


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. 

Den 19. september var der valg til Bruger- og Pårørende Rådet her på  
Gildhøjhjemmet.  

Resultat af valget: 
Beboere:  Allan Frederiksen, afd. C lejlighed 13. 
Pårørende:  Gitte Green afd. C, Erling Petersen afd. D, Peter Egtrop afd. AB  
   (suppleant Anne Birch AB). 
Seniorrådet: Preben Frank 
Ledelse:  Anette Falk, Centerleder og Dorthe Johansen, leder af køkken/ 
   aktivitet/rengøring  
 
Forud for valget var der foredrag ved advokat Engelbrecht ang. fremtidsfuldmag-
ter og testamenter. Der var gode spørgsmål og svar. 

Sidste nyt om det nye ældrecenter, Vesterled: 

Vores politikere er blevet enige om en budgetaftale, der sætter rammen om vores 
budget for 2023. Af aftalen, fremgår det, at det planlagte byggeri af et nyt ældre-
center i Vesterled ikke bliver efter den tidsplan, I tidligere har hørt om. Derimod 
har Kommunalbestyrelsen bedt forvaltningen om at undersøge mulighederne for 
at etablere det nye ældrecenter som et friplejehjem.  

Et friplejehjem er et privat etableret plejehjem. Et friplejehjem, skal leve op til de 
samme retningslinjer og standarder som et kommunalt plejehjem, men med den 
forskel, at det drives af private. 
 
Helt konkret betyder budgetaftalen, at planen for byggeriet i Vesterled bliver 
skubbet lidt ud i fremtiden, mens vi undersøger mulighederne for om byggeriet 
kan være et friplejehjem.  
 
Det er vigtigt at understrege, at det ikke er besluttet om Vesterled skal etableres 
som et privat friplejehjem eller som et kommunalt ældrecenter. Det bliver først 
besluttet, når forvaltningen har undersøgt mulighederne. Det vil i sidste ende  
være politikerne, der beslutter hvordan det nye ældrecenter skal etableres og  
drives.  
 
Helt konkret betyder ovenstående, at: 
 
 Der stadig skal etableres et nyt ældrecenter til afløsning af Gildhøjhjemmet 
 
 Tidshorisonten for det nye byggeri rykker sig og har lidt længere udsigter – 

uden at vi lige nu kan sige noget helt præcist om, hvornår det kan forventes 
at stå færdigt, bliver det tidligst i 2026 

 
 Indtil et nyt ældrecenter står klar, skal Gildhøjhjemmet fortsætte som nu 
 
 Hvis det kommende ældrecenter skal etableres som friplejehjem vil der være 
 en involverende proces omkring overdragelse af medarbejdere fra det eksi-
 sterende ældrecenter til det nye.  
 
Mange efterårshilsner fra   
Anette Falk, centerleder  



Gildhøjhjemmet er nu idrætscertificeret 
Det er ingen hemmelighed, at Brøndby Kommune er en stolt idrætskommune. 

Folkesundheden er vigtig, og derfor skal vi bevæge os hele livet. Også højt oppe i 
alderen.  

Derfor har Brøndby Kommunes kommunalbestyrelse besluttet, at alle 3 plejecentre  
i kommunen skal idrætscertificeres. 

Gildhøjhjemmets aktivitetsmedarbejdere, hverdagstræningsterapeuten samt alle 
hverdagstræningsressourcepersoner på afdelingerne har været på kursus hos DAI 
(Dansk Arbejder Idræt), så huset blev klædt på til opgaven.  

Tirsdag den 30. august, skulle Gildhøjhjemmet officielt idrætscertificeres og have 
overrakt certifikatet - Det blev en festdag uden lige. 

Vi fik vi besøg af vores Borgmester Kent Max Magelund, og fra DAI (Dansk Arbejder 
Idræt) var Marie-Louise Trier Hauge, der har været vores vejleder undervejs og Per 
Huniche, der er forbundsformand i DAI, repræsenteret. 

 

 

 

  

 

 



Vejret var fantastisk, og mange var mødt op i Gildhøjhjemmets smukke have.  
Der var pyntet flot op med diverse forskellige spil og aktiviteter, der bliver brugt i 
dagligdagen sammen med beboerne. Mange af beboerne, ville gerne hilse på, og 
snakke med vores borgmester, der havde den flotte borgmesterkæde på. 

Borgmesteren holdte en tale, før forbundsformanden fra DAI skulle overrække  
idrætscertifikatet til Gildhøjhjemmet. 

Med det sunde for øje, havde husets køkken kreeret nogle fantastiske smoothies 
og et frugtbord som alle nød. 

Og da det jo var en særlig festdag, havde køkkenet selvfølgelig også sørget for, at 
der var bobler og kransekage til overrækkelsen.  

Dem der havde lyst, havde mulighed for at prøve en af de aktiviteter beboerne  
bliver tilbudt nemlig ”op på stikkerne”. ”Op på stikkerne” er 1 stor træningsbold, 1 
vasketøjskurv og 1 sæt trommestikker til hver deltager. Og så bliver der gået til 
den, med store og små arm- og benbevægelser til rytmisk musik. Alle er ret gode 
til at holde takten.  

Det er med stolthed, at Gildhøjhjemmet har hængt idrætscertifikatet op og sat 
den medfølgende fane så alle der færdes her på Gildhøjhjemmet kan se, at huset 
tilbyder langt mere end de minimum 3 bevægelsesaktiviteter man skal have pr. 
uge, for at man kan blive idrætscertificeret. 



 

Så gælder det om at sætte kryds i kalenderen  

Torsdag den 13. oktober kl. 12 - 14.30 

Vi mødes i Møllesalen.  

Helges Pølser og Skafte Øl sørger for, at vi hverken  
kommer til at sulte eller tørste - der vil selvfølgelig også  

være sodavand og congo-bajere. 

Maden serveres ude på parkeringspladsen,  
men vi går indenfor i Møllesalen og spiser og hygger os  

til god tyrolermusik fra vores musikanlæg. 

 

Vel mødt til både beboere og personale 



 

 

 
 

 

 

 

 

Et sidste farvel 

 

03. Ruth Jonna Poulsen   Afd. C 

08. Eva Baunsgaard   Afd. D 

10. Emine Okutan    Afd. A 

12. Jytte Horn    Afd. D 

12. Irene Jensen    Afd. D 

17. Vera Helene Hansen  Afd. C 

22. Bent Rude    Afd. C 

23. Bente Østergaard   Afd. C 

23. Else Helene Schmidt  Afd. C 

25. Erik Tovgaard Nielsen  Afd. C 

Emine Okutan   Afd. A 

Ruth Jonna Poulsen Afd. C 

Eva Baunsgaard  Afd. D 

Poul Kristian Vinter  Afd. B 

Tove Hansa Rosqvist Afd. A 



Lørdag  
Den  1. 

Hovedret: Forloren skildpadde med æg og flutes  

Dessert: Ferskenris  

Søndag 
Den  2. 

Hovedret: Rullesteg med svesker, brun sauce, rødkål, gele og kartofler  

Dessert: Appelsinfromage med flødeskum  

Mandag 
Den 3. 

Forret: Aspargessuppe med persilleolie 

Hovedret: Krebinet med stuvet ærter / Gulerødder og kartofler  

Tirsdag  
Den 4. 

Forret: Kalvekødsuppe med urter, mel/kødboller  

Hovedret: Kogt kalv med marengosauce og kartofler  

Onsdag 
Den 5. 

Hovedret: Stegt fisk med citron, persillesauce, gulerodsråkost og kartofler  

Dessert: Solbærgrød med fløde  

Torsdag  
Den 6. 

Hovedret: Stegt lever med brun løgsauce, rødbeder, ærter og kartofler  

Dessert: Hybensuppe med skumbolle  

Fredag 
Den  7.  

Hovedret: Svenskpølseret med sennep og rugbrød  

Dessert: ½ fersken med valnøddeflødeost 

Lørdag 
Den 8. 

Hovedret: Karryret med kylling, løg, rød peber, mangochutney og løse ris  

Dessert: Mokka fromage med flødeskum og chokoladedrys  

Søndag 
Den 9. 

Hovedret: Bøf bearnaise med ærter og perleløg, stegte kartofler 

Dessert: Henkogt pære med hindbærskum  

Mandag 
Den 10. 

Foret: Grønkålssuppe  

Hovedret: Spr. Nakke med peberrodssauce, gulerod og kartofler 

Tirsdag  
Den 11. 

Hovedret: Forloren Hare med vildtsauce, syltet tyttebær, rødkål og kartofler  

Dessert: Æblegrød med fløde  

Onsdag 
Den 12. 

Hovedret: Lasagne med kylling og spinat, spidskålssalat med appelsin 

Dessert: græskarsuppe  

Torsdag 
Den 13. 

Hovedret: Fiskerand med reje/aspargessauce, ærter og kartofler  

Dessert: Hyldebærsuppe med tvebakker  

Fredag  
Den 14. 

Hovedret: Stegt medister med stuvet spinat og brunede kartofler  

Dessert: Brie, kiks og druer  

Lørdag  
Den 15. 

Forret: Snitte med ananas og hønsesalat pyntet med karse  

Hovedret: Risengrød med kanelsukker og smør 

Søndag 

Den 16. 

Hovedret: Flæskesteg med sauce, rødkål, ribsgele og kartofler  

Dessert: Fløderand med henkogt frugt  



Mandag 
Den 17. 

Hovedret: Kotelet i fad (spansk inspireret) med løse kartofler 

Dessert: Crema Catalana  

Tirsdag 
Den 18. 

Forret: Karrysuppe med fersken  

Hovedret: Fiskefrikadeller med remoulade, citron, smørsauce, grøntmix og kartofler  

Onsdag 
Den 19. 

Hovedret: Farseret squash med ratatouillesauce og løse ris  

Dessert: Gulsagosuppe med rosiner  

Torsdag  
Den 20. 

Hovedret: Nakkefilet med brun sauce, rodurter og smør stegte kartofler  

Dessert: Hjemmelavet is med citron og timian  

Fredag 
Den 21. 

Forret: Juliennesuppe  

Hovedret: Kogt skinke med peberrod sauce, bønner og kartofler  

Lørdag 
Den 22. 

Hovedret: Paprikagryde med mørbrad, cocktailpølser, svampe, bacon og kartoffelmos  

Dessert: Stikkelsbærfromage med flødeskum  

Søndag 
Den 23. 

Hovedret: Stegt kylling med brun persillesauce, rabarberkompot, agurkesalat og kartofler  

Dessert: Mandaringele med råcreme  

Mandag 
Den 24. 

Hovedret: Farseret porre med sauce, broccoli og kartofler  

Dessert: Kold frugtsuppe med flødeskum  

Tirsdag  
Den 25. 

Hovedret: Revelsben med grøntmix og hvidløgsflødekartofler  

Dessert: Hindbærfromage med flødeskum  

Onsdag 
Den 26. 

Hovedret: Brunkål med fersk røget bacon, sennep og rugbrød  

Dessert: Pandekage med syltetøj  

Torsdag  
Den 27. 

Forret: Broccolisuppe  

Hovedret: Spaghetti med pølsebiks og ketchup  

Fredag  
Den 28. 

Hovedret: Kogt fisk med hollandaisesauce, stegte rodurter og kartofler  

Dessert: Svesketrifli  

Lørdag  
Den 29. 

Hovedret: Grøn brændende kærlighed med hindbærtopping 

Dessert: Abrikosgrød med fløde  

Søndag 
Den 30. 

Hovedret: Kogt skinke med stuvet spinat og brunede kartofler  

Dessert: Ymerfromage med flødeskum og kandiseret violer  

Mandag 

Den 31.  

Forret: Legeret broccolisuppe med coutoner 

Hovedret: Paneret flæsk med brun sauce, rødbeder og kartofler  



Rock i haven 
Søndag den 4. september, var der rigtig rock og rul på Gildhøjhjemmet. Vi fik  
besøg af det lokale band ”Cover This”, som spiller kopinumre af næsten alle de 
gode sange, vi kan synge med på - Sikke en fest.  

Der blev danset, sunget og spillet luftguitar til den store guldmedalje. Der blev 
langet rigeligt med kolde fadøl over disken og nogle fik en kold sodavand som  
passede rigtigt godt sammen med de dejligt saltede kartoffelchips, som blev  
serveret.  

Cover This spillede lidt ud over, hvad vi havde aftalt, for der blev flere gange  
skrålet ”Ekstranummer” og drengene i bandet gav den virkelig gas.  

Guitaristen var sågar oppe og stå på borde og stole alt imens han rullede gode 
guitar riffs af sig. Han fik da også flirtet med en del af vores kvindelige beboere -
Ikke et øje var tørt.  

Der var et rigtig godt fremmøde, og vi er sikre på, at ”Cover This” fik et par nye 
fans. Det var simpelthen fantastisk på denne dejlige solskinssøndag. 





 

Åbningstider i caféen: 

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

 
Lukkedage: 

Weekend og helligdage og 
ved beboerarrangementer 

i Møllesalen 

 

Tirsdag den 25. oktober 
 

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 18. oktober 

 
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. 
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 Ved De det ??? 

2 

 3 

5 

Hvor mange bevægelsesaktiviteter skal  
Gildhøjhjemmet som minimum tilbyde for  
at kunne være idrætscertificeret? 



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 ” 

Else Jørgensen Afd. C-08 

Svaret er:  

Hunden Hugo 

 

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 

Beboerne Afd. D - Rødt Hus 

Løsningen er:  

Faldskærme 



 FREDAGSBAR 
 

Den 28. oktober 

 

Kl. 13.00 til 14.30 i caféen 

Med huspianist Finn 

 

Denne fredagsdrink hedder 

Spicy Sidecar  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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 20. oktober kl. 14.30 er 
vi så heldige, at vi endnu en gang 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

