Michael Løfqvist 

 Tlf.: 2245 2705 

Tilføjelse til artiklen om vores nye  
Ældrechef. 

 

I sidste nummer af Beboerbladet  

havde vores nye Ældrechef lavet en  
fin præsentation af sig selv. 

Vi havde bare ikke fået hans navn med: 

 

Den nye Ældrechef i Ældre & Omsorg i 

Brøndby Kommune hedder: 

 

mailto:flalo@brnet.dk

