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

Kære beboere og pårørende på Gildhøjhjemmet
Tak for en rigtig hyggelig Markedsdag den 9. juni.
Vi var fantastisk heldige med vejret, som gav os mulighed for at kunne afvikle
Markedsdagen i vores hyggelige have. Der var musik, tryllekunstner, boder med
salg af lidt godt til ganen, lodder og tombola og loppemarked. Det er et stort
arrangement at stable på benene med forberedelse før, under og efter dagen og
det kunne ikke lykkes, hvis ikke personalet yder en ekstraordinær indsats. Det
har de gjort - og jeg vil benytte mig af anledningen til at takke personalet og
håber, at beboerne også synes, det var en rigtig god dag!

Vi er i gang med afprøvning af vores brandalarms anlæg på Gildhøjhjemmet.
Der vil være nogle test-prøvninger, hvor brandalarmen aktiveres og det larmer
voldsomt. Det er nødvendigt for at sikre, at systemet virker. Spørg personalet,
hvis du er i tvivl om, hvad der foregår.
Da beboerbladet denne gang dækker både juli og august, vil jeg ønske jer alle en
rigtig god sommer. Jeg holder ferie i uge 27+28+29 og er tilbage igen 25. juli.

Venlig hilsen
Anette Falk, Centerleder

Generationernes hus
Det lyder flot og som om der ligger store tanker bag. Generationernes hus - det
lyder næsten som noget Hilmar Baunsgaard eller Anker Jørgensen kunne have sagt
eller måske Kjeld Rasmussen. Men det er lige her på Gildhøjhjemmet, at det sker.
I forbindelse med Brøndby Kommunes krav om, at de tre plejehjem i kommunen
bliver idrætscertificeret, har aktivitetscenteret på Gildhøjhjemmet taget kontakt til
både dagplejen, skolefritidsordningen og Brøndby Gymnasium.
Fra august vil du se både de 0-2 årige, skolebørn fra 6 til 11 år samt de unge der
går på gymnasiet eller HF her i huset. De kommer alle sammen for at være med
til at skabe mere bevægelse i hverdagen.
Dagplejebørnene kommer en gang om måneden og spiller bold og laver gymnastik
sammen med os. Skolefritidsordningen kommer, når vejret er til det og viser deres
dyr frem – så du kan opleve heste, kaniner, høns eller marsvin, men du skal ud og
gå – ned til haven – for at hilse på dyr og børn.
Brøndby Gymnasium er et idrætsgymnasium og det er oplagt at samarbejde med
dem. Fra skolestart i august vil elever fra HF-klasserne komme og være med til
vores bevægelsesaktiviteter, som jo altid er mandag, onsdag og fredag kl. 10.
Senere på måneden får 3. g med idræt som A-fag mulighed for at lave et stort
eksamensprojekt her på Gildhøjhjemmet. De unge mennesker skal se, hvad vi laver
og så skal de bruge deres viden om idræt og bevægelse og finde på nye måder, vi
kan bruge kroppen på. Til sidst skal 3 g’erne sætte hele projektet sammen i en stor
skriftlig opgave, som vil blive en del af deres studentereksamen.
Vi glæder os meget over, at både små, mellemstore og unge vil komme og bringe
liv og nytænkning, så vi alle sammen kan få gang i kroppen.
Generationer kan mødes, smil kan spredes og historier fra livet kan deles. Med leg,
bevægelse og fysisk aktivitet i centrum. Gildhøjhjemmet bliver rammen om mødet
og dermed kan vi kalde os generationernes hus.
Tak til dagplejemor Lene Kastrup Huban og hendes dagplejebørn.
Tak til SFO Tranehytten – både til børn, voksne og dyr.

Tak til idrætsansvarlig Thomas H. Anker og rektor Pia Sadolin og til næste års
elever på Brøndby Gymnasium.

På Gildhøjhjemmet har vi de sidste
mange år fejret ”Hvad er vigtigt for
dig – dagen”.
I hele verden stilles dette spørgsmål
til patienter og borgere.
Vi havde fået køkkenet til at bage
muffins med hindbær og hvid glasur
til eftermiddagskaffen.
I løbet af dagen havde alle kontaktpersoner et kort med ind til deres
borger og hjalp dem med at udfylde
kortet.
Afd. A’s elev Monika var på besøg hos
Lilly, som fik en ekstra snak om, hvad
der var vigtigt for at gøre hende glad i
hverdagen.
Mange tak til begge for, at I ville stille
op til fotografering.

Det summede af samvær
Allerede fra morgenstunden summede haven af liv. Flaget var hejst og blomsterne
havde taget festdragten på. Det var endelig blevet torsdag og der blev gjort klar til
årets markedsdag. Det kunne mærkes helt ind i det murfaste hus, at der var noget
særligt i gærde.
Markedsdagen har i flere år måtte vige for corona, men i år blev det muligt at byde
sommeren velkommen med et marked i grønne omgivelser.
Da klokken blev 13.00 bød centerleder Anette Falk velkommen, og boder og stande
var åbne. Der var et væld af muligheder – masser af ting at kaste sig ud i: Tombola
– flere endda, fiskedam, dåsekast og loppemarked til køkkenfolket, filmelskerene
eller til de kreative.

De sultne og slikmundene kunne få tilfredsstillet deres lyster med alt fra pølser til
popcorn og is over kaffe og nybagte vafler til hjemmelavede romkugler og muffins,
som køkkenpersonalet solgte fra det lille bageri i lysthuset.
Alle var ude, solen skinnede og der kom masser af gæster fra nær og fjern. Der var
en enkelt hund og flere børn, en del fra den ældre generation og masser af dem
midt i mellem. Musikken kom helt tæt på og fra Spanien kom en tryllekunstner, der
kunne få hullet i nøglen til at flytte sig og forsvinde.
Det blev en skøn eftermiddag med masser af grin, samvær og sommerstemning.
Der var gang i boderne, og gevinsterne skabte stor glæde hos mange.
Det er første gang Anette Falk er med til markedsdag og det har hun foreviget på
fineste vis. Se alle billederne på denne og næste side.

Kære Pårørende
I yder et meget vigtigt bidrag med at hjælpe jeres kære, når de flytter i plejebolig.
Det kan ofte være svært at finde ud af, hvordan man skal støtte og hjælpe, især
hvis de lider af en demenssygdom eller anden form for svækkelse i hjernen.
Efterfølgende kan man måske have behov for at finde ud af, hvordan man bedst
bidrager til, at de finder sig til rette i den nye bolig.
Man kan stå med en følelse af tomhed, samvittighed og magtesløshed uanset om
det er ens ægtefælle eller forældre.
Pårørende skal ikke stå alene med de udfordringer, der er i forbindelse med at
deres kære har fået en sygdom.

Kom og vær med i pårørendegruppen som starter op
Tirsdag den 30. august 2022 kl. 15 til 16.30
Vi mødes i mødelokalet på 1. sal ved siden af afd. A
Velkommen til Gildhøjhjemmet
Vi mødes til hyggelig samvær og der vil blive taget emner op med relevans. Der er
tavshedspligt således, at det der bliver talt om ikke kommer uden for gruppen.
Man forpligter sig ikke til at møde op hver gang, og tider kan tilrettes efter ønske.
Efterfølgende datoer, samme tid, sted og emne:
Tirsdag den 27. september 2022

Viden om demens

Mandag den 31. oktober 2022

At se det hele menneske

Mandag den 28. november 2022

Nye måder at være sammen på

Mandag den 12. december 2022

At være pårørende

Hvis du/I ønsker at deltage, så kontakt meget gerne Karen Jeppesen på
mobil 24769451( mandag-torsdag)
Mange venlige hilsner
Karen Jeppesen, Demenskonsulent

Tour de Gildhøj møder Tour de France lige her i Brøndby. Godt nok kommer de
professionelle cykelryttere ikke lige vores vej, men vi trækker festen, stemningen
og anstrengelserne inden for hos os.
Fra mandag den 4. juli til fredag den 8. juli er der cykelløb i cafeen lige her på
Gildhøjhjemmet. Der er mulighed for at få den daglige motion, for at give den gas
eller bare træde et par omgange i pedalerne fra kl. 9.00 og frem til kl. 14.30 (med
pause til soignering og frokost kl. 12 til 13).
Nu kan det være, du tænker, at du ikke kan komme op på en cykel. Men her i
huset har vi cykler alle kan bruge. Uanset om du kan gå, løbe eller sidder i kørestol.
Så der er ingen undskyldninger.

Hvis du ikke har gode ben i den uge, så kom alligevel for vi har slush-ice og masser
af Tour de France stemning.
Fredag vil dagen og ugen slutte med kåring af den mest aktive afdeling, de mest
ihærdige ryttere og trøjerne vil blive uddelt. Den gule trøje til vinderen – den der
har kørt længst, den grønne trøje til den, der har cyklet i længst tid, den prikkede
trøje til den, der har deltaget flest gange og den hvide ungdomstrøje til den ældste
deltager og så har vi en ekstra trøje. Hvem der vinder den, er omgærdet med
mystik og hemmelighedskræmmeri. Der vil være præmier til alle, der har givet den
en skalle.
Kåringen begynder fredag den 8. juli kl. 13, og der kommer der vodka i slush-icen.

Gildhøjhjemmet har fået en MAS - sygeplejerske
Sygeplejerske Dorte Kongsted fra rehabiliteringen har i efteråret 2021, og her i
foråret, uddannet sig til MAS-sygeplejerske.
MAS står for Medicin Ansvarlig Sygeplejerske, hvor patientsikkerhed og borgernes
medicin på Gildhøjhjemmet er i fokus.
Man ved, at der hos mange ældre beboere på plejehjem ofte ses et stort forbrug
af medicin, hvilket kan føre til øget sygelighed og reduceret livskvalitet.
MAS – sygeplejersken kan bruges som sparringspartner med resten af Gildhøjhjemmets sygeplejersker, bl.a. i forhold til borgere, der får mange forskellige
præparater, eller i forhold til korrekt indtagelse af medicin.
MAS-sygeplejersken skal informere sygeplejerskerne om såvel regionale som
aktuelle trends inden for al håndtering af medicin i forhold til at fremme en
rationel, sikker og økonomisk anvendelse af lægemidler, herunder valget af
lægemiddel.
MAS-sygeplejersken har indført, ”Fem Faglige Minutter” for sygeplejersker, og
for social- og sundhedsassistenter i afdelingen, hvor et medicinsk præparat
gennemgås, herunder hvordan virker de forskellige præparater, samt hvordan
virker de med hinanden, og er der noget man skal være ekstra opmærksom på.
På Gildhøjhjemmet har vi stort fokus på korrekt medicinadministration og glæder
os til at arbejde videre med viden og redskaber fra bl.a. MAS-uddannelsen i
forhold til at sikre beboernes helbred og trivsel bedst muligt.
Dorte Kongsted

Tirsdag den 30. august
kl. 10.00 - 11.30
Linda fra Tøjstativet kommer på besøg i
caféen med både dame- og herretøj.
God kvalitet og rigtig gode priser,
så alle kan være med.
Der kan betales med visa/dankort,
bankoverførsel, kontant eller mobilepay.

Et sidste farvel
Til nye beboere:
Allan Frank Frederiksen

Afd. C

Jørn Osvald Tingleff

Afd. B

Vera Helene Hansen

Afd. C

Eva Inger B. Jensen

Afd. C

John Kaj Christophersen

Afd. D

Esther Marie D. Nielsen

Afd. A

Otto Petersen

Afd. D

Gunnar N. Jørgensen

Afd. C

01. Kirsten Ferenkamp Sundstrup

Afd. C

02. Joan Mark Brinch

Afd. D

03. Ivy Pedersen

Afd. C

08. Jørgen Thestrup

Afd. B

17. Jytte Karen Margrethe Tidex

Afd. C

05. Erik Steen Pedersen

Afd. B

19. Carl Johannes Ottosen Afd. C

16. Ingrid Ø. Langmaack

Afd. A

22. Ib Manfred Madsen

Afd. D

18. Poul K. Vinther

Afd. B

31. Ebba Hansen

Afd. A

Olivia von Holstein

Fysioterapeut

Leif Mortensen

Teknisk Service

Insaf B. M Ben-Salem

Rehabiliteringen

Lonnie B. Borch

Rehabiliteringen

Rosol Jamal Hasan

Afd. AB

Marianne Norling

Rehabiliteringen

Anne D. Christensen

Køkken

Michala Schiermacher Rehabiliteringen

Anker Danielsen

Teknisk Service

Birgitte C. Nyholm

Administrationen

Fredag
Den 1.

Forret: Oksekødssuppe med mel- og kødboller og friske urter
Hovedret: Kogt okse med peberrodssauce, grønt og kartofler

Lørdag
Den 2.

Hovedret: Sommerfrikasse med persille kartofler
Dessert: Henkogt frugt med råcreme

Søndag
Den 3.

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

Mandag
Den 4.

Hovedret: Boller i karry med ærter og løse ris
Dessert: Jordbærgrød med fløde

Tirsdag
Den 5.

Hovedret: Stegt flæsk med persillesauce, gulerodsråkost og nye kartofler
Dessert: Lun hybensuppe med skumbolle

Onsdag
Den 6.

Hovedret: Svensk pølseret med purløg og rugbrød
Dessert: Milkshake med vanilje

Torsdag
Den 7.

Forret: Legeret broccolisuppe
Hovedret: Kyllingefrikadeller med agurkesalat og kold kartoffelsalat

Fredag
Den 8.

Hovedret: Lasagne med tomatsalat
Dessert: Vaniljebudding med saftsauce

Lørdag
Den 9.

Hovedret: Grøntsagsgryde med citrongræs og løse ris
Dessert: Fløderand med henkogt frugt

Søndag
Den 10.

Hovedret: Husarsteg med svampe, lys flødesovs, broccoli og kartofler
Dessert: Henkogt fersken med hindbærskum

Mandag
Den 11.

Hovedret: Kogt skinke med stuvet sommerkål og kartofler
Dessert: Frisk frugt

Tirsdag
Den 12.

Forret: Tunmousse med brøndkarse, citron og flutes
Hovedret: Bagt kartoffel med fyld og cremefraiche dressing

Onsdag
Den 13.

Hovedret: Krebinet med stuvet ærter/gulerødder og nye kartofler
Dessert: Æblesuppe med tvebakker

Torsdag
Den 14.

Hovedret: Stegt medister med brunsauce, rødkålsråkost og kartofler
Dessert: Frisk frugt

Fredag
Den 15.

Hovedret: Knuste hjerter med kartoffelmos og surt
Dessert: Hindbærgrød med fløde

Lørdag
Den 16.

Hovedret: Karrygryde med rosiner, kokos og løse ris
Dessert: Kærnemælkskoldskål med kammerjunker

Søndag
Den 17.

Hovedret: Kalkunrullesteg med paprikasauce, sommergrønt og bådkartofler
Dessert: Marengsreder med sveskefyld

Mandag
Den 18.

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

Tirsdag
Den 19.

Hovedret: Stegt fiskefilet med remoulade, citron, råkost, smørsauce og kartofler
Dessert: Koldskål med kammerjunker

Onsdag
Den 20.

Hovedret: Bolognese sauce med parmesanost og pasta
Dessert: Henkogt pære med makronskum

Torsdag
Den 21.

Hovedret: Kogt nakke med champignonsauce, broccoli og kartofler
Dessert: Melon og bær

Fredag
Den 22.

Forret: Broccolisuppe med brødcroutoner
Hovedret: Tarteletter med skinke, ærter og gulerødder

Lørdag
Den 23.

Hovedret: Kalvefrikasse med persillekartofler
Dessert: Hindbærmousse med flødeskum

Søndag
Den 24.

Hovedret: Stegt svinemørbrad med ærter og hvidløgsflødekartofler
Dessert: Hjemmelavet is med pandekage.

Mandag
Den 25.

Hovedret: Kylling i karry med ærter og løse ris
Dessert: Ymerkoldskål med kammerjunker

Tirsdag
Den 26.

Hovedret: Frikadeller med agurkesalat og kold kartoffelsalat
Dessert: Jordbær med fløde

Onsdag
Den 27.

Hovedret: Røget makrel med sommer kartoffelsalat
Dessert: Peach Melbafromage

Torsdag
Den 28.

Forret: Aspargessuppe med grøntdrys
Hovedret: Æggekage med bacon, purløg, tomat og rugbrød

Fredag
Den 29.

Hovedret: Moussaka med tomatsalat
Dessert: Frugtsalat i Mathildecreme

Lørdag
Den 30.

Hovedret: Krebinet med rosmarin og estragon i vindrueflødesauce og kartoffelmos
Dessert: Kærnemælksfromage med rabarbersauce

Søndag
Den 31.

Hovedret: Revelsben med grønsalat og flødekartofler
Dessert: Fløderand med henkogt frugt

Tirsdag den 16. august
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:

Der afholdes banko i caféen
Torsdag den 14. juli
&
Tirsdag en 23. august
Kl. 13:00 - 14:30

Kom i god tid

1 plade:

10 kr.

3 plader: 25 kr.

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 26. august
Kl. 13.00 til 14.30 i caféen
Med huspianist Finn
Vi skal smage 2 klassiske drinks:

Screwdriver - Vodka & Juice
&
Whisky & Cola
Pris: 20 kroner pr. drink

Der er blevet talt og skrevet meget om idrætscertificering på Gildhøjhjemmet.
Nu kommer den store dag, hvor vi får overrakt det officielle bevis på, at vi her
på Gildhøjhjemmet sætter fokus på bevægelse og samvær.
Tirsdag den 30. august kl. 13.30-15.00 vil haven blive fyldt af bevægelse og
prominente gæster. Borgmesteren kommer og muligvis også formanden for
Dansk Arbejder Idræt. Der vil være taler og lidt at skåle i.
Gildhøjhjemmet bliver idrætscertificeret, hvilket betyder, at der er tilbud om at
bruge kroppen i samvær med andre 3 gange om ugen. En del af de ansatte har
været på kursus, så de kan lave øvelser i afdelingerne. Sidst men ikke mindst har
vi en del frivillige, der går eller cykler ture med beboerne eller som er med til at
holde danseskoene i gang i vintermånederne.
Som noget ekstra har Gildhøjhjemmets aktivitetscenter startet et samarbejde
med en dagplejer, SFO og Gymnasium – også som en del af den øgede fokus på
fysisk aktivitet og bevægelse.
Hvis vejret holder den 30. august vil festligheden foregå i haven – hvis ikke
mødes vi i Møllesalen. Og hvis du også vælger at komme bliver dagen helt
perfekt.

Blomster - Blomster - Blomster
Det væltede ind med blomster en formiddag i juni. Birgit fra blomsterbutikken
Hexeriet på Kirkebjerg Torv kom med buketter og afskårne blomster til den helt
store guldmedalje.
Det var afdeling D, der i foråret fik ideen til at invitere en blomsterdekoratør på
besøg. Det blev en rigtig dejlig formiddag, som man kan se i Beboerbladet fra
april måned.
Nu bliver blomsterglæden bredt ud i hele huset.
Først var det afdeling C, som blev budt indenfor i cafeen til et hav af blomster og
dufte.
Mange vil nok tænke, at blomster mest er noget for kvinder, men se bare på
billederne. Der var en del herrer, der med lidt hjælp fra hinanden eller en let
kvindehånd fik skabt en meget smuk buket.

En soldat kom marcherende hen ad landevejen…
Sådan skrev H.C. Andersen i eventyret Fyrtøjet i 1835. Det er 29 år, før Danmark
taber en voldsom krig til tyskerne ved Dybbøl Mølle. De fleste af os har hørt om
’1864’.
Thomas Bernstorff Aagaard er historiker og passioneret rollespiller. Som rollespiller
deltager Thomas i originale dragter i historiske optrin. For eksempel var han med
en weekend i juni, hvor Oplevelsescenter Vest Volden havde en krigshistorisk
festival med rollespillere i dragter helt tilbage fra romertiden. Thomas er meget
interesseret i 1864 krigen – og så arbejder han på afdeling D.
Da deltagerne til eftermiddagens foredrag kom op i Toppen blev de mødt af
Thomas i fuld feltuniform anno 1864. Først fyrede Thomas det 8 kg tunge træ- og
jerngevær af, hvorefter han fortalte om hver eneste genstand, han bar. Tilhørerne
kunne føle på de kradse uldstoffer, som kappen var lavet af og de kunne løfte det
tunge tornyster. Et tornyster som H.C. Andersen skrev om i Fyrtøjet og et tornyster,
som mange kender fra deres skoletid.
Det blev stillet et væld af spørgsmål, som Thomas med stor viden svarede på. Der
blev talt om rangsforskelle og sabler. Om kogebøger og blækhuse. Om sigtbarhed
og krudtrøg.
Thomas fortalte:
-”En kommandersergent skulle have pen og blæk samt en passer med, så han
kunne skrive rapporter og tegne på kort. Sablen skulle han mest bruge til at pege
med for at vise de meninge i den rigtige retning. Til gengæld slap han for at slæbe
det tunge gevær”.
-”En officer skulle selv købe sin uniform, hvorimod de menige fik deres af staten.”
-”Madam Mangor, Danmarks første kogebogsforfatter, lavede en kogebog til
soldaterne. Det var unge mænd i alderen 22 til 35 år. I 1864 var det ikke dem, der
stod ved kødgryderne hjemme i de danske hjem, men i felten skulle de selv sørge
for tilberedningen af maden. Så i sin soldater kogebog forklarede Madam Mangor
blandt andet detaljeret om æggekogning.”
-”Når 10 mand fyrede deres gevær af og en kanon samtidig leverede en enkelt
salve, så kom sigtbarheden ned til næsten nul på grund af krudtrøg. Derfor var det
smart, at der i soldatens kasket var et lille rødt og hvidt emblem. Dels var det de
danske farver og dels kunne kammerarterne se, at han tilhørte dem og dermed
ikke fjenden.”
Der var mange gode historier i luften den eftermiddag i Toppen og Thomas sluttede
med at fortælle, at uniformsjakken var lidt fin i snittet, fordi soldaten så fik følelsen
af at se godt ud og dermed blev mere modig. For resten hjalp det også med en
slurk snaps, som soldaten havde i sin feltflaske.
Tusind mange gange tak til Thomas Bernstorff Aagaard for en helt og aldeles
medrivende historiefortælling.
Se billeder næste side.

Sidste år i sensommeren holdt vi en rigtig hyggelig gårdfest med pølser
og bøfsandwich, øl og ’Congo-bajere’. Guitaristen Lars Grand underholdt
med gårdsangermusik og vi havde en herlig dag i Møllesalen. Det gør
vi igen.
Torsdag den 18. august kl. 12 åbner vi parkeringsgården – hvis ellers
vejret tillader det. Hvis vejret ikke er med os, rykker vi inden døre i
Møllesalen.
Helges Pølser har sagt ja til at komme og bespise os og Skafte Øl Lager
leverer fadølsanlæg og de skønne dråber.
Det er en ekstra pulje penge, vi kan bruge på sådan en gårdfest. Sidste
år fik vi en sum penge for at forsøde beboernes tilværelse efter al Corona
nedlukningen. Dem fik vi ikke brugt op, men heldigvis fik vi resten frigivet
i 2022.
Med de penge kan vi endnu engang invitere både ansatte og beboere til
pølser og fadøl. Vi glæder os til at se jer alle sammen til et rigtigt gilde.

Ved De det ???
Det er snart Tour de France og det fejres også her på
Gildhøjhjemmet med et storslået cykelløb i caféen. Her
gives den prikkede trøje til den, der har kørt flest ture.
Men i Tour de France gives trøjen til den ???
Cykelrytter som er bedst i bjergene

Cykelrytter der er ældst
Cykelrytter der har deltaget flest
gange i Tour de France
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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

Birte Christiansen Afd. D-2 Beate Andreasen Afd. A-9
Løsningen er:
Svaret er:
Rødspætte

Nej

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

FRA JORD TIL BORD
Rabarberne væltede ud over kanten af højbedet i
haven. Sammen med beboere blev der trukket
rabarber til den store guldmedalje.
Den følgende dag blev der hygget i køkkenet i
aktivitetscentret med at vaske, ordne, skære og
sortere rabarberne, så de blev klar til en lækker
tærte.

Som i ægte TV køkken stil havde vi snydt lidt og
fået smuldredejen fra husets dejlige køkken. Så
blev dejen og rabarberne lagt i tærteformene.
En del af deltagerne kunne ikke fløjte undervejs,
for der blev smagt på sagerne.

Det var afdeling B, der var
de heldige til at smage det
færdige resultat med creme
fraiche til stor glæde for
alle.

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

Hund i Toppen
Torsdag den 25. august
kommer jeg på besøg i
Toppen. Jeg hedder Nala
og elsker klap og nus.

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.

