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

Kære beboere og pårørende på Gildhøjhjemmet
Som nogen af jer måske har bemærket, så har vi fået udskiftet
møblerne i cafeen til nye borde og stole. Håber I også synes
det pynter i cafeen. (Vi har genbrugt de tidligere møbler til
vores mødelokale).
Vi oplever heldigvis lidt mere ”normale tilstande” nu med kun
få tilfælde med corona blandt personalet og ingen tilfælde
blandt beboerne.
Jeg har nu været på Gildhøjhjemmet og har ”bestået” min 3
måneders prøvetidssamtale med konklusionen om at både
medarbejdere og ledere, gerne vil beholde mig – det er jeg
rigtig glad for.
Vi krydser fingre og håber det fortsat går den rette vej med
mindre corona og mere forår, så vi sammen kan nyde årstiden
og måske en kop kaffe i solskinnet.

De bedste forårshilsner fra
Anette Falk, centerleder

Teater på Gildhøjhjemmet
Alle gode gange tre og denne gang blev lykkens gang. Vi har måtte aflyse
teaterforestillingen ’Hits med Saksen’ to gange på grund af sygdom og risiko
for smitte med Corona. Men tredje gang kunne Teater V opfører ’Hits med
Saksen’ i Møllesalen og det blev et kæmpe hit.
-” Det er det bedste, I til dato har præsenteret for os”, sagde en beboer på
vej hjem fra forestillingen.

En anden fortæller, at hun havde det, som om hun var tilbage til sin læretid.
Hun er uddannet frisør i 1950’erne.
-” Salonen i stykket var indrettet fuldstændig som den salon jeg var i lære i”.
’Hits med Saksen’ foregår i en frisørsalon i 1950’erne. Stykket handler om
Ruth, der har kæmpet sig frem til at kunne åbne sin egen salon:

Salon Liberty
Navnet er inspireret af Ruths rejse til New York. Ruth drømmer om at flytte til
Amerika og åbne endnu en ’Salon Liberty’ derovre.
En kunde kommer ind i salonen – en ung dame som ser noget træt og grå
ud. Hun er enlig mor og arbejder på en radiofabrik. Hun drømmer om at gøre
noget ud over det normale og derfor beder hun Ruth om at give hende en ny
frisk frisure.
De to synger sange fra 1950’er – både amerikanske og danske - sange med
masser af drømme.
-”Vi kendte jo alle sangene”, sagde en af beboerne dagen efter forestillingen
og tilføjer:
-”Det var en skøn forestilling”.
-”Nej, hvor har jeg grinet. Det var godt nok en sjov forestilling”, lød det fra en
af vores nye beboere.

Skuespillerne fortalte efter forestillingen at ’Hits med saksen’ er skabt ud fra
publikums ønsker om sange og melodier.
-” Det var gode sangere og dejligt med klaver til”, kom det fra en smilende
teatergænger.
- ”Det var alt for højt”, var der to beboere, der synes.
Men vippende fødder, små håndbevægelser, smil og usædvanlig vågenhed
var nogle af de små tegn, der viste at alle blev fængslet af den glade energi
og den fine fortælling om drømme som Teater V underholdt os med en
onsdag formiddag i februar.

Kom og få grinet i Møllesalen - Tirsdag den 19. april kl. 14-16
Stine og Martin og optræder for os med sang og humør

De har tidligere besøgt Gildhøjhjemmet og der var de så sjove, at en af vores
afdelingsledere nær mistede pusten af at grine.
Toppen er vært ved en kop kaffe/te og noget sødt til dem, der har en sød tand.

Et skab med succes
Gildhøjhjemmet har et glasskab i nærheden
af cafeen, lige ud for administrationen –
et genbrugsskab.
Hver mandag er der åbent i skabet og de
udstillede ting kan købes. Det er blevet en
kæmpe succes. Og nu er Toppen næsten
løbet tør fra genbrugsting.

Så har du nogle små pyntegenstande, en
god sysaks, aflagte smykker eller måske en
antikvitet, du ikke længere bruger, så vil vi
meget gerne modtage det og sælge det via
vores skab.
De penge, vi tjener, går til en is, når vi er
på tur eller en skarp til kaffen, når vi har
underholdning i Møllesalen.

Torsdag den 3. marts kan man sige, at foråret kom til afdeling D.
Vi havde bestilt blomsterdekoratør fra Hexeriet til at komme med
blomster.
Alle beboer på afdeling D fik mulighed for at lave deres egen flotte
buket, som de kunne tage med ind i egen bolig - Det blev til mange
super flotte buketter.
Det blev en rigtig dejlig formiddag, både for beboere og personale, som
nød at sidde og lave buketter, efter eget valg.

Afdelingen summede
af forår, da alle de
smukke dejlige
blomster kom.

Vores aktivitetsrum
blev fyldt med flotte,
farverige og dejligt
duftende blomster.

Hej med jer alle sammen
Jeg hedder Monika, jeg kommer fra polen, er 37 år og har 2 børn.
Jeg er elev på afdeling A/B. Jeg er meget glad for være der, jeg føler
mig velkommen.

Jeg har 2 beboere og er meget glad for, at jeg kan hjælpe dem.
Vi går tur sammen, og jeg laver forskellige aktiviteter med dem. Jeg har
deltaget i erindringsdans sammen med beboerne og det var en rigtig
god oplevelse. Jeg kan kun opfordre andre til at komme med ned at
danse, eller lytte til musikken.
Alle personaler og mine vejledere støtter mig, når jeg har brug for hjælp.
Jeg er meget glad for være elev her på Gildhøjhjemmet, alle beboere er
meget søde, og jeg håber, at jeg er med til at gøre en forskel for dem.

Et sidste farvel
Til nye beboere:

12. Lilly Kristine Knudsen

Afd. A

14. Jytte L. Christiansen

Afd. B

16. Birte Kirsten Christiansen

Afd. D

17. John Frede Mikkelsen

Afd. C

23. Henning Larsen

Afd. A

25. Ruth Marie Larsen

Afd. C

30. Ulla Johansen

Afd. B

Edele Marie M. Enstrøm

Afd. D

Willy Preben Petersen

Afd. D

Nina Kjær

Afd. C

Anita Vendelbo Holm Rengøring

Baris Okutan

Rengøring

Trine Almskou

Simone Sekula

Afd. AB

Birgit A. Rasmussen

Toppen

Regah Durany

Afd. D

Rehabiliteringen

Fredag
Den 1.

Forret: Gulerodssuppe med croutoner

Lørdag
Den 2.

Hovedret: Brændende kærlighed med rødbeder og persilledrys

Søndag
Den 3.

Hovedret: Stegt nakke med skysauce, bønner, tyttebær og kartofler

Mandag
Den 4.

Hovedret: Sydhavskylling med løse ris, mango chutney

Tirsdag
Den 5.

Forret: Jordskokkesuppe med persilledrys

Onsdag
Den 6.

Hovedret: Lasagne med mormors grønne salat

Torsdag
Den 7.

Hovedret: Stegt fisk med hollandaisesauce, broccoli og hvide kartofler

Fredag
Den 8.

Hovedret: Kotelet i karryfad med kokos, mangochutney og løse ris.

Lørdag
Den 9.

Hovedret: Husets gryde med syltet agurk og kartoffelmos

Søndag
Den 10.

Hovedret: Flæskesteg med skysauce, agurkesalat, rødkål og kartofler

Mandag
Den 11.

Hovedret: Tortillas med kylling, champignon, salat og cremefraiche

Tirsdag
Den 12.

Forret: Legeret porre-kartoffelsuppe

Onsdag
Den 13.

Hovedret: Hakkebøf med bløde løg, bearnaisesauce, ærter og røsti

Skærtorsdag
Den 14.

Hovedret: Kogt hamburgerryg med stuvet spinat og brunede kartofler

Langfredag
Den 15.

Hovedret: Kalvesteg med vildtsauce, tyttebær, asier og kartofler

Hovedret: Knuste hjerter i flødesauce, asier og grøn kartoffelmos
Dessert: Vaniljebudding med karamelskum
Dessert: Henkogt ananas med hindbærskum

Dessert: Fløderand med kirsebærsauce
Hovedret: Krebinet med stuvet gulerødder/ærter og kartofler
Dessert: Brieost med kiks og rabarberchutney
Dessert: Frugtgrød med fløde
Dessert: Kræmmerhus med frugtskum

Dessert: Franskbrød med frugtsalat
Dessert: Pære Bella Helene
Dessert: Hybensuppe med skumbolle
Hovedret: Fiskefrikadeller med smørsauce, remulade, citron, gulerodsråkost og kartofler
Dessert: Ymerkoldskål med kammerjunker
Dessert: Vafler med jordbærskum
Dessert: Passionsfrugtfromage med flødeskum

Lørdag
Den 16.

Hovedret: Bøfstroganoff med asier og kartoffelmos

Påskedag
Den 17.

Hovedret: Lammesteg med rosmarin og timian, skysauce, spinatsalat og små ovnkartofler

Dessert: Æbletrifli med flødeskum
Dessert: Fløderand med rabarbersauce

2. Påskedag Påskefrokost
Den 18.
Tirsdag
Den 19.

Hovedret: Pizza med skinke, ananas og hvidkålssalat

Onsdag
Den 20.

Forret: Maizenagrød med kanelsukker og smør

Torsdag
Den 21.

Forret: Juliennesuppe

Fredag
Den 22.

Hovedret: Stegt flæsk med persillesauce, gulerødder og kartofler

Lørdag
Den 23.

Hovedret: Wienerpølser med ketchup, sennep og varm kartoffelsalat

Søndag
Den 24.

Hovedret: Rullesteg med flødesauce, surt, sødt og kartofler

Mandag
Den 25.

Hovedret: Bagt fisk med dildsauce, bagte gulerødder og kartofler

Tirsdag
Den 26.

Forret: Linsesuppe med kokosmælk

Onsdag
Den 27.

Forret: Hønsekødssuppe med urter og boller

Torsdag
Den 28.

Forret: Løgsuppe med ostebrød

Fredag
Den 29.

Hovedret: Frikadeller med brun sauce, rødkål og kartofler

Lørdag
Den 30.

Hovedret: Gratin med skinkesauce og rugbrød

Dessert: Mandelbudding med flødeskum og saftsauce
Hovedret: Forloren hare med vildtsauce, rødkål, gele og kartofler
Hovedret: Kogt sprængt nakke med aspargessauce, ærter og kartofler
Dessert: Svesketrifli med flødeskum
Dessert: Henkogt fersken og ananas med råcreme

Dessert: Mandaringele med råcreme
Dessert: Æblegrød med fløde
Hovedret: Spaghetti med oksekødsauce, revet ost og ketchup
Hovedret: Kogt kylling med peberrodssauce, grønt og kartofler
Hovedret: Æggekage med flæsk, rugbrød, purløg, tomat og sennep
Dessert: Chokoladebudding med hindbærskum
Dessert: Frisk frugt

Tirsdag den 26. april
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.

Åbningstider i caféen:
Mandag til fredag
kl. 11:30 - 12:30
Lukkedage:
Weekend og helligdage og
ved beboerarrangementer
i Møllesalen

Der afholdes påske banko
i caféen
Onsdag den 13. april

3 plader: 25 kr.

Kl. 13:00 - 14:30
Kom i god tid

FREDAGSBAR
Den 29. april
Kl. 13.00 til 14.30 i caféen
Med huspianist Finn
Vi serverer
Whisky on the Rocks
eller
Ginger Monkey
(Whisky og Ingefær soda)

Pris: 20 kroner pr. drink

FEST FEST FEST
Den 1. marts begynder foråret ifølge kalenderen i Danmark. Det fejrede vi på
Gildhøjhjemmet med et brag af et vintergilde.
En fest med albuerne på bordet og noget skøn skipperlabskovs, hjemmesyltede
rødbeder og fadøl i stride strømme. Det lykkedes os at tømme et anker øl på
25 liter, og det var der flere i huset, der kunne mærke dagen efter.
Vi havde inviteret Heine fra Dansktoppen til at spille for os og det var der rigtigt
mange af gæsterne ved gildet, der var begejstrede for. Det var musik fra 60’erne
og 70’erne og flere nød, at det var lidt nyere toner i en mere rocket stil.
Heine havde foreslået 4-5 fællessange og Maria fra Toppen var faldet over en vise
med navnet: ’Mørke Manja og Lyse Lis’. En vise om to piger fra landet, der forelsker
sig i Nyhavn og det muntre liv med fadøl og skipperlabskovs. Heine indvilgede i at
lære sangen – dog måtte han skifte fra elektrisk til akustisk guitar. Og så sang vi i
fællesskab den lidt ukendte vise af Sigfred Pedersen – forfatteren til ’Nu går våren
gennem Nyhavn’.
Hele afdeling B gav en samlet stor tak for festen med besked om, at det var en af
de bedste fester, de havde oplevet her på stedet.
- ”Det behøver jo ikke være så opstyltet”
- ”Det var skønt med god mad, øl og svingende musik”
- ”Hold da op det var en god fest. Skønt at synge med og at være sammen”.
Festudvalget havde bestemt, at der skulle pyntes med blå duge, hvide snefnug og
hvide servietter på bordene og det gav en fin stemning til den afslappede fest.
Maria og Mette fra Toppen kan her afsløre, at der ikke mødte mange op til motion
næste formiddag.

Hund i Toppen
En regnfuld og ellers lidt trist torsdag eftermiddag, kom Nala og hendes ejer
forbi i Toppen. Nala er besøgshund gennem Tryghedsfonden.
For at blive godkendt som besøgshund, har både hund og ejer været til eksamen.
Der var ikke mange, der fandt vejen forbi Toppen, men dem der kom fik hygget
og kælet med Nala, imens vi drak kaffe og spiste dejlige muffins fra køkkenet.
Når Nala fik nogle af de udleverede godbidder, kvitterede hun med møsser og
veltilpas grynten. Nala er en fladsnudet Bulldog.

Fredag den 8. april
Finn – vores huspianist – kommer og spiller
til dansen og så slutter vi af med
sandwich, håndbajere og sodavand.
Sidste år blev det en fin festlig
afslutning på dansesæsonen,
og det håber vi også for i år.
Vi danser igen til efteråret.
Alle er velkomne,
også selv om de ikke har danset
så meget i sæsonen.

Ved De det ???
Påsken er lige rundt om hjørnet og i den
anledning, har denne påskekylling
gemt sig flere steder i bladet.
Hvor mange påskekyllinger er der inklusiv
denne?
8

9
10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

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

Beate Andreasen, Afd. A-09

Svaret er:

Løsningen er:

11. marts

Solbriller

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

UDFORSKNINGSTUR TIL BALLERUP

Der har længe svirret et rygte om, at Gildhøjhjemmet skulle udvide bebyggelsen
med en campingvogn. Toppens medarbejdere har været på opgaven for at finde
ud af, hvad der er af muligheder.
En tåget dag i marts tog Toppen på udflugt med to beboere til Lindehaven – et lille
plejehjem i det centrale Ballerup.
Lindehaven har haft en campingvogn i flere år. De fortalte, at de er meget glade
for den og at den bliver brugt flittigt i de somre, der ikke er for varme eller for
kolde. Campingvognen i Lindehaven står ved hækken ud til en offentlig park og
det gør, at besøg i den giver en oplevelse af at komme ud i det blå. Det sker tit at
folk, der lufter deres hunde i parken, kigger ind til de besøgene ved vognen.
Det blev en god tur, hvor vi fik en masse input til vores tanker om campingvogn –
fordele og ulemper. Lindehaven kunne også fortælle om, hvilke aktiviteter de
laver og det var meget inspirerende.
De to beboere fra Gildhøjhjemmet, der var med på udflugten havde flere kommentarer til tankerne om at få en campingvogn i haven:
- ”Der er jo ikke meget plads inde i vognen”.
- ”En campingvogn er jo ikke ligefrem køn at kigge på og vi har jo vores orangeri”.
- ”En campingvogn bruger man til at tage af sted og så overnatter man i 2 dage og
så er det videre til et nyt sted. Så det er måske lidt kedeligt, at den bare står i
haven”.

Mette fra Toppen har talt med en medarbejder fra Æblehaven, som fortæller, at de
har haft campingvogn i mange år. Den var de meget glade for de første år, men
de sidste 3 år har de ikke brugt den. Æblehaven forslog os, at vi i stedet køber et
lille kolonihavehus, fordi det er nemmere at komme ind og ud af for mennesker i
kørestole eller med rollatorer.
Rygterne om en campingvogn svirrer stadig og du vil kunne følge med i planerne
her i Beboerbladet.

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

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.

Forår i luften - En havegruppe på Gildhøj
Er du til urter og buske?
Har du grønne fingre?
Kan du lide at rode i jorden?
Med andre ord er du havemenneske?
Toppen vil gerne lave et havehold, hvor vi
går i haven og planter, vander og sår.
Vi skal en tur på planteskole for at indkøbe
nye planter til vores orangeri.
Giv Maria eller Mette besked,
hvis du gerne vil være med.

