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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: Tanja Olsen, Helle Backhausen, Rosa Hansen, 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:  

Julebordet var flot dækket i Grethes Have den 24. december 2021.   

mailto:salem@gentofte.dk
mailto:salem@gentofte.dk
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Salem d. 5. januar 2022 

 

Kære beboere og pårørende 

Jeg håber, at I har nydt traditionerne omkring jul og nytår.  

Lige nu er der beboere på Salem, der er ved at være raske efter at være 

blevet smittet med corona. Nogle ansatte er fortsat sygemeldte pga. co-

rona-smitte. Det betyder, at vi må være forberedte på, at der kan 

komme ændringer i planlagte begivenheder og rutiner. Jeg og den øv-

rige ledelse vurderer løbende situationen i samarbejde med sundheds-

myndighederne og Gentofte Kommune. 

En af måderne hvorpå I kan få generel indflydelse på dagligdagen på Sa-

lem, er ved at stille op til Beboer- og pårørenderådet. Der skal snart 

være valg til rådet. Jeg vil opfordre alle, der kunne være interesserede i 

at deltage i det frivillige arbejde i rådet, til at læse om arbejdet og valg-

proceduren her i SalemBladet. Pga. coronapandemien kan vi ikke mø-

des fysisk og vælge repræsentanter, men vi afholder valg via stemme-

sedler. Det synes vi er den bedste måde at sikre både beboerdemokra-

tiet og smitteforebyggelse.   

 

God januar fra  

Helle Staudt, forstander på Salem, Diakonissestiftelsen 
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Kommende begivenheder og hyggestunder 

Kransekagekonfekt og portvin 

I anledningen af at vi er trådt ind i 

2022 inviteres alle beboere få serve-

ret hjemmelavet kransekagekonfekt 

og et glas portvin til kaffen om efter-

middagen tirsdag d. 11. januar kl. 

11.30 i Atriumgården.  

Den fælles nytårsandagt i Atriumgården ved en præst fra Gentofte 

Kirke gennemføres senere, hvis situationen i huset og præstens ka-

lender tillader det. 

 

Tillykke til Dronningen med 50 år på tronen 

I anledningen 

af at Dron-

ning Magre-

the har været 

regent i 50 

år, serveres 

lagkage til ef-

termiddags-

kaffen den 

14. januar. 



 
 

 
 

6   
 

Revyviser og kendte danske toner 

 

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

forbi Salem med sang og musik i Atriumgården 26. januar 2022 kl. 

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

kender og kan synge 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 med flere.  

Louise & Dennis lover at velly-

den og stemningen er i top, 

når de spiller og synger på 

danske plejehjem. De oplever 

at publikum nynner ofte med 

og vipper med fødderne i takt.  
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Besøgshunden Lopez sender nytårshilsen 

Kære beboere på Salem  

Vi har lige fået besked fra Trygfonden om, at besøgsforbuddet des-

værre er forlænget foreløbig til og med d. 17. januar 2022. Som I 

kan se, får Lopez slappet af og ladet op til kommende besøg hos jer. 

Godt nytår herfra og vi glæder os til at hilse på jer, så snart vi må 

komme igen. 

Helle og Lopez 
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Musikquiz med Søster Bente 

Kom til levende musik og genkende-

lige melodier, når organist søster 

Bente Birkmose tager beboerne med 

på musikalsk rejse og gætteleg. Sø-

ster Bente kommer rundt i alle haver 

og holder musikquiz. 

Torsdag d. 13.1. musikquiz v. organist søster Bente kl. 14.00 i Ne-

aris Have og kl. 15.00 i Minnas Have  

Torsdag d. 20.1. musikquiz v. organist søster Bente kl. 14.00 i Gre-

thes Have og kl. 15.00 i Annettes Have 

 

Information 

Frisøren holder orlov 

Vores frisør Pia 

bliver desværre 

nødt til at holde 

3 måneders or-

lov fra og med d. 

11. januar 2022, 

da hun skal ope-

reres akut i sin 

skulder.  

Fotoet her er fra 

december 2021. 
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Sabina er ny kaptain i køkken- og rengøringsafdelingen 

 

Hvis du ikke allerede har mødt Salems nye afdelingsleder, så har du 

chancen her for at lære hende lidt at kende. Sabina Skotte Bengts-

son svarer her på redaktionens spørgsmål.  

Hvorfor valgte du at sige ja til jobbet som afdelingsleder på Sa-

lem? 

Jeg kan godt lide, at vi på Salem og Diakonissestiftelsen ser hele men-

nesket. Fra første gang jeg kom ind ad døren her, følte jeg mig meget 

velkommen. Både medarbejdere og beboere tog venligt imod mig. At 

arbejdsmiljøet har så stort et fokus, er også noget, der gjorde, at jeg 

havde lyst til at arbejde lige præcis her. Og så fornemmede jeg med 

det samme, at her bliver man anerkendt for sit arbejde. Alt dét har-

monerer meget godt med den måde, som jeg er leder på, og derfor 

sagde jeg ja til jobbet. 
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Hvad glæder du over ved dit nye arbejde på Salem? 

Det er en stor tilfredsstillelse, at jeg bliver inddraget i mange beslut-

ninger her. Det motiverer mig, fordi jeg er glad for at være med til at 

få tingene til at glide. Jeg kan godt lide at blive brugt, også når det er 

uden for mit fagområde. F.eks. er min far blomsterhandler, så jeg har 

lært noget om dekoration fra jeg var helt lille, og derfor blev jeg en 

del involveret i julepyntningen på gangene på Salem.  

Jeg nyder samarbejdet med mine medarbejdere, som jeg synes er fan-

tastiske på hver deres felt. Og jeg synes, at vi tilsammen et rigtigt 

godt team. Jeg glæder mig også over den gode kontakt, som jeg er 

ved at opbygge til mange beboere og øvrige ansatte. Det var en for-

nøjelse at hilse på alle beboere til julefrosten den 15. december! 

Jeg kan se nu, at jeg i noget tid professionelt har ledt efter den ånd og 

den varme, som jeg fornemmer, at der er her på Salem.  

Hvordan kan du bruge dine mange års erfaring her på Salem? 

Jeg har været leder siden 2005, så jeg har nogle års erfaring med lede 

bl.a. ernæringsassistenter. Derudover har jeg mange års erfaring 

med at lede et køkken, som laver mad til ældre. Og så siger min erfa-

ring mig, at det er vigtigt som leder også at være på arbejde om afte-

nen indimellem. Det har jeg været her på Salem, og det har givet og 

vil give mig viden om, hvordan f.eks. aftensmåltidet foregår her.   

Hvad bruger du tid på når du ikke er på arbejde? 

I min fritid er min familie og min datter på 2 ½ år i centrum. Ellers 

løber jeg og gennemførte Broløbet i september 2021 på halvmara-

ton-distancen. Jeg kan grundlæggende godt lide at være aktiv og i 

gang både privat og på mit job. 
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Stil op til beboere- og pårørenderådet på Salem! 

Beboer- og pårørenderådet er et forum for en generel dialog om 

hverdagslivet for beboerne på Salem. Nu er det tid til at afholde nyt 

valg til rådet. I rådet sidder 4 beboere, 4 pårørende, op til 3 supple-

anter, forstanderen, souschefen, en repræsentant fra Gentofte 

Kommunes Seniorråd samt en medarbejder fra Salem, som funge-

rer som referent til møderne. Det er de 4 beboer- og de 4 pårøren-

derepræsentanter samt suppleanter, som nu skal vælges blandt Sa-

lems beboere og deres pårørende. Vi ser gerne, at beboere og pårø-

rende fra hver etage bliver repræsenteret i rådet. 

Som medlem af rådet skal man have lyst til at indgå i en konstruk-

tiv, nysgerrig og generel dialog om hverdagslivet på Salem, med 

målet om at bidrage til beboernes livskvalitet. Man skal påregne at 

komme til 3 årlige møder af 1 ½ times varighed. 

Pga. generel høj corona-smitte i samfundet holder vi valg via stem-

mesedler. Men før det kan ske, beder vi om, at de, der måtte være 

interesserede i at stille op, giver sig til kende.  

Der vil i den 

kommende 

tid, blive af-

holdt et 

møde i hver 

have for beboerne, hvor vi vil tale om rådets arbejde og høre hvem 

blandt beboerne, der kunne ønske at stille op. De pårørende, der 

ønsker at stille op, er velkomne til at skrive et par linjer om, hvor-

for de ønsker at stille op, mærkesager mv., og de bedes sende det 

på mail til sektær for rådet Maja Topsøe-Jensen, majt@gentofte.dk 

mailto:majt@gentofte.dk
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senest d. 20. januar 2022.  Alle, der ønsker at stille op, bedes for-

tælle, om de ønsker at blive valgt til beboer- og pårørenderådet 

som medlem eller suppleant.  

Hvis antallet af kandidater, der stiller op, svarer til det antal plad-

ser, der skal besættes i rådet, er kandidaterne valgt uden stemme-

afgivelsesprocessen. Hvis der er flere kandidater end pladser, vil 

beboerne d. 2. februar få en stemmeseddel. Her vil alle kandida-

terne være oplistet.  

Beboerne skal angive, hvem de stemmer på på deres stemmeseddel 

senest d. 16. februar senest kl. 12.00 og give den til personalet. Den 

kan også lægges den i den hvide postkasse ved kontoret i stueeta-

gen (ved den store elevator). 

Herefter tæller rå-

dets sekretær 

stemmerne op, og 

omkring d. 23. fe-

bruar kender vi 

valgets udfald. De 

valgte rådsmed-

lemmer og eventu-

elle suppleanter vil få direkte besked.  

I SalemBladet, der udkommer omkring 1. marts 2022, vil navnene 

på de nye rådsmedlemmer og suppleanter blive offentliggjort.  

De valgte rådsmedlemmer bliver inviteret til første beboer- og på-

rørenderådsmøde tirsdag d. 22. marts kl. 14.00-15.30 i Terapien i 

kælderen under Salem og/eller online. 
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Sket på Salem 

 

Kirsten hjalp med at bage jødekager i Minnas Have d. 3. december. 

Hans-Eric fry-

dede sig over 

pynt og stem-

ningen en dag i 

december i An-

nettes Have.  
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Fanny er én af de 

beboere, der ny-

der at få besøg af 

besøgshunden 

Lopez. Fotoet her 

er taget den 8. de-

cember. 

 

 

 

 

Julegudstjenesten i Gentofte Kirke den 7. december eksklusivt for 

Salems beboere var velbesøgt. 
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Efter gudstjenesten var der frokost i Salems juleudsmykkede café, 

hvor præsten også sagde et par ord efter maden. 

 

Julebanko i Nearis Have 
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10 af Søværnets Tamburkorps medlemmer gæstede Salem 8. de-

cember med et flot julerepertoire. Flere beboere var glade for den 

kraftfulde og stemningsfulde musik. 
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Der var gang i blandt andet paukerne, mens tamburkorpset spil-

lede og Knud og Mette tog sig en svingom. 
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Bent, beboer i Nearis Have, er tidligere officer i Søværnet, så han 

syntes, at det var ekstra sjovt at have besøg af nogle af forsvarets 

musikere.  
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Hygge med drinks og årets sidste cykeltur 
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Gymnastisk og dans i Grethes 

Have i december 
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   Gåtur og juleflet blev der også tid til. 
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Bent hjalp med at pynte juletræet i Nearis have. 

 

På Luciadag 

den 13. de-

cember fik 

beboerne 

hjemme-

bagte lucia-

boller til 

kaffen. 
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Birthe fik mandelgaven i Grethes 

Have til juleaften. Det samme 

gjorde Kirsten i Minnas Have. 
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Dennis fejrede blandt andet julen ved at tage en speciel hat på, som 

han havde fået af en pårørende. 
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Julefro-

kost-

bordet i 

Nearis 

Have 

den 15. 

decem-

ber.  
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Der blev sunget julesange til julefrokosten i blandt andet Nearis 

Have. 
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Medarbejderne i køkkenet havde gjort lidt ekstra ud af frokosten 

den 31. december. 

 

Nytårsbordet i Grethes Have var holdt i hvide, grå og sølv-nuancer. 
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Nyt om beboere 

 

 

Farvel 

Et sidste farvel til Tonni Haaber Paris, 

bolig 2, der gik bort 8. december 2021. 

Et sidste farvel Lise Andersen, bolig 43, 

der gik bort d. 3. januar 2022.  

 

 

 

 

Velkommen 

Bente Antony flytter ind i bolig 2 i løbet af 

januar 2022 og bydes velkommen. 
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Nyt om ansatte  

Velkommen  

Alexander Cosman Berner, social- 

og sundhedsassistent, er ansat på 1. 

sal fra 1. januar 2022. Alexander er 

et kendt ansigt i huset, da han har 

været i praktik i Annettes Have un-

der sin uddannelse. Alexander by-

des velkommen tilbage.  

 

Afløsere 

Amal er ansat som afløser og bydes velkommen. 

Emilyn er ansat som afløser og bydes velkommen. 

Charlotte er ansat som afløser og bydes velkommen. 

Reham er ansat som afløser og bydes velkommen. 

 

Farvel og tak 

Ann-Cathrine Ploug, sygeplejerske på 1. sal, har valgt at opsige sin 

stilling til udgangen af december 2022. Ann-Cathrine skal flytte 

længere væk. Salems ledelse siger tak til Ann-Cathrine for hendes 

indsats og engagement på Salem. 
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Aftenmenu januar 2022 

 

Menu Dato Hovedret Biret 

Onsdag 5. Porretærte med salat, brød & smør Bondepige med 
slør 

Tors-
dag 

6. Dampet fisk, sennepssauce, kartof-
ler, ovnbagte rodfrugter 

Øllebrød med 
skum 

Fredag 7. Høns i asparges med tarteletter, kar-
tofler 

Hønsekød-
suppe med ur-
ter, kød- & mel-
boller 

Lørdag 8. Skipperlabskovs, smør, rødbede, 
rugbrød, persilledrys 

Jordbærgrød 
med fløde 

Søndag 9. Jægersteg, skysauce, kartofler, ribs-
gele 

Citronfromage 
med flødetop 

Man-
dag 

10. Brændende Kærlighed med rødbe-
der 

Rodfrugte-
suppe 
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Menu Dato Hovedret Biret 

Tirsdag 11. Pasta Bolognese, vintersalat Mannagrød ka-
nelsukker & 
smør 

Onsdag 12. Grøntsagslagsagne med råkost Frugtsuppe 
med flødeskum 

Tors-
dag 

13. Fiskefrikadeller med persillesauce, 
kartofler, hvidkålsråkost 

Bagt æblekage 
med creme 
fraiche 

Fredag 14. Skinkefarsbrød med sennepssauce, 
stegte kartofler, surt 

Tomatsuppe 
med fiskeboller 

Lørdag 15. Gryderet med rodfrugter & urter, 
kartoffelmos 

Trifli med jord-
bær 

Søndag 16. Stegt Kylling, flødesauce, kartofler, 
surt 

Ymerfromage 
med saftsauce 

Man-
dag 

17. Chili Con Carne med ris, crème 
fraiche 

Æblegrød med 
mælk 

Tirsdag 18. Selleribøf med flødebagte rødbeder, 
syltede rødløg 

Aspargessuppe 
med kødboller 

Onsdag 19. Frikadeller med kartofler, skysauce, 
rødkål 

Henkogt fer-
sken med 
ymercreme 

Tors-
dag 

20. Brunkål, med flæsk, sennep, rød-
bede & ½ rugbrød 

Pandekager 
med syltetøj 

Fredag 21. Levergryde med rødvin, urter & 
grønt, kartofler 

Vaniljebudding 

Lørdag 22. Fynsk Gullasch med mos, surt Is med vafler 
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Menu Dato Hovedret Biret 

Søndag 23. Kyllingeschnitzel, bagt græskar gla-
seret med honning & timian, kartof-
ler, kryddersauce. 

Gammeldags 
Æblekage 

Man-
dag 

24. Stegt Fisk med citronsauce, kartof-
ler, dampet broccoli 

Hyldebær-
suppe med tve-
bakker 

Tirsdag 25. Boller i karry med æbler & løg og ris Rødgrød med 

fløde 

Onsdag 26. Frikadeller med krydderier, kartof-
ler, surt 

Kartoffel- og 
porresuppe 

Tors-
dag 

27. Champignon pate med krydderkar-
tofler, rødbede- tzatziki 

Muldvarpe-
skud 

Fredag 28. Hakkebøf med bløde løg, kartofler, 
skysauce, surt 

Pærevælling 

Lørdag 29. Forloren Hare, vildtsauce, kartofler, 
waldorfsalat 

Skovbær-grød 
med mælk 

Søndag 30 Hamburgerryg med peberrodssauce, 
kartofler 

Fløderand 

Man-
dag 

31. Farseret Porre, skysauce, kartofler, 
surt 

Karrykokos-
suppe 

Ændringer til menuplanen kan forekomme. 
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Hvad sker der i januar 2022 

Torsdag d. 6.1. om formiddagen - gymnastik i AH og GH 

Fredag d. 7.1. om formiddagen – gymnastik i MH og NH 

Mandag d. 10.1. om formiddagen - gymnastik i MH og NH 

Tirsdag d. 11.1. kl. 11.30 nytårsandagt i Atriumgården med præst 

Charlotte Dyremose, vikarierende præst i Gentofte Kirke 

Tirsdag d. 11.1. om eftermiddagen kransekagekonfekt og et glas 

portvin til kaffen i anledningen af nytårsgudstjenesten 

Torsdag d. 13.1. om formiddagen - gymnastik i AH og GH 

Torsdag d. 13.1. musikquiz v. organist søster Bente kl. 14.00 i Ne-

aris Have og kl. 15.00 i Minnas Have  

Fredag d. 14.1. om formiddagen – gymnastik i MH og NH 

Fredag d. 14.1. kl. 13-15 cykeltur for beboer m. frivillig Susanne (kl. 

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

Fredag d. 14.1. om eftermiddagen fejres H. M. Dronningens 50års 

regeringsjubilæum med lagkage til eftermiddagskaffen 

Mandag d. 17.1.  om formiddagen - gymnastik i MH og NH 

Mandag d. 17.1. om eftermiddagen: Hygge med drinks (uden alko-

hol) og snacks i hver afdeling 

Tirsdag d. 18.1. om formiddagen - gymnastik i AH og GH 

Tirsdag d. 18.1. puslespil om eftermiddagen i hver have 

Onsdag d. 19.1. kl. 14.00 besøgshunden Lopez og ejer Helle besøger 

beboerne i stueetagen 
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Torsdag d. 20.1. om formiddagen - gymnastik i AH og GH 

Torsdag d. 20.1. musikquiz v. organist søster Bente kl. 14.00 i Gre-

thes Have og kl. 15.00 i Annettes Have 

Fredag d. 21.1. om formiddagen – gymnastik i NH og MH 

Fredag d. 21.1. kl. 13-15 cykeltur for beboer m. frivillig Susanne (kl. 

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

Mandag d. 24.1. om formiddagen - gymnastik i MH og NH 

Tirsdag d. 25.1. om formiddagen - gymnastik i AH og GH 

Onsdag d. 26.1. kl. 11.00 Viser og revyviser – koncert v. Louise Du-

biel og guitarist i Atriumgården 

Onsdag d. 26.1. kl. 14.00 besøgshunden Lopez og ejer Helle besøger 

beboerne på 1. sal. 

Torsdag d. 27.1. om formiddagen - gymnastik i AH og GH 

Torsdag d. 27.1. om eftermiddagen: Hygge med drinks (uden alko-

hol) og snacks i hver afdeling 

Fredag d. 28.1. om formiddagen – gymnastik i NH og MH 

Fredag d. 28.1. kl. 13-15 cykeltur for beboer m. frivillig Susanne (kl. 

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

Mandag d. 31.1. om formiddagen - gymnastik i MH og NH 

 

NB: Ændringer til aktiviteterne kan forekomme! 
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