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SalemBladet er det månedlige, interne blad for beboere og pårø-
rende på Salem. 
 
Redaktion: Helle Staudt, forstander, og Maja Topsøe- Jensen, udvik-
lings- og kommunikationskonsulent 
Fotos: Magdalena Hamid, Maja Topsøe-Jensen, Julian Nebukenya, 
Tanja Olsen, Nadia Channauf, Michelle Nordvig Hansen, Michelle 
Nordvig Hansen, Ann-Marie Vilhelmsen, Julie Schou, m.fl.  
Korrektur: Lise Nebelong, beboer på Salem 
Kontakt til redaktionen: salem@gentofte.dk   
 
Plejehjemmet Salem Afdelingernes tlf.nr.: 
Mitchellsstræde 5  Nearis Have      3998 8657 
2820 Gentofte  Minnas Have    3998 8660 
Hovednr. 3998 8650  Anettes Have    3998 8670 
salem@gentofte.dk Grethes Have    3998 8684 
 
Caféen er bl.a. for alle beboere og pårørende på Salem. 

NB: Betaling KUN kontant (ikke Dankort el. MobilePay).  

Aftensmad bestilles senest tre dage før kl. 12.00 ved at ringe til køkkenet på tlf. 3998 8652.  

Åbningstider: Alle hverdage kl. 11.30-13.00 og weekend kl. -..e 24.12.) 

Øvrige 

Fodterapeut Anette S. Hansen tlf. 28285217 

Frisør Pia Leegaard   tlf. 23209282 

 

 

 

 

Forsidefoto:  

Beboere fra Grethes Have nyder solen om eftermiddagen i maj på 

terrassen og glæder sig til den forestående sommer.   

mailto:salem@gentofte.dk
mailto:salem@gentofte.dk
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 Den 27. maj 2021 

Kære beboere og pårørende 

Den første sommermåned i 2021 står for døren. Det bliver dej-
ligt, og måske håber I, ligesom jeg, på lidt flere varmegrader til 
sommer end foråret i år har kunnet præstere.  

Juni er også en måned med mange traditioner og mærkedage: 
Grundlovsdag, Valdemarsdag, Skt. Hans og at studenterne sprin-
ger ud. På Salem vil vi gerne festligholde disse dage. Læs mere i 
SalemBladet. Som lovet giver Gentofte Ejendomme othellolag-
kage 15. juni, fordi brandsikringsprojektet stort set er færdigt.  

Det er ikke alle aktiviteter, som vi kan omtale med tekst og fotos 
på de første sider af SalemBladet – det ville fylde for meget. 
Husk derfor altid at kigge bagest i bladet hvor I finder Aktivi-
tetsoversigten, her er det nemt at få overblik over, hvad der fo-
regår hvornår. Pårørende er også velkomne til at skele til listen, 
når de planlægger besøg, for at undgå at besøg og en aktivitet 
ligger på samme tid.  

Gentofte Kommune har iværksat et kompetenceudviklingsfor-
løb, som strækker sig over i år og næste år. Det betyder bl.a., at 
alle medarbejdere, der har dansk som 2. sprog, er blevet tilbudt 
et 8 ugers sprogkursus i maj og juni. Desuden skal alle ledere på 
plejehjemmene i kommunen gennemføre et modul i en diplom-
lederuddannelse Faglig ledelse her i foråret. Det betyder natur-
ligvis, at Annika og Michelle er lidt mindre synlige i deres afde-
linger i denne periode. Vi investerer i at dygtiggøre ledere og 
medarbejdere, da ledelse og kommunikation er essentiel for at 
lykkes med at skabe livskvalitet og sundhed for jer beboere.  

God sommermåned!  

Helle Staudt,  

forstander på Salem, Diakonisse-
stiftelsen 
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Kommende aktiviteter og hyggestunder 

Skt. Hans grill-frokost 

Lad os sammen fejre, at sommeren er kommet, og at året 

går sin gang! Alle beboere inviteres til Skt. Hans grill-frokost 

torsdag d. 24. juni kl. 12.00 i hver afdeling. Forinden har vi 

tændt op i Salems store grill på terrassen og grillet forskel-

lige slags pølser. Hvis vejret er til det, åbner vi døre og vin-

duer, så vi kan dufte grillmaden. Vi luner også pølsebrød i 

ovnen og serverer derudover salater og tilbehør. Der er 

selvfølgelig også kolde øl og sodavand til frokosten.  

Fotos her er fra tidligere års grill-frokoster til Skt. Hans. 
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Othellolagkage 

Som anerkendelse af at brandsikringsprojektet har trukket 

veksler på beboernes tålmodighed, byder Gentofte Ejen-

domme alle beboere på Othellolagkage tirsdag d. 15. juni. Vi 

samles i haverne og hygger os til eftermiddagskaffen.  

Othellolagkagen er opkaldt efter William Shakespeares tra-

gedie Othello fra ca. 1603. Kagen er opfundet i Danmark om-

kring år 1900 og består oftest af flødecreme, makronbund 

og chokoladeglasur pyntet med marcipanbånd og smør-ro-

setter på toppen af kagen.  

Fakta om skuespillet Othello fra Wikipedia: 

”På grund af dets varierede og aktuelle temaer om racisme, 

kærlighed, jalousi og forræderi bliver Othello ofte stadig op-

ført og har været grundlaget for mange operaer, film og lit-

terære bearbejdelser. Verdis opera Othello er den mest 

kendte.” 

https://da.wikipedia.org/wiki/Racisme
https://da.wikipedia.org/wiki/K%C3%A6rlighed
https://da.wikipedia.org/wiki/Jalousi_(f%C3%B8lelse)
https://da.wikipedia.org/wiki/Forr%C3%A6deri
https://da.wikipedia.org/wiki/Opera
https://da.wikipedia.org/wiki/Film
https://da.wikipedia.org/wiki/Otello_(Verdi)
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Udendørs andagter 

 

Sidste sommer var mange beboere glade for at komme til 

udendørs andagt på Salems terrasser (fotos). Det får I nu 

mulighed for at komme igen, når præst Adam Graff samt or-

ganist og korsangere fra Gentofte Kirke gæster parken foran 

Salem tirsdag d. 8. juni.  

Andagten kl. 11.00-11.25 er for beboere fra Annettes Have 

og Minnas Have  

Andagten kl. 11.30.-11.55 er for beboere fra Grethes Have og 

Nearis Have 
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Tøjsalg i Salems Café 

Hvis nogle beboere 

mangler tøj, er der 

mulighed for at 

supplere gardero-

ben på Salem fre-

dag den 11. juni, 

når Lene Glud 

Mode udstiller og 

sælger sit udvalg af 

tøj i Salems Café. 

For at bibeholde 

zoneinddelingen i 

huset opfordres be-

boerne fra 1. sal til 

at besøge butikken 

kl. 10-12 og bebo-

erne i stueetagen 

til at komme kl. 13-

15. 

 

Der vil være tøj til damer og herrer i mange forskellige 

mærker, bl.a. Brandtex, Signature, Skovhuus, Ofelia, Cassio-

peia, Marcus og franske mærker. Fra str. 36-56. Der er mu-

lighed for at gøre et godt køb. Lene tager imod Dankort, Ma-

stercard, MobilePay, girokort og kontanter. 

Desværre anbefales det endnu ikke pårørende at opholde 

sig på fællesarealerne, så hvis du har behov for det, kan per-

sonalet være behjælpeligt med tøjindkøb.  
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 Børnehavebørnene vinker til beboerne 

 

Vi kan endnu en gang byde velkommen til børnene fra Gen-

tofte Børnehave, som er glade for at besøge os udendørs, 

lave sanglege og vinke til de beboere, der kommer hen til 

vinduerne. Det bliver tirsdag den 15. juni kl. 11.00. Børnene 

begynder på Mitchellsstræde-siden, går kl. ca. 11.10 til søsi-

den af bygningen og slutter på den side af bygningen der 

vender mod Kløckershave (syd) kl. ca. 11.25. 

Inden de kommer, øver børnene sig i bestemte sanglege og i 

at huske teksten i sangene. Fotos er fra besøget i april 2021.  
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Kom til musikquiz med Søster Bente 

 

Kom til levende musik og genkendelige melodier, når orga-

nist søster Bente Birkmose slår sine populære toner an på 

klaveret på Salem. Mange beboere kender søster Bente, og 

hun kommer rundt i hver have og holder musikquiz.  

Tirsdag d. 10.6. Musikquiz v. organist søster Bente i Nearis 

Have kl. 14.00 og kl. 15.00 i Minnas Have  

Mandag d. 17.6. Musikquiz v. organist søster Bente i Grethes 

Have kl. 14.00 og kl. 15.00 i Annettes Have  
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Valdemarsdag med snaps og nye kartofler 

Vi fejrer Val-

demarsdag 

med nye kar-

tofler, pane-

ret flæsk, 

persillesovs 

og en snaps 

til aftensmad 

d. 15. juni. 

Der er jord-

bærgrød med 

fløde til dessert. Det er Gentofte Kommune, der giver snap-

sen.  

Grundlovsdag  

For at festligholde 

Grundlovsdag lør-

dag d. 5. juni får be-

boerne om aftenen 

serveret flæskesteg 

med skysovs, kar-

tofler, agurkesalat 

samt hyldeblomst-

fromage til dessert.  
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Vær med, når studenterne springer ud 

 

Kan du huske, når studenterne sprang ud i din ungdom? 

For de beboere, der har lyst, er der nu mulighed for at gen-

opleve de nye studenters glæde. Vi stiller os op med flag ved 

Gentofte HF og følger med, når vognene kører afsted fredag 

d. 25. juni. Pga. corona-restriktioner regner Gentofte HF 

med at holde to translokationer denne dag. Der vil i så fald 

køre 4 vogne afsted kl. ca. 10.30 og 4 andre vogne kl. ca. 

12.30. I haverne kan I tale om, hvem der ønsker at deltage, 

så personalet kan planlægge dagen.    

Om eftermiddagen samles vi til kaffebord og hygger os med 

hjemmelavede studenterbrød i dagens anledning.  

Fotoet er fra 2019 – sidste år gjorde coronapandemien, at 

det ikke var muligt at se studenterne køre i vogne.  
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Sket på Salem 

Udflugter i forårsvejret 

I maj har en del 

beboere været på 

udflugt. 

Destinationerne har 

været både 

Skovshoved Havn 

og Dyrehaven. 

Kaffekurven var 

pakket til turene, 

eller vi gik på cafe. 

Tak for nogle dejlige 

ture! 
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Pinsebrunchen 

 

Der var hellefisk 

med æggestand og 

agurkerelish, 

croissanter med 

rejesalat, croque 

monsieeur, 

amerikanske 

pandekager med 

sirup eller nutella 

samt jorbærsmooties 

da Salem holdt 

hyggelig 

pinsebrunch 20. maj. 
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Hverdagen i maj 

 

Fredagshygge med avislæsning, smooties og snacks i 

Minnas Have.  

Bag selv-muffins 

blev pyntet af 

beboerne – her 

er det Ellen i 

Grethes Have. 
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Gåture i pinsen blev nydt af bl.a. Birthe Wex ved Gentofte 

Sø. 

 

Gynmnstik i Minnas Have i maj. 
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Hygge og spil en eftermiddag i Grethes Have. Spillet hedder 

Mad og minder og handler om hvad vi hver især forbinder 

med forskellige retter og drikkevarer.  
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Johanna, Minnas Have, var en af de beboere der nød 

børnehavebørnenes besøg og sang.  
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Gunhild, 

Annettes 

Have, 

havde 

fødselsdag 

14. maj. 

Det blev 

en 

hyggelig 

efter-

middag 

med både 

lagkage og kreative udfoldelser.  
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I stueetagen blev der også eftermiddagshygget med både 

malebog og hundebesøg.  
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Medarbejdere og beboer lavede forsøg med dækkeservietter 

en eftermiddag i Nearis Have.  
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Hverdags-

morgen i 

Grethes 

Have hvor 

der spises 

morgenmad 

og læses 

avis. 

 



 
 

 
 

34   
 

 

Flere beboere i Annettes Have er glade for at være kreative 

– her er det Birthe og Eva. 
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Gymnastik i Grethes Have 
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Om aftenen den 

13. maj holdt 

beboere og 

personale i 

Nearis Have og 

Minnas Have en 

hyggestund i 

hver have, hvor 

de så Husker du 

1966-filmen og 

talte om, hvad 

beboerne kunne 

huske fra det år.  

 

Johanna, Minnas Have, er glad for at male. 
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Der var 

spil, varm 

kakao og 

kage på 

menu-en 

en efter-

middag i 

Grethes 

Have i 

maj.  
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Flere  

beboere var 

glade, da vi 

igen kunne  

bruge 

Atrium-

gården til at 

opholde os i. 

De nye 

orange 

hynder gør 

det også rart 

at sidde i 

møblerne. 
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Diakonissestiftelsen fyldte 158 år 

 

26. maj 2021 fyldte Diakonissestiftelsen 158 år – det fejrede 

vi med hjemmebagt kringle til beboerne om eftermiddagen. 

Personalet mødtes kort om formiddagen udendørs for at 

synge og ønske hinanden tillykke.  
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Nyt om beboere 

 

Velkommen 

Arne Emil Nielsen flytter ind i bolig 9 den 

31. maj eller 1. juni 2021 og bydes velkom-

men.  

Gerda E. Helstrup flytter ind i bolig 30 den 

1. juni 2021 eller senere og bydes velkom-

men. 

 

 

Tillykke 

Lise Nebelong, bolig 29, ønskes tillykke 

med fødselsdagen den 2. juni. 

Tove Hage, bolig 25, ønskes tillykke med 

fødselsdagen den 15. juni. 

Kirsten Uldall-Ekman, bolig 33, ønskes tillykke med fødsels-

dagen den 30. juni. 
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Nyt om ansatte  

 

Velkommen  

Michell McSherry, social- og sundhedshjæl-

per, er fra midt i maj 2021 begyndt i dag-

vagt på 1. sal på Salem. Michell har i flere 

år arbejdet på Salem som nattevagt, så mange vil allerede 

kende hende. Velkommen til Michelle i dagvagt på Salem. 

Rahma Hassan, social- og sundhedsassistentelev, skal være i 

praktik på Salem den 12. maj – 25. august 2021. Velkommen 

til Rahma.   

Marzieh Jaffari, social- og sundhedshjælperelev, begynder i 

praktik på Salem den. 5 juni – 16. september 2021. Velkom-

men til Marzieh. 

Michelle Hitzner, social- og sundhedshjælperelev, begynder 

i praktik på Salem den. 5 juni – 16. september 2021. Velkom-

men til Michelle. 

Mira Sørensen begynder som afløser. Velkommen til Mira. 
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Aftenmenu for juni 2021 

 

 Dato Hovedret Biret 

Tirsdag 1. Kinesisk gryderet med ris, 
salat 

Rødgrød med 
fløde 

Onsdag 2. Frikadeller med stuvet spids-
kål, kartofler 

Rabarbersuppe 
med creme 
fraiche 

Torsdag 3. Indbagt kalkunbryst, rod-
frugtegratin, salat 

Æblegrød med 
fløde 

Fredag 4. Fisk i fad med forårsløg, ci-
tronsovs, kartofler 

Chokolade-
mousse 

Lørdag 5. Flæskesteg med skysovs, kar-
tofler, agurkesalat 

Hyldeblomstfro-
mage 

Søndag 6. St. Kylling, skysovs, rabar-
berkompot, kartofler 

Laksemousse 
med flute 

Mandag 7. Kartoffelmusaka med salat Tartelet med 
høns 
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 Dato Hovedret Biret 

Tirsdag 8. Kalvelever, løgsovs, kartof-
ler, st. tomat 

Citronfromage 

Onsdag 9. Fiskefrikadeller, remoulade-
sovs, kartofler, gulerødder 

Minestrone-
suppe 

Torsdag 10. Hakkebøf med løg, skysovs, 
kartofler, broccoli 

Yoghurt-dessert 
med ribs 

Fredag 11. Biksemad med spejlæg, rød-
bede 

Frisk frugtsalat 
med råcreme 

Lørdag 12. Hønsefrikasse med persille-
drys, kartofler 

Is med vafler 

Søndag 13. Sprængt Kalvebryst, peber-
rodssovs, kartofler, gulerod 

Rabarbercrumble 
med creme 
fraiche  

Mandag 14. Karrykål med lam, sennep, 
rugbrød 

Koldskål med 
kammerjunker 

Tirsdag 15. Paneret flæsk, persillesovs, 
nye kartofler 

Jordbærgrød med 
fløde 

Onsdag 16. Kyllingefrikadeller med 
mandarinsovs, kartofler, 
grøntmix 

Fløderand med 
saftsovs 

Torsdag 17. St. fisk med persillesovs, kar-
tofler, gulerodsråkost 

Ærtesuppe med 
peberrod 

Fredag 18. Urtebøf med flødekartofler, 
bønner 

Maskeret blomkål 
med dressing 

Lørdag 19. Sommergryde med blomkål, 
gulerod, kartofler 

Kirsebærdessert 
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 Dato Hovedret Biret 

Søndag 20. Hamburgerryg med stuv. 
Spinat, kartofler, sennep 

Rabarberkage 

Mandag 21. Blomkålsgratin med tomat-
sovs, rugbrød 

Pandekage med 
syltetøj 

Tirsdag 22. Kødrand med ærter, gule-
rødder, lys sovs, kartofler 

Budding med 
saftsovs 

Onsdag 23. Grillet laks, hollandaisesovs, 
kartofler, grøntmix 

Jordbærdessert 

Torsdag 24. Svampefrikadeller med ½ 
bagekartoffel, sauce verte 

Kærnemælksfro-
mage med saft-
sovs 

Fredag 25. Mørbradbøf, champignon-
sovs, kartofler, blomkål 

Karrysuppe 

Lørdag 26. Skinke med stuvet spinat, 
kartofler, gulerødder, sen-
nep 

Bondepige med 
slør 

Søndag 27. Kylling med skysovs, kartof-
ler, agurkesalat,  

Isdessert 

Mandag 28. Frikadeller med kold kartof-
felsalat 

Koldskål med 
kammerjunker 

Tirsdag 29. Lasagne med salat Vafler med fløde-
skum, syltetøj 

Onsdag 30. Linsegryde med chorizo, 
groft brød 

Jordbær med 
fløde 

 

Ændringer til menuplanen kan forekomme. 
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Aktivitetsoversigt for juni 2021 

Tirsdag d. 1.6. om formiddagen - gymnastik i AH og GH 

Tirsdag d. 1.6. kl. 13.00 Bag selv-småkager i hver afdeling 

Onsdag d. 2.6. kl. 11-15 Udflugt i bussen til Zoologisk Have 

for nogle beboere i Annettes Have og frokost  

Torsdag d. 3.6. kl. ca. 14.00 spil, puslespil eller quizspørgs-

mål 

Fredag d. 4.6. om formiddagen – gymnastik i alle haver 

Fredag d. 4.6. kl. 14.00 Fredagshygge i hver have med 

drinks (uden alkohol), snacks og måske musik, hvis bebo-

erne ønsker det.  

Mandag d. 7.6. om formiddagen - gymnastik i alle haver 

Mandag d. 7.6. kl. 14.00 Kreativt værksted i hver have 

Tirsdag d. 8.6. kl. 11.00 andagt på terrasserne for AH og MH 

Tirsdag d. 8.6. kl. 11.30 andagt på terrasserne for GH og NH 

Onsdag d. 9.6. kl. 11.00-15 Udflugt til Kgs. Lyngby for at 

handle for nogle beboere i Minnas Have. Frokost på café.   

Onsdag d. 9.6. kl. 14.00 Besøgshunden Lopez og ejer Helle 

besøger beboerne på 1. sal 

Torsdag d. 10.6. musikquiz v. organist søster Bente kl. 14.00 

i Nearis Have og kl. 15.00 i Minnas Have 

Fredag d. 11.6. om formiddagen – gymnastik i alle haver 
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Fredag d. 11.6. kl. 10-12 Tøjsalg v. Lene Glud Mode for 1. sa-

lens beboere i Salems café.  

Fredag d. 11.6. kl. 13-15 Tøjsalg v. Lene Glud Mode for stue-

etagens beboere i Salems café.  

Mandag d. 14.6. om formiddagen - gymnastik i alle haver 

Mandag d. 14.6. kl. Bag selv-småkager i hver afdeling 

Tirsdag d. 15.6. kl. 11.00-11.30 Børnene fra Gentofte Børne-

have vinker og synger for beboerne ude fra vejen, parken 

og terrassen  

Tirsdag d. 15.6. kl. 14.00 Othellolagkage til alle beboere for 

at fejre afslutningen på brandsikringsprojektet på Salem 

Tirsdag d. 15.6. kl. 18.00 Valdemars dag fejres til aften med 

nye kartofler og en kold snaps 

Onsdag d. 16.6. kl. 11-15 Udflugt gennem skoven til Restau-

rant Furesøbad i Værløse for nogle beboere i Nearis Have. 

Frokost på restauranten.  

Onsdag d. 16.6. kl. 14.00 Besøgshunden Lopez og ejer Helle 

besøger beboerne på 1. sal 

Torsdag d. 17.6. musikquiz v. organist søster Bente kl. 14.00 

i Grethes Have og kl. 15.00 i Annettes Have 

Fredag d. 18.6. om formiddagen – gymnastik i alle haver 

Fredag d. 18.6. kl. ca. 14.00 spil, puslespil eller quizspørgs-

mål 

Mandag d. 21.6. om formiddagen - gymnastik i MH og NH 
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Mandag d.21.6. kl.13-15 Aktiverende Team, Dorte og Abbe-

lone, besøger beboere i Annettes Have med spil eller aktivi-

teter.  

Tirsdag d. 22.6. om formiddagen - gymnastik i AH og GH 

Tirsdag d. 22.6. kl.10-12 Aktiverende Team, Dorte og Abbe-

lone, besøger beboere i Nearis Have med spil eller aktivite-

ter.  

Tirsdag d. 22.6. kl. 13-15 Aktiverende Team, Dorte og Abbe-

lone, besøger beboere i Minnas Have med spil eller aktivite-

ter.  

Onsdag d.23.6. kl.10-12 Aktiverende Team, Dorte og Abbe-

lone, besøger beboere i Grethes Have med spil eller aktivite-

ter.  

Onsdag d. 23.6. kl. 11-15 udflugt i bussen for nogle beboere i 

Grethes Have til Københavns nye kvarterer: Nordhavn og 

Islands Brygge. Frokost i Krøyers Familiehave på Frederiks-

berg. 

Onsdag d. 23.6. kl. 14.00 besøgshunden Lopez og ejer Helle 

besøger beboerne i stueetagen 

Torsdag d. 24.6. kl. 12.00 Skt. Hans grill-frokost i alle haver 

Fredag d. 25.6. om formiddagen – gymnastik i alle haver 

Fredag d. 25.6. kl. ca. 10.30 eller kl. ca. 12.30 se studenterne 

køre i vogne fra Gentofte HF 

Fredag d. 25.6. kl. 14.00 fredagshygge i hver have med hjem-

melavede studenterbrød, drinks (uden alkohol), snacks og 

måske musik, hvis beboerne ønsker det.  
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Mandag d. 28.6. om formiddagen - gymnastik i MH og NH 

Tirsdag d. 29.6. om formiddagen - gymnastik i AH og GH 

Onsdag d. 30.6. kl. 14.00 besøgshunden Lopez og ejer Helle 

besøger beboerne i stueetagen 

 

Ændringer til aktiviteterne kan forekomme. 

 

 

 

Der har været syng-med-koncerter i alle haver i maj- Her er det bebo-

erne i Nearis Have, der lytter til koncerten med danske sange. Koncer-

terne er arrangeret af Lolland Synger. 
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