


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 - Vakant            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. 

Julelys og julekæder og høje el-priser. Hvordan skal det mon gå? 
 
Vi har besluttet, at beboerne på ældrecentrene fortsat skal opleve, at det er jul  
på trods af høje elpriser. Derfor vil der fortsat være pyntning med lyskæder og  
juletræer ude og inde som tidligere år. Der vil dog blive sat ”timer” på, så lysene 
først tændes, når det bliver mørkt om eftermiddagen og om aftenen, men bliver 
slukket om natten. Det er så vores bidrag til energi krisen. 
 
Der er planlagt hyggelige julearrangementer i løbet af december måned – se  
aktivitetsoversigten. 
 
Vi har allerede fejret 1. søndag i advent med glögg og æbleskiver i november. Der 
er bl.a. planlagt julefrokost for hele huset den 1. december. 
 
Jeg glæder mig særligt til arrangementet med ”Jul i haven” som er planlagt til  
onsdag den 21. december fra kl. 15.30-17.30. Der bliver vores have fuld af julelys, 
glögg og æbleskiver, og god stemning er jeg helt sikker på. Der er åbent for  
gæster og pårørende – børn, børnebørn og oldebørn er også velkomne. 
 

               
 
Ang. vores cafe: Det er besluttet, at cafeen skal lukke den 28. februar 2023. Det 
betyder, at personalet og beboere udefra ikke længere kan købe mad. Som beboer 
og pårørende, får det ingen betydning. Der kan forsat bestilles mad i køkkenet og 
en lagkage til fødselsdag osv. 
 
Da vi således ikke længere skal bruge cafeen på samme måde, har vi et ønske om 
at få lavet cafeen mere ”bruger venlig”. Kunne vi måske få indrettet cafeen, så 
f.eks. kørestolsbrugere også kunne deltage i mindre køkken-aktiviteter (f.eks.  
småkagebagning, lave marmelade osv.)? Eller kunne vi få en stationær kiosk i 
cafeen, som kunne slå skodderne op, når der var åbnet?  
 
Fra Kudsk Fonden har vi fået midler til en bjælkehytte i haven, men hvis Bruger- og 
pårørenderådet ønsker at bruge pengene til et andet projekt, har vi fået tilladelse 
til dette. Vi har haft møde i BP-rådet og delt vores tanker omkring cafeen. BP-rådet 
støtter op om,  at midlerne fra Kudsk Fonden (i stedet for bjælkehytten), kan gå til 
etablering af en kiosk i caféen 
 
Vi glæder os til at komme i gang med projektet. 
 
Med ønsket om en rigtig glædelig julemåned til jer alle. 
 
Nyd måneden, nissehuerne og hinandens samvær. 
  
De bedste hilsner 
Anette Falk, centerleder  



 

 

 

 

Torsdag den 13. oktober havde vi besøg af SOSU Skolen. Der kom omkring 100 
grundforløbselever med deres lærere. 

De kom i tre hold fra kl. 9-12. Først fik de introduktion i Caféen med en lille film  
om Gildhøjhjemmet. Vi havde to SSA elever med til dette. 

Der var en fin dialog med mange gode spørgsmål og det var en succes, at eleverne 
deltog.  

Derefter gik vi på besøg hos tre beboere. Det var aftalt med Jytte fra afdeling B og 
Ruth fra afdeling C stuen. I sidste øjeblik blev også Tove fra afdeling C 1. spurgt, 
da der var så mange elever. 

Det var første gang for mange af eleverne, at se et plejecenter og være inde på en 
beboerstue. De havde mulighed for at stille beboerne alle de spørgsmål, der lige 
dukkede op. 

Vi siger mange tak for både Julie og Onurs deltagelse og endnu engang tak for, at 
Jytte, Ruth og Tove ville åbne deres hjem for eleverne. 

 



 

 

 

 

I denne mørke tid, er det rart at samles  
om noget hyggeligt.  

Som fast tradition fejrer vi derfor julen  
og lyset i vores skønne have. 

 

Onsdag den 21. december 

Kl. 15.30 - 17.30 

 

Vi ser mørket falde på og lysene træde frem. 

Der vil være gløgg, varm kakao,  
æbleskiver og frugt. 

 

Pårørende er meget velkomne. 

 

 

 

Jul i haven 



 

 

 

Torsdag den 4. november fejrede vi Gildhøjhjemmets 65 års fødselsdag. 
Husets beboerfestudvalg havde været med til at bestemme menuen og 
borddækningen. 

Vi fik et lille dejligt stjerneskud til forret, glaseret skinke med kartofler,  
gulerødder og ærter samt smør- og lyssovs til hovedret. Til dessert fik vi 
dejlig gammeldaws´ æblekage med flødeskum. Til kaffen var der lækker 
chokolade. Tak til køkkenet for den dejlige velsmagende mad. 

Under middagen spillede Brian, vores mangeårige ”husfestpianist”, og 
han leverede rigtig god opvarmning til Johnny Hansen fra Kandis. 

Johnny fik et stort bifald, da han kom på scenen og så blev der ellers 
sunget med på alle de kendte Kandis hits samt ”Ensom dame 40 år”.  
Det var en fest med fællessang og dans. 

Da Johnny var færdig med at synge og Brian tog over igen, var der ret 
mange, der gerne ville fotograferes med Johnny. Afdeling D var smarte 
og fik taget et gruppe-foto med Johnny i midten. 

Brian sang og spillede en masse af de gode gamle sange, som vi også 
danser og synger til om fredagen, når vi har dans i Møllesalen. 

Alt i alt var der en formidabel stemning og flere gik hjem med røde  
ungpige kinder.  









Torsdag  
Den 1. 

Julefrokost i huset 

Fredag 
Den 2. 

Hovedret: Gule ærter med sprængt nakke, sennep og rugbrød 

Dessert: Æbleskiver med syltetøj 

Lørdag 
Den 3. 

Hovedret: Skipperlabskovs med persilledrys og rødbeder 

Dessert: Chokoladebudding med flødeskum 

Søndag  
Den 4. 

Hovedret: Stegt krydret nakkesteg med  flødesovs, agurkesalat og kartofler 

Dessert: Jordbærfromage med flødeskum 

Mandag 
Den 5. 

Forret:  Snitte med tunsalat og brøndkarse 

Hovedret: Risengrød med kanelsukker, smør og saft 

Tirsdag  
Den 6. 

Hovedret: Forloren hare med vildtsauce, rødkål og kartofler 

Dessert: Henkogt fersken med råcreme 

Onsdag 
Den 7.  

Hovedret: Kogt fisk med hollandaisesauce, broccoli og kartofler 

Dessert: Jordbærgrød med fløde 

Torsdag 
Den 8. 

Hovedret: Frikadeller med stuvet ærter og gulerødder, og kartofler 

Dessert: Vaniljebudding med saft sauce 

Fredag 
Den 9. 

Forret: Kalvekødssuppe med urter, kød/ melboller 

Hovedret: kogt kalv med marengosauce, rosenkål og kartofler 

Lørdag 
Den 10. 

Hovedret: Indianerhachis med asier og kartoffelmos 

Dessert: Henkogt pære med makronskum 

Søndag  
Den 11. 

Hovedret: Stegt kylling med skysauce, agurkesalat og kartofler 

Dessert: Ymerfromage med flødeskum og kirsebærsauce. 

Mandag 
Den 12. 

Hovedret: Vegetarisk gryderet med kartoffelmos 

Dessert: Æblegrød med fløde 

Tirsdag 
Den 13. 

Hovedret: Svensk pølseret med sennep, purløg og rugbrød 

Dessert: Maizenagrød med smør og kanelsukker 

Onsdag  
Den 14. 

Hovedret: Sprængt nakke med gule ærter, sennep og rugbrød 

Dessert: Æbleskiver med syltetøj 

Torsdag  
Den 15. 

Forret: Hønsekødssuppe med urter og mel/kødboller 

Hovedret: Kogt høns med karrysauce, ærter og løse ris 



Fredag  
Den 16. 

Hovedret: Brunkål med røget og fersk kogeflæsk, sennep og kartofler 

Dessert: Æbleskiver med syltetøj  

Lørdag 
Den 17. 

Hovedret: Navarin med kartofler 

Dessert: Bagte æbler med flødeskum 

Søndag 
Den 18. 

Hovedret: Svinekæber med drue agurker og kartoffelmos 

Dessert: Romfromage med flødeskum og chokolade  

Mandag 
Den 19. 

Forret: Legeret porresuppe med flutes 

Hovedret: Hakkebøf med blødeløg, skysauce, vintersalat og kartofler 

Tirsdag  
Den 20. 

Hovedret: Kold julesylte med rødbeder og stuvet kartofler  

Dessert: Frisk frugt mandariner og juleæbler 

Onsdag 
Den 21. 

Forret: Legeret løgsuppe med brødcoutroner  

Hovedret: Linse lasagne med spidskålssalat / flødedressing 

Torsdag 
Den 22. 

Forret: Snitte med hønsesalat, ananas og karse 

Hovedret: Fiskefrikadeller med smørsauce, gulerodsråkost og kartofler  

Fredag 
Den 23. 

Hovedret: Krebinetter med  ærter/gulerødder og kartofler  

Dessert:  Henkogt pære med makronskum 

Lørdag 
Den 24. 

Hovedret: Stegt and, flæskesteg, ½ æble m/gele, asier, rødkål, sauce og 2 x kartofler 

Dessert: Risalamande med kirsebærsauce 

Søndag  
1. Juledag 

Hovedret: Bøfstroganoff med asier og kartoffelmos 

Dessert:  Hindbærgrød med fløde 

Mandag 
2. Juledag 

Hovedret: Tarteletter med høns i asparges 

Dessert: Mandaringele med cremesauce 

Tirsdag 
Den 27.  

Hovedret: Boller i karry med broccoli og løse ris 

Dessert: Hybensuppe med skumbolle 

Onsdag  
Den 28. 

Forret: Aspargessuppe med flutes 

Hovedret: Vegetariskbrændende kærlighed med rodurter og hindbær topping 

Torsdag  
Den 29. 

Hovedret: Paneret kotelet med tomatsauce, grønt og løse ris 

Dessert: Æbleskiver med syltetøj 

Fredag 
Den 30. 

Hovedret: Gule ærter med sprængt nakke og sennep 

Dessert: Pandekage med syltetøj 

Lørdag 
Den 31. 

Hovedret: Kogt torsk med sennepssauce, hakket rødbeder/æg, grønt og kartofler 

Dessert: Sherryfromage med flødeskum 



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

Et sidste farvel 

 

Hans Mathiesen   Afd. A 

Anni Vivan Dall   Afd. A 

Annie Elisabeth Jensen  Afd. D 

Inge Brandt    Afd. A 

Pia Schou Thorvaldsson Afd. B 

5. Eddie James Sharp   Afd. A 

8. Jonna Margrethe Bøje  Afd. B 

18. Bent Aage Krievs   Afd. C 

 



JULEBANKO I CAFÈEN 

Onsdag den 8. december 

 Kl. 13:00 - 14:30 

 

 
1 plade:   10 kr. 

3 plader:  25 kr. 

Der afholdes Julegudstjeneste i Møllesalen den 20. december 

Det starter kl. 16.00, hvor der vil være kaffe og kage. 

Pårørende er meget velkomne. 

 

 Følgende præster er tilknyttet  

Gildhøjhjemmet: 

 
Søren B. Kjeldgaard 4346 0806 

Marianne Braae  4346 0809 

Victor Sejersdal  4346 0803 



             

November måned er vejrmæssigt en utaknemmelig måned at holde arrangementer 
i vores have. 

Men regn og rusk skulle ikke afholde os fra at få besøg af Byggelegepladsen  
Tranehytten. Børnene kom med dyrene i Caféen, så vi kunne sidde tørt og godt 
ved bordene. 

Denne gang havde de kaniner, marsvin og silkehøns med, som de også har haft 
med, når vi er i haven. Men de havde også nogle vandrende pinde og kæmpe store 
Congo-snegle med.  

De bløde dyr var selvfølgelig et hit som altid. Og der blev kælet, nusset og fodret 
med dejlige snacks, som gulerødder og agurk. 

Måske skulle der tages lidt tilløb, - men mod slutningen havde de fleste også siddet 
med en vandrende pind og/eller kælet med en Congo-snegl. Sneglen var i øvrigt 
slet ikke slimet som mange går og tror. Den var derimod kold og let fugtig. 

Det var en stor succes med dyr i Caféen. I december springer vi dog besøg fra  
Tranehytten over. Der er der så meget andet både Tranehytten og os her på Gild-
højhjemmet skal nå.  Men til januar får vi igen besøg i Caféen. 

Når vi nærmer os foråret, bliver besøgene igen ude i vores skønne have. Så kan vi 
nemlig også få besøg af deres heste. 

 





 

December i Toppen 2022 

Der kan forekomme ændringer 

Dato Formiddag 10.00  - 11.15 Eftermiddag 13.00 - 14.30 

Torsdag 
1/12 

Aktivitetsmedarbejderne pynter op til    
julefrokosten 

Julefrokost for alle beboere og personaler kl. 
12.00—15.00 i Møllesalen 

Fredag  Boldcasino i Caféen  Vi julepynter i orangeriet 

Mandag 
5/12 

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

Tirsdag 
6/12 

Aktivitetsmedarbejderne og afd. D 
laver motion sammen   /     1 : 1  

Spil i Toppen med julequiz og andre sjove 
spørgsmål 

Onsdag 
7/12 

Seniorform i Caféen     /      1 : 1 Vi læser julehistorier i Toppen         /    1  : 1 

Torsdag  
8/12 

Badutspring for hjernen i Toppen  Jule Banko i Cafeen  

Fredag 
9/12 

Boldcasino i Caféen  1 : 1 

Mandag 
12/12 

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

Tirsdag 
13/12 

Lucia på alle afdelinger Spil i Toppen 

Onsdag  
14/12 

Seniorform i Caféen     /       1 : 1 Vi læser julehistorier i Toppen         /   1  :  1 

Torsdag 
15/12 

Badutspring for hjernen i Toppen  Spillebule i Toppen og vi bager småkager 
Hund i Toppen kl. 14.45 — 15.30  

Fredag 
16/12 

Boldcasino i Caféen  1 : 1 

Mandag 
19/12 

Sang og motion i Caféen  Vi ser film i Caféen kl. 13.00—15.00  
FAR TIL 4 I BYEN —  med til julebal i nisseland  

Tirsdag 
20/12 

Aktivitetsmedarbejderne og afd. D 
laver motion sammen       /       1 : 1 

Julegudstjeneste i Møllesalen med pårørende 
Kl. 16.00 — 17.00  

Onsdag  
21/12 

Aktivitetsmedarbejderne pynter op i haven Jul i haven med pårørende kl. 15.30—17.30  

Torsdag 
22/12 

Badutspring for hjernen i Toppen  Banko i Caféen  

Fredag 
23/12 

Boldcasino i Caféen 1 : 1 

Mandag  
26/12 

Toppen er lukket Toppen er lukket 

Tirsdag 
27/12 

Aktivitetsmedarbejderne og afd. D 
laver motion sammen      /    1 : 1 

Spil i Toppen 

Onsdag 
28/12 

Seniorform i Caféen  Vi læser bogen om Kjeld Rasmussen 
i Toppen   

Torsdag 
29/12 

Badutspring for hjernen i Toppen  Vi ser filmen MARTHA i Caféen kl. 13.00—15.00 

Fredag 
30/12 

Boldcasino i Caféen  Fredagsbar i Caféen  



     1      2      3      4      5      6      7      8     9 

         

 Ved De det ??? 

Klejnen 

Julen nærmer sig med julepynt, julelys, juletræ,  
julegaver og mange skønne julekager. 

Hvilken julekage er den ældste julekage? 

Pebernødden 

Jødekagen 



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 ” 

Ivy Pedersen Afd. C-02 

Svaret er:  

Martin 

 

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 

Srinoi Witt Afd. D-07 

Løsningen er:  

Legetante 



 FREDAGSBAR 
 

Den 30. december 

 

 

Kl. 13.00 til 14.30 i Caféen 
Med huspianist Finn 

 

Vi skåler nytåret ind 
 

Årets sidste fredagsbar er en  
 

 

 

 

 

 

 

Pris: 20 kroner pr. drink  



MEDLEMMER AF BRUGER — OG PÅRØRENDERÅDET 

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

Repræsentant fra Seniorrådet 
Preben Frank  
E-mail: pfrank@post11.tele.dk 

AB Peter Egtorp 
 Tlf.:  2934 0565 
 E-mail: peteregtorp@gmail.com 

D Erling Petersen 
 Tlf.:  2061 7548 
 E-mail: m_ep@webspeed.dk 

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

AB Suppleant Anne Birch 
 Tlf.: 2321 8750 
 E-mail: an@tdcspace.dk  

C Allan Frederiksen 
 Beboer afd. C-13 
 E-mail: allan.frederiksen@get2net.dk 

mailto:golf2019@outlook.dk
mailto:allan.frederiksen@get2net.dk

