


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            4328 2373 

Afdelingsleder Køkken/Rengøring/Toppen - Dorthe Johansen      4328 2374 

Afdelingsleder AB - Christine Colding  Christensen       4328 2350 
Afdelingsleder C - Nina Kjær            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 

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. 

 
Sikke en varm sommer!  

Det er dejligt med næsten sydlige himmelstrøg, men det gør også, at vi skal være 
ekstra opmærksomme på at få nok at drikke. Vi opfordrer derfor til at drikke  
rigeligt. Køkkenet har sendt chips og is rundt til afdelingerne (salt fremmer tørsten) 

 

Her i skrivende stund (midt august) har vi booket isbilen til at komme forbi og der 
er fyldt soppe- og badebassiner op, så man kan få dyppet tæerne.  

Nyd haven og skyggen - og så ser mange af os helt sikkert frem til sensommeren, 
hvor temperaturen forhåbentlig falder til mere normale grader. 

Vi har snart valg til Bruger- og Pårørende Rådet her på Gildhøjhjemmet  
 (19. september). Som medlem af BP-rådet er du talerør for alle beboerne.  

Ledelsen og medlemmerne i rådet drøfter emner og ønsker, som vil kunne give  
større livskvalitet og en bedre hverdag. Det kan være ønsker til aktiviteter eller  
maden. Ønsker til forbedringer osv. Det er også her, vi taler om dét, som fungerer 
godt og som der ønskes mere af, så vi sammen kan skabe en god hverdag for  
beboerne. Ledelsen orienterer samtidig om forskellige indsatser, som vil have  
indflydelse på hverdagen.  

 

Der drøftes aldrig personsager, men kun generelle ting. 

Vi har møder 4 gange om året (2 møder om foråret og 2 møder om efteråret) á  
ca. 1½ til 2 timers varighed. Jeg laver referat fra møderne sammen med Dorthe 
Johansen (leder for køkken, aktivitet og rengøring). Dorthe og jeg deltager fast  
på møderne. Som medlem af BP-rådet er der altså ikke ekstra arbejde for dig –  
ud over naturligvis at møde op til de årlige møder og have et ønske om at gøre 
hverdagen bedst mulig for beboerne i huset. 

Det ideelle vil være, at vi både har beboere og pårørende repræsenteret i rådet  
og gerne fra hver afdeling. 

Har du lyst til at høre mere om arbejdet i Bruger- og Pårørende Rådet, er du  
velkommen til at henvende dig til personalet på afdelingen, Dorthe eller mig. Der 
vil komme opslag omkring valget, hvor det præciseres nærmere med tid og sted. 

  

https://www.google.dk/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://www.pixtastock.com/photo/32919775&ved=2ahUKEwj_w4-cldL5AhUimIsKHYKFBJYQqoUBegQIDBAB&usg=AOvVaw30BnI0609l9pMhCns1m_BG


Vi er blevet idrætscertificeret og har fejret dette den 30. august med besøg af 
vores borgmester og lidt godt til ganen.  

Det betyder, at vi har særlig fokus på bevægelse i hverdagen, hvor beboerne  
tilbydes en eller anden form for bevægelse 3 gange om ugen. Billeder fra dagen 
kommer i næste udgave af Beboernyt, da denne udgave allerede er gået i trykken 
før 30. august. 

Vi vil gerne skabe de gode relationer og have værdifulde dialoger mellem beboere, 
pårørende, personalet og ledelsen, som understøtter den gode hverdag for  
beboerne.   

Derfor vil der blive afholdt lokale afdelingsmøder i løbet af det kommende halvår. 
Dette har også været et ønske fra Bruger- og Pårørende Rådet.  

Der vil komme opslag på alle afdelinger med praktiske oplysninger omkring mødet. 

Vi har fået midler fra Kudsk Fonden (privat fond, der er oprettet til glæde og  
opmuntring til Gildhøjhjemmets beboere) til indkøb af campingvogn til vores have. 

Vi har sammen med BP-rådet drøftet om det var en god ide, men er kommet frem 
til, at det vil være vanskeligt at komme ud og ind af en campingvogn, når man er 
gangbesværet.  

Vi har i stedet drøftet at bruge pengene på en hytte, hvor tilgangen vil være lette-
re. BP-rådet har fået tilladelse til selv at administrere, hvad beløbet skal bruges til. 
Vi har møde i rådet den 22. august, hvor vi sammen skal beslutte, hvad pengene 
skal gå til. 

Med forhåbentlig gensyn til BP-råds valget den 19. september og ønsket om en  
dejlig september. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Venlig hilsen  
Anette Falk, centerleder   



Hver mandag har vi Sang og Motion, hvor vi først synger nogle sange fra vores 
dejlige sangbøger fra Ældresagen (Sange til livet). 

Bagefter laver vi et siddende motionsprogram ud fra en cd, hvor vi får strækket og 
bevæget kroppen. 

En mandag i juli, havde aktivitetsmedarbejder Maria sin hund Hugo med. Han vejer 
48kg. Hugo havde en flad fodbold med og ville meget gerne lege med alle, der var 
kommet til Sang og Motion. 

Så Hugo var rundt i kredsen og lave ”styrketræning” med dem, der ville prøve 
kræfter med ham. Om det var fordi Hugo var stærkest eller fordi han charmerede 
med sine hundeøjne vides ikke, - men han endte med bolden til sidst . 

Hugo fik stjålet lidt af fokussen fra vores motionsrutine, men til gengæld fik vi 
styrketrænet lidt. 

 



Hele Danmark talte om det i juli. Landet var på den anden ende. Og så skete det -
Tour de France kom til København. Det store imponerende Tour felt cyklede sig 
 gennem et sommerland i gule og prikkede farver. 
 
Her på Gildhøjhjemmet holdt vi os ikke tilbage. Aktivitetscentret inviterede alle til  
cykelture i cafeen. Det blev til mange magiske oplevelser og fantastiske timer. 
 
Der var liv og glade dage i cafeen fra kl. 9 til 14.30 en hel uge. 22 beboere cyklede  
til sammen 410,99 km og 22 ansatte cyklede 364,23 km. Der kom beboere for at 
heppe og mange blev hængende i cafeen efter cykelturen med en slush ice.  
 
Der blev talt om cykelløb ved cafebordene og der blev læst cykelblade og grinet  
og hygget på tværs af aldre og afdelinger. Med andre ord Tour de Gildhøj blev et 
samlingspunkt og det gav genlyd i hele huset. Cykelglæde og den gode energi  
spredte sig for alle vinde. 
 
Sammen så vi de professionelle ryttere kæmpe sig gennem smukke landskaber på 
storskærmen og vi lod os inspirere til spurter, temposkift og udholdenhed. 
 
Det blev en uge, der med flere længder overgik alt, hvad aktivitetscenteret havde  
forestillet sig. 



 På Tour de Gildhøjs sidste dag var der præmieoverrækkelse og vodka i slush icen 
samt smukke frugtfade og kransekage. 
 
Allan fra C stuen vandt den gule førertrøje, fordi han cyklede længst af alle, nemlig 
110 km på en uge. Mens Allan cyklede de mange kilometer, delte han gavmildt ud 
af sin store viden om forskellige sportsgrene f.eks. motorsport og tennis. 
 
Britta fra B kom i grønt, fordi hun på en uge cyklede over 7 ½ time. En præstation 
der satte sig spor, for efter den store indsats blev Britta hurtigere og mere sikkert 
gående. 
 
Den prikkede trøje gik til Kurt fra C stuen, fordi han var på cyklen flest gange. Hele 
19 gange cyklede Kurt i kortere eller længere tid og som sædvanlig med sin glæde 
og sit smittende humør. 
 
Den hvide ungdomstrøje gik til den ældste rytter, nemlig Lilly fra A stuen, som med 
sine 97 år tog en cykeltur 4 ude af 5 dage. 
 
Så havde vi en hemmelig trøje – en blå trøje – den gik til den rytter, der havde  
udvist en særlig indsats, nemlig Preben fra C 1. sal, som kom og cyklede næsten 
hver dag og også efter en nat, hvor han ikke fik sovet. 
 
Alle aktive cykel-beboere fik et håndtryk og et æres-krus. Pigerne fra aktivitets- 
centret poppede champagnen og festligheden fortsatte længe den eftermiddag. 
 
For at understrege succesen gentager vi lige, at der virkelig blev cyklet, grinet og 
snakket i hyggeligt samvær. Flere har efterfølgende sagt, at det var samværet, der 
havde den største betydning.  

Med andre ord dejligt fælleskab i stor stil i den første uge af juli i Gildhøjhjemmets 
cafe. En succes der er værd at gentage. 





 

 

 
 

 

 

 

 

Et sidste farvel 

 

Anette Kiri Loffredo  Afd. D 

Pia Schou Thorvaldsson Afd. B 

Bente Elvira Andersen  Afd. A 

Irene Jensen    Afd. D 

Bente Holme Løber  Afd. C 

Ingrid Ø. Langmaack   Afd. A 

Jytta Fobian Nilsson  Afd. D 

07. Mia Lis Andersen Vejle   Afd. C 

07. Winnie Pedersen    Afd. D 

09. Britta Siggaard Thomsen  Afd. B 

09. Jan Hanegård     Afd. C 

13. Svend Poulsen    Afd. A 

14. Beate Marie Andreasen   Afd. A 

30. Allan Frank Frederiksen   Afd. C 

Tim L. Rasmussen  Aktivitetscentret 
Helene Pedersen  Rehabiliteringen 
Marianne Pedersen Rehabiliteringen 
Gabriela Kissimon  Afd. C 
Lotte H. Chabert  Rehabiliteringen 
Violetta Solgaard  Rehabiliteringen 
Simone Mortensen Afd. C 
Puran Basnet   Afd. C 
Yildiz R. Deveci  Afd. C 
Simone Sekula  Rehabiliteringen 
Sausin Galiya   Afd. C 
Rikke Kristensen  Afd. C 

 

Simone Sekula      Afd. AB 
Stine U. Bjerregaard    Afd. D 
Annika W. Rubeksen    Afd. C 
B. Christophersen     Afd. AB 
Thomas B. Aagaard    Afd. D 
Jannie D. Nielsen           Rehabiliteringen 
Sussie Granno           Rehabiliteringen 
Pia S. Keuer      Afd. C 



Torsdag   
Den  1. 

Hovedret: Hjerter i flødesauce, kartoffelmos og surt 
Dessert: Henkogt pære med flødeskum 

Fredag 
Den  2. 

Forret: Tunsalat på henkogt ananas med karse og toastbrød 
Hovedret: Kotelet i fad med tomat, cocktailpølser og brasede kartofler 

Lørdag 
Den 3. 

Hovedret: Bøf i krydder tomatsauce, ærter og ris 
Dessert: Blommegrød med fløde 

Søndag  
Den 4. 

Hovedret: Marineret svinekam med skysauce, bønner og krydderkartofler 
Dessert: Moccafromage med flødeskum 

Mandag 
Den 5. 

Hovedret: Forloren oksefilet med ratatouille sauce og kartofler 
Dessert: Frisk frugt 

Tirsdag  
Den 6. 

Forret: Jordskokke suppe med bacon og gulerodsdrys 
Hovedret: Stegt medister med stuvet hvidkål og rugbrød 

Onsdag 
Den  7.  

Hovedret: Fiskefrikadeller med smørsauce, remoulade, råkost og kartofler 
Desser: Sveskegrød med fløde 

Torsdag 
Den 8. 

Forret: Oksekødssuppe med urter og boller 
Hovedret: Kogt okse med peberrodssauce, bønner og kartofler 

Fredag 
Den 9. 

Hovedret: Brændende kærlighed med rødbeder og persilledrys 
Dessert: Yoghurt fromage med fersken 

Lørdag 
Den 10. 

Hovedret: Gullasch med asier og kartoffelmos 
Dessert: Rabarber crumble med cremefraiche 

Søndag  
Den 11. 

Hovedret:  Revelsben, grøn salat og hvidløgsflødekartofler 
Dessert: Chokolademousse med flødeskum 

Mandag 
Den 12. 

Hovedret: Svensk pølseret med purløg, sennep og rugbrød 
Dessert: Lun æblesuppe med flødeskum 

Tirsdag 
Den 13. 

Forret:  Ærtesuppe med chili, ingefær og kokosmælk 
Hovedret: Boller i karrysauce med chutney, rosiner og løse ris 

Onsdag  
Den 14. 

Hovedret: Stegt fisk med lyssennepssauce, rødbedesalat og kartofler 
Dessert: Rødgrød med sukker og fløde 

Torsdag  
Den 15. 

Hovedret: Paneret flæsk med brunsauce, rødbeder og kartofler 
Dessert: Henkogt fersken med hindbærskum 



Fredag 
Den 16. 

Forret: Krydret gulerodssuppe med sprød halloumi 
Hovedret: Spaghetti med skinke, revet gulerod, hvidløg og persilledrys 

Lørdag 
Den 17. 

Hovedret: Millionbøf med asier og kartoffelmos 
Dessert: Pandekage med citroncreme 

Søndag 
Den 18. 

Hovedret: Flæskesteg med skysauce, rødkål, gele og kartofler 
Dessert: Ymerfromage med saftsauce og flødeskum 

Mandag 
Den 19. 

Forret: Broccolisuppe med flutes 
Hovedret: Fynsk Gullasch med persillemos 

Tirsdag  
Den 20. 

Hovedret: Grønkålssuppe med sprængt nakke og kartofler 
Dessert:  Kræmmerhuse med æbleskum 

Onsdag 
Den 21. 

Hovedret: Frikadeller med stuvet hvidkål og kartofler 
Dessert: Hybensuppe med æbler 

Torsdag 
Den 22. 

Forret: Risengrød med kanelsukker og smør 
Hovedret: Franskbrød med røget laks, asparges og dild 

Fredag 
Den 23. 

Forret: Kalvekødssuppe med urter og boller 
Hovedret: Kogt kalv med  sur/sødsauce, broccoli og kartofler 

Lørdag 
Den 24. 

Hovedret: Hvidkålsrouletter med muskatsauce, rødbeder og kartofler 
Dessert: Hindbærfromage med flødeskum 

Søndag  
Den 25. 

Hovedret: Svinekæber med drue agurker og persillemos 
Dessert: Is med vafler 

Mandag 
Den 26. 

Hovedret: Gullaschsuppe med grovbrød 
Dessert: Frisk frugt  

Tirsdag  
Den 27. 

Hovedret: Bøf bearnaise med grøn salat og pommes frites 
Dessert: Jordbærgrød med fløde 

Onsdag  
Den 28. 

Hovedret: Grønsagsgratin med skinkesauce og rugbrød 
Dessert: Hyldebærsuppe med tvebakker  

Torsdag  
Den 29. 

Hovedret: Lasagne med tomatsalat  
Dessert: Brie med kiks og druer 

Fredag 
Den 30. 

Hovedret: Kogt fisk, hollandaisesauce, kartofler og årstidens grønt 
Dessert: Solbærsuppe med flødeskum 



 

Åbningstider i caféen: 

Mandag til fredag  
kl. 11:30 - 12:30 

 
Lukkedage: 

Weekend og helligdage og 
ved beboerarrangementer 

i Møllesalen 

Tirsdag den 27. september 

 

Det er klokken 13.00 i kirkerummet.  

Efterfølgende er der kaffe i Caféen. 

 

Følgende præster er tilknyttet  
Gildhøjhjemmet: 

 
1 plade:   10 kr. 

3 plader:  25 kr. 

Søren B. Kjeldgaard 4346 0806 

Marianne Braae  4346 0809 

Victor Sejersdal  4346 0803 

Der afholdes banko i caféen  

 
Tirsdag den 20. september 

 
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. 



 FREDAGSBAR 
 

Den 30. september 

 

Kl. 13.00 til 14.30 i caféen 

Med huspianist Finn 

 

Vi skal smage  
en Malibu Bay Breeze 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pris: 20 kroner pr. drink  



Erindringsdans efteråret 2022 
Alle kan være med til erindringsdans 

Gående, rollator- og kørestolsbrugere 

Vi danser i Møllesalen på følgende fredage kl. 10:30-11:30 

Fredag den 2. september 

Fredag den 9. september 

Fredag den 16. september 

Fredag den 23. september 

Fredag den 30. september 

Fredag den 7. oktober 

Fredag den 14. oktober                                      

Fredag den 21. oktober 

Fredag den 28. oktober 

Fredag den 4. november 

Fredag den 11. november 

Afdansningsbal holdes fredag den 18. november  

Kl. 10:30 - 12:00 



Søndags Rock i haven 
Søndag den 4. september kl. 13.00 - 14.30 

Bandet Cover This spiller god dansk dansemusik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kom og nyd nogle gode timer i haven 
forhåbentligt i dejligt sensommervejr. 

Ny medarbejder i Aktivitetscentret 

 

Jeg hedder Tim, jeg er uddannet  
pædagog og er ansat i et 6 mdrs.  
vikariat i aktivitetscentret Toppen.   

Jeg er gift, far til to store drenge
(mænd) og to små hunde. I min  
fritid kører jeg motorcykel, fisker  
med fiskestang og elsker camping  
og naturoplevelser.  

Jeg glæder mig til at skulle lave en 
masse aktiviteter med jer beboer her 
på Gildhøjhjemmet og er rigtig glad 
for, at jeg får lov til at være sammen 
med jer alle sammen.   



 

Torsdag den 18. august, en meget varm sommerdag, afholdte vi stor  
gårdfest på vores parkeringsplads.  

Der blev serveret franske hotdog, alm. hotdog, ristede pølser og gode 
bøfsandwich. Dertil kunne man, i dagens anledning, få sig en dejlig kold 
velskænket fadøl, eller en sodavand. De rigtige kendere fik sig dog en 
Congobajer (kakaomælk).  

Parkeringspladsen blev fyldt med glade beboere og personaler, med stor 
appetit trods det varme vejr. Det var nogle dejlige timer med masser af 
hygge og god mad. Dertil skønne toner fra vores huspianist Finn. 
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 Ved De det ??? 

Hunden Nala 

 Hunden Hugo 

Hunden Luna 

Hver mandag er der Sang og Motion i Caféen.  

I juli måned var der besøg af en sød gæst, som 
havde sin flade bold med. Hvem var det? 



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 ” 

Dianne Josic Afd. D-4 

Svaret er:  

Cykelrytter som er bedst 

i bjergene 

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 

John Green Afd. C-16 

Løsningen er:  

Dukkevogne 



Luna er en blanding af en Cavalier 
King Charles Spaniel og en Dansk/
Svensk Gårdhund på 8 år. Hun bor til 
dagligt hjemme hos Birgit, vores  
aktivitetsmedarbejder. 

Der var rift om lille Luna. Hun blev 
klappet og kælet og nusset og kysset 
til den helt store guldmedalje. Der var 
også en beboer,  der gik en lille tur i 
haven med Luna i snor. 

Luna nød den megen opmærksomhed 
og tog det i stiv pote.  

Om eftermiddagen var 
hun dog en lille træt 
hund, der knap kunne 
holde sine øjne åbne. 

 

 En tirsdag formiddag på afdeling D 
Hunde fremkalder næste altid smil, grin og godt humør. Også denne  
tirsdag formiddag, hvor afdeling D fik besøg af Luna. 



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 

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

B Hanne Rasmussen 
 Tlf.:  2824 8082 
 E-mail: hlr@dukamail.dk 

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. 

B Suppleant Michael Løfqvist 
 Tlf.: 2245 2705 
 E-mail: golf2019@outlook.dk  

Hund i Toppen 

Torsdag den 22. september kl. 14.30 
er vi så heldige, at vi igen får besøg  
af Nala i Toppen. 

Nala er en fladsnudet Bulldog, og er 
besøgshund gennem Tryghedsfonden. 

Hun elsker klap, nus og godbidder. 

mailto:golf2019@outlook.dk

