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SalemBladet er det månedlige, interne blad for beboere og pårørende på Sa-
lem. 
 
Redaktion: Helle Staudt, forstander, og Maja Topsøe- Jensen, udviklings- og 
kommunikationskonsulent 
Fotos: Mette Lindhardt, Maja Topsøe-Jensen, Emine Tas m.fl.  
Korrektur: Redaktionen og Lisa Sichlau 
Kontakt til redaktionen: salem@gentofte.dk   
 
Kontaktoplysninger: 
Plejehjemmet Salem, Mitchellsstræde 5, 2820 Gentofte  
Tlf. 3998 8650  salem@gentofte.dk  
m 
Salems café er åben kl. 12-13 til frokost hver dag (dog ikke 24.12.). 
Caféen tager imod MobilePay og kontanter (ikke Dankort). Hvis af-
tensmad ønskes, bestilles det senest kl. 12.00 4 dage før ved at 
ringe til køkkenet på tlf. 3998 8652.  

Fodterapeut Anette S. Hansen  tlf. 28285217 

Frisør Pia Leegaard    tlf. 23209282 

 

 

 

 

 

 

 

Forsidefoto:  

Det store juletræ i Atriumgården blev pyntet af beboere og ansatte inden 

første søndag i advent. Fotoet er fra fredag. oktober.   

mailto:salem@gentofte.dk
mailto:salem@gentofte.dk
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 Den 30. november 2021 

Kære beboere og pårørende 

Vi lever i en foranderlig tid, og derfor kan traditioner være ekstra vig-

tige at markerer for mange. Før-jule-hyggeeftermiddagen med Det Dan-

ske Drengekor var velbesøgt af både beboere og pårørende. Det er én af 

traditionerne på Salem.  

Det er vores ambition at SalemBladet for december afspejler, at vi gerne 

vil skabe de bedst mulige rammer for, at I kan få en god december må-

ned med både gamle minder og nye oplevelser. For eksempel er Salems 

julefrokost for beboere en tilbagevendende begivenhed, som jeg ved at 

flere nyder.  

Sang og musik er også uløseligt knyttet til julen. På Salem fylder juleto-

ner og sangglæde ekstra meget, da vi afholder to koncerter, et syng-

med-arrangement, julegudstjeneste og julemusikquizzer.  

På Salem er det også en tradition at pårørende kan deltage i julemidda-

gen og middagen nytårsaften. Pga. den nuværende corona-situation i 

samfundet, skal det foregå boligerne for de beboere, der har gæster. Der 

er fællesmiddag i hver have for alle andre beboere.    

Lige nu stiger corona-smitten desværre i samfundet, samtidig med at 

det også er årstiden for andre infektionssygdomme. Det gør, at vi kan 

blive nødt til at ændre i de planer, som I kan læse om her i bladet. Vi gør 

vores bedste.  

I midten af november har vi budt velkommen til ny afdelingsleder for 

køkkenet og rengøringen Sabina Skotte Bengtsson. Det er en stor glæde, 

at der igen er en dedikeret og dygtig kvinde ved roret dér. Flere af jer vil 

i den kommende tid få mulighed for at hilse nærmere på Sabina. 
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I dette nummer af SalemBladet finder i bagerst menu og aktiviteter til 

og med tirsdag den 4. januar 2022. Det skyldes, at næste nummer af Sa-

lemBladet først udkommer den 4. januar.  

God julemåned fra  

Helle Staudt, forstander på Salem, 

Diakonissestiftelsen 

 

 

 

 

 

 

Det er hyggeligt med levende lys i boligen, men på grund af brand-

faren henstiller vi til, at der kun bruges elektriske lys eller LED-lys i 

boligerne. På fællesarealerne bruges kun elektriske julelys.  
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Kommende aktiviteter og hyggestunder 

Julefrokost 

 
Julefrokost 2020 i Annettes Have 

Kære beboere 

Glæd jer til julefrokosten den 15. december kl. 12 i hver have. Me-

nuen er blevet til på baggrund af jeres ønsker…. 

Vi laver flotte juleborde og håber at vi vil få en god julefrokost sam-

men! 

Julehilsener fra personalet 
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Syng julen ind med Bodil Heister 

 

Fællessang og gode fortællinger i Atriumgården fredag den 10. de-

cember kl. 11.00. Her vil komponisten, musikeren og kapelmeste-

ren Bodil Heister synge julen ind med kendte julesange og gode for-

tællinger om sangenes baggrund. Bodil akkompagnerer selv på kla-

ver.   

De fleste kender hende nok bedst som komponist til den populære 

julekalender Jul på Slottet – vi skal også synge et par af hendes 

sange derfra. Bodil Heister har været på næsten alle landets teatre 

som kapelmester og komponist. Hun har desuden udgivet flere 

CD’er, bøger, sanghæfter, samt en roman om sin far, der som mod-

standsmand, sad i Shellhuset under bombningen 1945.  
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Julens duft er småkager i ovnen 

 

For nogle indfinder julestemningen sig først rigtigt når duften af ju-

lens bagværk strømmer fra ovnen. Vi bager julesmåkager i hver af-

deling d. 3. kl. 13.00 og d. 14. december kl. 13.30. 

Det vil være brunkager og jødekager, som er på bagepladerne på 

ovenstående datoer. 

Salems ernæringsassistenter laver dejen, mens medarbejder og de 

beboere, der har lyst, skærer ud eller pensler med videre. Til sidste 

nydes det færdige bagværk med kaffe og te i afdelingerne. 
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Hør klassiske musikstykker af Vivaldi og Bach 

 

Kære beboere på Salem 

Onsdag d. 29. december kl. 11.00 kommer vi, cellist Ida Riegels og pi-

anist Kæthe Kristiansen, på Salem og spiller et par populære klassi-

ske numre af Vivaldi og Bach krydret med lidt jule- og nytårsmusik. 

Vi spiller i Atriumgården. 

Kæthe Kristiansen er pianist og har været min spillelærer, siden jeg 

var 8 år, så vi er godt spillet sammen efterhånden. Vi står sammen på 

fotoet her. 

Vi glæder os til at sprede god stemning med dejlige toner for cello og 

klaver. 

Kærlige hilsner fra Ida Riegels, cellist 
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Kom og hør Søværnets Tamburkorps 

Søværnets Tamburkorps gæster Plejehjemmet Salem 8.december 
kl. 11.00 i Atriumgården med 9 musikere.  
 
Med sine 500 år er Søværnet det ældste af de tre værn i Forsvaret. 

Mange forbinder måske ikke Forsvaret med musik, men disse to 

ting hænger meget tæt sammen. Fra de allertidligste tider, var det 

nemlig signalblæsere der afgav kommandoer til soldater, så de vid-

ste helt nøjagtig, hvad de skulle gøre til søs eller på slagmarken. 

Tiderne har naturligvis ændret sig meget, og i dag fungerer musik-

ken i Forsvaret som en historisk og traditionsbærende virksomhed. 

Ved denne koncert vil publikum møde Søværnets Tamburkorps, 

der består af messingblæsere og slagtøj, nærmere betegnet, trom-

peter-valdhorn-tubaer og trommer. Korpset er hjemmehørende på 

Holmen i København. Til koncerten på Salem spiller de et blandet 

og populært repertoire, hvor der måske også sniger sig en juleme-

lodi og en fællessang ind. 

Medarbejder Mettes nevø spiller i korpset, og han fik idéen til at 

spille en koncert på Salem. 
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Juletur til Kgs. Lyngby 

Flere beboere i stueetagen har 

ønsket sig at komme til Kongens 

Lyngby og kigge på juleudstillin-

ger og købe julegaver. Samtidig 

spiser de frokost på café. Udflug-

ten foregår for nogle beboere i 

Minnas Have kl. ca. 11-15 d. 16. 

december.  

 

 

Juletur til Tivoli 

Flere beboere på 1. 

sal har ønsket sig at 

komme i Tivoli. 

Nogle beboere fra 

Grethes Have og an-

satte tager turen d. 

22. december kl. ca. 

11-15. De skal un-

dervejs nyde en fro-

kost i den julepyn-

tede have.  
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Julemusikquiz og juleklip 

Kom til levende julemusik og gen-

kendelige melodier, når organist 

søster Bente Birkmose tager bebo-

erne med på musikalsk rejse og 

gætteleg. Søster Bente kommer 

rundt i alle haver og holder musik-

quiz. 

Torsdag d. 9.12. Julemusikquiz v. organist søster Bente kl. 14.00 i 

Nearis Have og kl. 15.00 i Minnas Have  

Torsdag d. 23.12. Julemusikquiz v. organist søster Bente kl. 14.00 i 

Grethes Have og kl. 15.00 i Annettes Have 

 

 

Vi holder juleklippe-

værksted i hver have 

mandag den 6. decem-

ber kl. 14.00. Kom og 

klip, hvis du har lyst til 

det, eller se på og hyg. 

Fotoet her er fra 2018, 

hvor vi kunne invitere 

Gentofte Børnehave 

indenfor.  
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Juleaften på Salem 

 

Juleaften begynder kl. 18 på Salem. Det betyder, at vi skal nyde an-

desteg, flæskesteg, skysovs, rødkål samt hvide og brunede kartof-

ler.  Til dessert er der risalamande, kirsebærsovs og mandelgave til 

den der får mandlen. Der vil også være rød- samt hvidvin, øl og so-

davand på bordene. Efter middagen vil der være hygge om jule-

træet med gaver, knas og kaffe i hver afdeling. 

Hvis man som pårørende ønsker at fejre jul på Salem, skal dette fo-

regå i boligen grundet corona-smitteforebyggelse. Tilmelding for 

pårørende på salem@gentofte.dk senest mandag d. 13. december. 

Prisen er 175 kr. for pårørende inkl. drikkevarer. Prisen bliver ved 

tilmelding trukket beboerens månedlige opkrævning. 

 

mailto:salem@gentofte.dk


 
 

 
 

14   
 

Varm kakao med flødeskum 

Når vinden rusker 

udenfor, er det rart at 

varme sig indendørs. 

Vær med til at nyde 

varm kakao og hjem-

mebagte boller med 

smør den 27. decem-

ber om eftermiddagen, 

i hver sin afdeling på 

Salem, til almindelig 

kaffetid. 

 

Jule- og Nytårsbanko med præmier 

 

Kom til et spil banko og nyd spændingen om hvem der løber med 

præmierne. Det foregår i hver afdeling. Tirsdag den 21. december 

kl. ca. 13.30 er der julebanko og tirsdag den 4. januar kl. ca. 13.30 

er der nytårsbanko. 
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Nytårsaften på Salem 

 

Festlige nytårsborde, lækker mad, traditioner og hyggeligt selskab 

bliver omdrejningspunkterne. Vi samles i haverne kl. 18.00 til 

Dronningens nytårstale og nyder et glas ”bobler” med snacks. Der-

efter går vi til bords, hvor menuen er laks med hollandaisesovs, 

kartofler, broccoli og sherryfromage til dessert. Vi skal også nyde 

rød- samt hvidvin, øl og sodavand. Senere bydes alle på kransekage 

og ”bobler”. 

Hvis man som pårørende ønsker at fejre nytår på Salem, skal dette 

foregå i boligen grundet corona-smitteforebyggelse. Tilmelding for 

pårørende på salem@gentofte.dk senest mandag d. 13. december. 

Prisen er 225 kr. for pårørende inkl. drikkevarer. Prisen bliver ved 

tilmelding trukket beboerens månedlige opkrævning. 

mailto:salem@gentofte.dk
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Revyviser og kendte danske toner 

 

Kom og lyt med, når Louise Dubiel & Dennis Slacheberg kigger 

forbi Salem med sang og musik i Atriumgården 2. januar 2022 kl. 

11.00-11.45. De synger de bedste, gamle danske sange, som alle 

kender og synger med på. Der er danske klassikere og revyviser 

med bl.a. Daimi, Dirch Passer, Liva Weel, Gitte Hænning, Kim Lar-

sen, Bamses Venner, Kai Normann Andersen og mange flere.  

Vellyden og stemningen er i top, når Louise & Dennis tager rundt 

og spiller og synger på de danske plejehjem. 

Publikum nynner med og vipper med fød-

derne i takt. Louise & Dennis garanterer for, 

at vi går hjem med et smil på læben og en 

skøn melodi i hjertet efter deres koncert hos 

os.  
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Det er ligesom at køre på cykel 

Man siger, at kroppen aldrig glemmer at køre på cykel, og det 

kan beboerne på Plejehjemmet Salem bekræfte. Susanne Ve-

stergaard cykler side-om-side med sine mange besøgsværter 

uge efter uge. Hun er begejstret og vil gerne have flere op på 

cyklerne. 

 
Susanne Vestergaard (t.h.) cykler med én beboer ad gangen fra Plejehjemmet Salem. De kan nå langt omkring, når elmo-

toren skubber bagpå. 

Tekst og fotos: Karen Grønkjær Kjeldsen // kakj@diakonissen.dk  

Kroppen kan huske. Selvom det er mange år siden, at Ursula Moos 

susede afsted på cykel med vinden i håret, sidder pedal-bevægel-

serne stadig i benene. 

”Jeg har cyklet meget i mit liv, og jeg nyder at mærke luften i hove-

det og at komme rundt på de små veje i Gentofte,” fortæller Ursula 

Moos, der er beboer på Plejehjemmet Salem. 

mailto:kakj@diakonissen.dk
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Ved siden af Ursula Moos på duo-cyklen sidder Susanne Vester-

gaard. Hun cykler som frivillig med Salems beboere hver fredag ef-

termiddag. 

”Cykelturene er ægte hverdagsrehabilitering, hvor kroppen bliver 

holdt i gang på en skånsom måde. Mit ærinde er at få flere frivillige 

og pårørende til at opdage duo-cyklerne, så det kan blive hver-dags 

rehabilitering og ikke bare en gang om ugen,” siger Susanne Vester-

gaard, der er pensioneret sygeplejerske. 

Op på cyklerne 

Cyklen fungerer ved, at cykelpiloten sidder ved siden af sin passa-

ger, og begge kan træde i pedalerne og skifte gear. Det er kun cykel-

piloten, der kan styre og bremse og aktivere den elektriske hjælpe-

motor.  

”Den er supernem at styre, og den kan vende på en tallerken. Man 

kan skrue op og ned for hjælpemotoren, og der er separate gear til 

hver person,” så det er bare om at komme op på cyklerne,” siger 

hun. 

 
Duo-cyklen er nem at styre gennem trafikken, selvom det kan være svært at finde et hul mellem bilerne. 
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Før corona-nedlukningen kørte hun ture med beboerne i en rick-

shawcykel. Men da dens batteri stod af, fik hun mulighed for at af-

prøve Salems duo-cykel, og det viste sig at være en gevinst: Man 

kan godt køre på cykel, selvom man er dårligt gående. 

”Beboerne bliver mere aktive ved selv at træde i pedalerne, og det 

er lettere at tale sammen, når man sidder ved siden af hinanden. 

Samtidig vækker følelsen af at holde på et styr og have fødderne på 

pedalerne mange minder i kroppen,” siger Susanne Vestergaard og 

fortsætter: 

”Vi har ikke systematisk undersøgt, hvordan cyklingen påvirker be-

boernes mentale eller fysiske velbefindende. Men den umiddelbare 

glæde ved at cykle er åbenlys. Og øvelse gør mester, for mine pas-

sagerer bliver bedre og bedre til at komme ind og ud af cyklen og til 

at træde i pedalerne og bruge gearene. Og jeg fornemmer, at de op-

lever en succes ved at kunne dette.” 

Besøger barndommens gade 

Ursula Moos nyder både motionen og den friske luft, selvom hen-

des astma driller i det blæsende november-vejr. Så er det godt, at 

man kan skrue op for motoren og sætte gearet ned i første. 

”Det er helt nødvendigt med gear, men så synes jeg heller ikke, at 

det er hårdt. Susanne sætter et passende niveau. Jeg er imponeret 

over, at vi kan nå så langt omkring. Man oplever meget mere af na-

turen, end når man er til fods eller i bil,” konstaterer Ursula Moos. 

Hun har boet i Gentofte meget af sit liv, og dagens tur går da også 

forbi lejligheden i Gentoftegade, hvor hun er vokset op. 
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”Guldsmeden lå også i stueetagen dengang, men pizzeriaet var en 

slagter, og på hjørnet, hvor der er kunstudsalg, lå en isenkræm-

mer,” fortæller hun. 

 
Ursula Moos boede som barn i lejligheden over guldsmeden. 

Besøgsven på tre hjul 

Duo-cyklen triller ned gennem gaden, og de to cyklister taler om, 

hvilke butikker der er flyttet ind, og hvordan gaden så ud tidligere. 

”Jeg får en masse viden om beboerne, og jeg ved, at relationer er 

det vigtigste i livet. Jeg ser mig selv som en slags besøgsven og vil 

hellere have en-til-en samvær end være med til store fester,” siger 

Susanne Vestergaard. 

Ursula Moos bekræfter følelsen af at have en besøgsven: 

”Og samtidig med at jeg får et dejligt besøg, oplever jeg en hel 

masse,” siger hun, der selv var besøgsven på Salem, før hun flyttede 

ind. 
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På vej op ad bakken til Salem. Så er det godt, der er gear og elkraft på cyklen. 

De tramper ekstra i pedalerne op ad den stejle bakke retur til pleje-

hjemmet og holder en pustepause til ære for fotografen. Da de er 

tilbage i lobbyen, sidder Ursula Moos  

lidt og lader roen sænke sig i kroppen, mens Susanne Vestergaard 

kigger efter Knud, der skal med på næste cykeltur. 

”Min astma gør det svært for mig at gå ture, men det er så dejligt at 

komme ud. Jeg nyder det meget,” siger hun med et smil. 

 

Fakta: 

• Susanne Vestergaard er frivillig på Plejehjemmet Salem to timer hver 

fredag og har cyklet med over 100 beboere siden 2019. 

• Cykelturene varer ca. en time. Somme tider har beboerne ønsker til tu-

ren, andre gange foreslår Susanne Vestergaard, hvor de kører hen. 

• Plejehjemmet Salem er en del af Diakonissestiftelsen, der har over 155 

års erfaring i at drage omsorg for mennesker. 
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Information 

Praktiske oplysninger om jul og nytår  

 

I julen og nytåret bliver mange af jer inviteret hjem på familiebesøg 

til hygge og livgivende samvær. 

Hvis I har planlagt familiebesøg i denne tid, vil vi bede jer om at 

sende en mail med informationer om bl.a. tidspunkt, måltider mm. 

til: salem@gentofte.dk 

Juleklip i Annettes Have d. 29. november. 

mailto:salem@gentofte.dk
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Sket på Salem 

Hverdagen, udflugter og aktiviteter i november 

 

Koret VOX Aurehøj tog Salem med storm, da de holdt koncert i no-

vember måned.  
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Beboere, pårørende og Det Danske Drengekor var inviteret til før 

julehygge på Salem. Det blev en dejlig eftermiddag.  

 



 
 

 
 

27   
 

 

 



 
 

 
 

28   
 

 

 



 
 

 
 

29   
 

 

 

Flere beboere har nydt cykelture om fredagen i november med fri-

villig Susanne. 
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Allehelgensandagten på Salem d. 9. november var meget velbesøgt. 
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Nogle beboere i Nearis Have havde ønsket at komme til Kgs. 

Lyngby for at se på juleudsmykningen og spise frokost i slutningen 

af november. 
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Det var et fælles projekt at pynte det store juletræ i Atriumgården. 
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Adventskranse blev forberedt i hver have op til første søndag i ad-

vent. Her er det adventsdekorationen i Minnas Have. 
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Afgivelsen af brevstemmer til Kommunal- og Regionsrådsvalget 

2021 foregik roligt i Atriumgården. Efter stemmeafgivelsen var der 

portvin og chokolade til beboerne i haverne, for at fejre demokra-

tiet. 
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Nyt om beboere 

Farvel 

Et sidste farvel til Kirsten Uldall-Ekman, bolig 

33, der gik bort 2. november 2021.  

 

 

 

Velkommen 

Ruth Stevns flyttede den 3. november 2021 

ind i bolig 3 og bydes velkommen. 

Helen Margrethe Eskildsen flytter den 6. de-

cember 2021 ind i bolig 20 og bydes velkom-

men. 

Henrik Steen Vilkens flytter ind i bolig 33 efter d. 15. december 

2021 og bydes velkommen. 

 

 

Fødselsdage 

Theophania Birkner, bolig 45, ønskes tillykke 

med fødselsdagen den 12. december. 

Sven Hansen, bolig 15, ønskes tillykke med 

fødselsdagen den 16. december. 
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Astrid Elisabeth Dahl, bolig 35, ønskes tillykke med fødselsdagen 

den 17. december. 

 

 

Nyt om ansatte  

Velkommen  

Sabina Skotte Bengtsson, økonoma, er ansat som 

ny afdelingsleder i køkkenet og rengøringen fra 

15. november 2021. Sabina bydes velkommen. 

Lisa Sichlau er ansat fra d. 19. november 2021 som administrativ 

medarbejder. Lisa bydes velkommen. 

Rebekka B. Birch er ansat på 1. sal hver anden weekend. Rebekka 

er et kendt ansigt, da hun tidligere har arbejdet på 1. sal. Rebekka 

bydes velkommen. 

 

Afløsere 

Aleksandra Babic er ansat som afløser og bydes velkommen.  

Sadia Abdi Ali, social- og sundhedsassistent, er ansat som afløser og 

bydes velkommen. Sadia har tidligere være assistentelev her på Sa-

lem.  

Camilla S. Bjørn er ansat som afløser og bydes velkommen. 

 

Elever og praktikanter 
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Jannik Jensen, social- og sundhedsassistentelev, er begyndt på 1. 

sal. Jannik bydes velkommen. 

Joan Asiimwe, social- og sundhedshjælperelev, er begyndt på 1. sal. 

Joan bydes velkommen. 

Eva Boyd, social- og sundhedsassistentelev, er begyndt i Nearis 

Have i stueetagen og skal være her frem til 13. april 2022. Eva by-

des velkommen. 

Lotte Fisker er i praktik som kulturmedarbejder året ud på både 1. 

sal og i stuen. Lotte bydes velkommen. 

Janni Jensen er i praktik på 1. sal og skal være her i 12 uger (tirs-

dage og torsdage til at begynde med). 

Christina Sylvestersen er i praktik i stueetagen og skal være her i 

12 uger (mandage og fredage til at begynde med).  

 

 

Farvel og tak 

Julian Nabukenya, sosu-assistent i stueetagen, har valgt at opsige 

sin stilling på Salem til udgangen af november 2021. Julian har fået 

et andet job tættere på sin bopæl. Salems ledelse siger tak til Julian 

for hendes indsats og engagement på Salem. 

Simone, der havde et vikariat som administrativ medarbejder, er 

fratrådt sin stilling medio november 2021. Salems ledelse siger tak 

til Simone for hendes indsats og engagement på Salem. 
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Aftenmenu i december 2021 

 

 Dato Hovedret Biret 

Onsdag 1. Stegt fisk med persillesovs, kar-
tofler, rosenkål  

Øllebrød med flø-
deskum 

Torsdag 2. Indbagt kylling med flødekartof-
ler, råkost 

Kærnemælks-
suppe  

Fredag 3. Rosenkålsgratin med smørsovs, 
kartofler 

Græskarsuppe 

Lørdag 4. Skinke med grønlangkål, kartof-
ler, gulerod 

Mokkafromage 

Søndag 5. Flæskesteg med skysovs, kartof-
ler, rødkål 

Tyttebærris 

Mandag 6. Fiskepaté med dildsovs, kartof-
ler, broccoli 

Kartoffelsuppe 
med porreringe 

Tirsdag 7. Gule ærter med medisterpølse, 
sennep, rødbede 

Frugtsalat 
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 Dato Hovedret Biret 

Onsdag 8. Millionbøf med urtemos og surt Ymerfromage med 
saftsovs 

Torsdag 9. Kalvelever, løgsovs, kartofler, 
bagte rodfrugter 

Frugtsalat 

Fredag 10. Grøntsagslasagne med hvidkåls-
råkost 

Risengrød med ka-
nelsukker og smør 

Lørdag 11. Kyllingeschnitzel med flødegra-
tinerede jordskokker, råkost 

Risalamande med 
kirsebærsovs 

Søndag 12. Kogt oksekød med peberrods-
sovs, kartofler, gulerødder 

Oksekødssuppe 
med boller, urter 

Mandag 13. Vintergryde med mos og surt Gulerodssuppe 

Tirsdag 14. Stegte sild, persillesovs, kartof-
ler, pebermix 

Frugtsuppe med 
creme fraiche 

Onsdag 15. Æbleflæsk med rugbrød Mannagrød med 
kanelsukker, smør 

Torsdag 16. Frikadeller med stuvet hvidkål, 
kartofler 

Alliancegrød med 
fløde 

Fredag 17. Selleribøf med flødebagte jord-
skokker, syltede rødløg 

Karrykokossuppe 
med hønskød 

Lørdag 18. Spoleben med skysovs, kartof-
ler, coleslaw 

Råsyltede blom-
mer med råcreme 

Søndag 19. Svinekam stegt som vildt med 
vildtsovs, kartofler, waldorfsalat  

Is med vafler 

Mandag 20. Hjerte-bolognese med pasta, re-
vet ost 

Hyldebærsuppe 
med tvebakker 
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 Dato Hovedret Biret 

Tirsdag 21. Dampet fisk med sennepssovs, 
kartofler, porrer 

Pandekage med 
syltetøj 

Onsdag 22. Frikadeller med brun sovs, kar-
tofler og rødkål 

Is med vafler 

Torsdag 23. Brunkål med flæsk, sennep, rød-
bede 

Chokoladebudding 
med flødetop  

Fredag 24. Flæskesteg og andesteg med 
skysovs, hvide og brunede kar-
tofler, rødkål  

Risalamande med 
kirsebærsovs 

Lørdag 25. Bøf stroganoff med mos og surt Kærnemælksfro-

mage med saftsovs 

Søndag 26. Hamburgerryg med grønlang-
kål, kartofler, gulerødder 

Appelsinfromage 

Mandag 27. Svinekæber med skysovs, kar-
tofler, braiseret grønt 

Alliancegrød med 
fløde 

Tirsdag 28. Kogt kylling med aspargessovs, 
ris, ærter gulerødder 

Tunmousse med 
flute 

Onsdag 29. Brændende kærlighed med rød-
bede 

Abrikosgrød med 
fløde 

Torsdag 30. Kødtimbale med brun sovs, kar-
tofler, grønkålssalat 

Æblekage 

Fredag 31. Laks, hollandaisesovs, kartofler, 
broccoli 

Sherryfromage 

Ændringer til menuplanen kan forekomme. 
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Aftenmenu i de første dage af januar 2022 

 Dato Hovedret Biret 

Lørdag 1. Kalve-navarin med mos og surt Henkogt fersken 
med flødeskum 

Søndag 2. Glaseret skinke med grønlangkål, 
brunede kartofler, gulerødder 

Pistaciefromage 

Mandag 3. Gule ærter med flæsk, sennep, 
rødbeder 

Frugtsalat 

Tirsdag 4. Kødrand med ærter og gulerød-
der, muskatsovs, kartofler 

Gulerodssuppe 

Ændringer til menuplanen kan forekomme. 

 

 

 

Aktiviteter i december 2021 

Onsdag d. 1.12. kl. 14.00 besøgshunden Lopez og ejer Helle besøger 

beboerne i stueetagen 

Torsdag d. 2.12. om formiddagen - gymnastik i AH og GH 

Fredag d. 3.12. om formiddagen – gymnastik i MH og NH 

Fredag d. 3.12. kl. 13.00 bages der julesmåkager i hver afdeling 

Fredag d. 3.12. kl. 13-15 cykeltur for beboer m. frivillig Susanne (kl. 

13-14 for 1. sal og kl. 14-15 for stueetagen) 

Mandag d. 6.12. om formiddagen - gymnastik i MH og NH 
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Mandag d. 6.12. kl. 14.00 kreativt værksted med juleklip i hver 

have  

Tirsdag d. 7.12. kl. 11.15 Julegudstjeneste for Salems beboere i Gen-

tofte Kirke 

Tirsdage d. 7.12. kl. ca. 12.15 frokost i Salems café for alle beboere 

Onsdag d. 8.12. kl. 11.00 Søværnets Tamburkorps spiller koncert i 

Atriumgården 

Onsdag d. 8.12. kl. 14.00 besøgshunden Lopez og ejer Helle besøger 

beboerne på 1. sal 

Torsdag d. 9.12. om formiddagen - gymnastik i AH og GH 

Torsdag d. 9.12. Julemusikquiz v. organist søster Bente kl. 14.00 i 

Nearis Have og kl. 15.00 i Minnas Have  

Fredag d. 10.12. kl. 11-12 Syng julen ind med Bodil Heister 

Fredag d. 10.12. kl. 13-15 cykeltur for beboer m. frivillig Susanne 

(kl. 13-14 for 1. sal og kl. 14-15 for stueetagen) 

Mandag d. 13.12.  om formiddagen - gymnastik i MH og NH 

Mandag d. 13.12. kl.14.00 Lucia-hygge i hver afdeling med Lucia-

boller, kaffe og te 

Tirsdag d. 14.12. kl. 13.30 bages der julesmåkager i hver afdeling 

Onsdag d. 15.12. kl. 12.00 Julefrokost for beboerne i hver afdeling 

Onsdag d. 15.12. kl. 14.00 besøgshunden Lopez og ejer Helle besø-

ger beboerne i stueetagen 

Torsdag d. 16.12. kl. ca. 11-15 Juletur til Kgs. Lyngby for nogle be-

boere i Minnas Have 
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Torsdag d. 16.12. om formiddagen - gymnastik i AH og GH 

Torsdag d. 16.12. om eftermiddagen: Hygge med drinks (uden alko-

hol) og snacks i hver afdeling 

Fredag d. 17.12. om formiddagen – gymnastik i NH og MH 

Fredag d. 17.12. kl. 13-15 cykeltur for beboer m. frivillig Susanne 

(kl. 13-14 for 1. sal og kl. 14-15 for stueetagen) 

Mandag d. 20.12. om formiddagen - gymnastik i MH og NH 

Tirsdag d. 21.12. om formiddagen - gymnastik i AH og GH 

Tirsdag d. 21.12. kl. ca. 13.30 Julebankospil med præmier 

Onsdag d. 22.12. kl. ca. kl. 11-15 Juletur for nogle beboere i Grethes 

Have 

Onsdag d. 22.12. kl. 14.00 besøgshunden Lopez og ejer Helle besø-

ger beboerne i stueetagen 

Torsdag d. 23.12. om formiddagen - gymnastik i AH og GH 

Torsdag d. 23.12. Julemusikquiz v. organist søster Bente kl. 14.00 i 

Grethes Have og kl. 15.00 i Annettes Have 

Fredag d. 24.12. kl. 18.00 Julemiddag og derefter hygge om jule-

træet i hver afdeling 

Mandag d. 27.12. om formiddagen - gymnastik i MH og NH 

Mandag d. 27.12. om eftermiddagen varm kakao med flødeskum og 

boller med smør. 

Tirsdag d. 28.12. om formiddagen - gymnastik i AH og GH 

Onsdag d. 29.12. kl.11.00 – 11.45 koncert i Atriumgården v. cellist 

Ida Riegels og pianist Kæthe Kristiansen 
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Torsdag d. 30.12. om formiddagen - gymnastik i AH og GH 

Fredag d. 31.12. kl. 18.00 Dronningens nytårstale, nytårsmiddag og 

hygge i hver afdeling 

 

NB: Ændringer til aktiviteterne kan forekomme! 

 

 

Aktiviteter i de første dage af januar 2022 

Søndag d. 2.1. kl. 11.00 koncert med danske viseklassikere og revy-

viser v. sanger Louise Dubiel og guitarist Dennis Slacheberg. 

Mandag d. 3.1. om formiddagen - gymnastik i MH og NH 

Tirsdag d. 4.1. om formiddagen - gymnastik i AH og GH 

Tirsdag d. 4.1. kl. 13.30 Nytårsbanko med præmier i hver have 

 

NB: Ændringer til aktiviteterne kan forekomme! 
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