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SalemBladet et internt blad for beboere og pårørende på Salem.  

Redaktion: Helle Staudt, forstander, og Maja Topsøe- Jensen, udvik-
lings- og kommunikationskonsulent 
Fotos: Mette Lindhardt, Helle Backhausen, Sarah Aagaard, Maja Top-
søe-Jensen, Magdalena Hamid 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  
www.diakonissestiftelsen.dk/salem 
 
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: Kasper på 1 år og hans mor, som er naboer til Salem, var på be-

søg på Salem i juli. Besøget kom i stand fordi Kaspers mor havde henvendt 

sig til Salem med idéen. Det var en succes, fordi både mange beboere, Kasper 

og hans mor nød selskabet.    

mailto:salem@gentofte.dk
mailto:salem@gentofte.dk
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Salem d. 31. august 2022 

Kære beboere og pårørende 

Jeg håber, at I har nydt sommeren og de mange solskinstimer. Nu 

går vi mod koldere og kortere dage. Langt det meste af personalet 

har afholdt deres hovedferie nu, og vi tager hul på den sidste del af 

året, som bl.a. byder på koncerter for jer beboere, gourmetkaffe 

ved kaffevognen mv.  

69% af jer beboere på Salem sagde ja til at deltage i Gentofte Kom-

munes Borgertilfredshedsundersøgelse 2022. Det er rigtig flot, og 

det procentuelt højeste deltagerantal blandt beboere i kommunen. 

i undersøgelsen. Mange tak til alle jer beboere og pårørende der 

har bidraget til undersøgelsen.  

På baggrund af Borgertilfredshedsundersøgelse 2022, beder Gen-

tofte Kommune alle plejehjem om at arbejde videre med resulta-

terne via definerede spørgsmål, som skal drøftes. Det er sket på det 

seneste beboere- og pårørenderådsmøde her sidst i august og kom-

mer til at ske på et kommende møde med medarbejderrepræsen-

tanterne. Arbejdet med spørgsmålene er spændende og peger 

fremad mod at styrke alle plejehjemmene i kommunen. Vi ser frem 

til at arbejde videre med resultaterne fra undersøgelsen. 

 

God september fra  

Helle Staudt, forstander på Salem, 

Diakonissestiftelsen  
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Vær med i september 2022 

Sanger Louise Dubiel og en gui-

tarist Flemming gæster Salem 

fredag d. 9. september kl. 11.00. 

De kommer og fremfører alle de 

gode gamle danske sange med 

bl.a. Daimi, Dirch Passer, Liva 

Weel, Kim Larsen, Bamses Ven-

ner, Shu-bi-dua, Kaj Normann 

Andersen, Bent Fabricius-Bjerre, Gustav Winckler osv. 

De lover masser af glæde, sang, masser af god stemning – og måske 

en lille dans, hvis nogen blandt publikum har mod på det.  

Foto er fra januar 2022.   

 

Sensommerudflugter – se naturen i efterårsfarver 

Tag med på tur når nogle af 

beboerne i Annettes Have 

og Nearis have tager på tur 

i september med madkur-

ven og kaffe i termokan-

den. Se aktivitetsoversig-

ten bagerst i SalemBladet 

for datoer og klokkeslæt. 

Nogle beboere fra Grethes Have og Minnas Have vil blive tilbudt at 

komme på udflugt i oktober. 
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Nyd gourmetkaffe og hjemmebagte cookies 

 

Kom til hygge, gourmetkaffe og hjemmebagte cookies når kaffevog-

nen gæster Salem d. 21. september kl. 14.00. Mange beboere plejer 

at nyde sådan en eftermiddag i Atriumgården med forkælelse til 

ganen, lyset og samvær. Foto er fra maj 2022.  

 

Vælg din egen gam-
meldags is 

Alle beboere inviteres til 

Salems Iskiosk i Atrium-

gården den 13. septem-

ber kl. 13.30. 

Der vil være forskellige 

slags is, miniflødebolle 

mv. til at pynte isen med, efter smag og behag. Foto er fra juli 2022.  
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Fotos fra juli og august 2022 

I juli kom besøgshund Lopez 

og en lille kammerat på visit 

på Salem. Kammeraten hed-

der Leo, er en formel 1 labra-

dor og var på det tidspunkt 

12 uger. 

Begge hunde var glade og iv-

rige for at hilse på beboerne. 

Efter besøget sov begge 

hunde det meste af eftermid-

dagen, har ejer af Lopez og 

frivillig Helle fortalt.  

 

 

 
En fredag i august havde Kirsten Mortensens svigersøn, Dan, taget 
sin violin med på besøg i Minnas Have og spillede lidt klassisk mu-
sik til beboernes begejstring. Tak til Dan!  
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Flere beboere fra Annettes Have var på udflugt til Vedbæk Havn 
den 20. juli 2022. Der blev spist is og drukket kaffe, mens vejret og 
stemningen blev nydt. 
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Administrativ medar-

bejder Lisa spiller kla-

ver for interesserede, 

når hendes øvrige ar-

bejdsopgaver tillader 

det. 

 

Kasper på 1 år kom på 

besøg på Salem til 

glæde for mange bebo-

ere.  

 

 

 

 



 
 

 
 

9   
 

 

Iskiosken i juli var velbesøgt af beboere og personalet. 
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Mange beboere fra Nearis Have nød udflugten den 13. juli.  

 

Gymnastikken på 1. sal, sommer 2022. 
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Mange beboere synes, at det er rart at opholde sig i skyggen på ter-

rassen på 1. sal. I løbet af sommeren er der blevet drukket kaffe, 

malet billeder mv. på terrassen.  

 

En af køkkenets med-

arbejder har været på 

”æblerov” i sin mors 

have, hvor der gror 

ananasæbler. Køkke-

net lavede derfor æb-

legrød til bl.a. bonde-

pige med slør.   
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Koncert med violinist Alexander Kraglund tirsdag d. 23. august. 
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Nyt om beboere 

Farvel 

Et sidste farvel til Elva Kisum, bolig 18, 

som gik bort den 5. juli 2022. 

Et sidste farvel til Jytte Inge Hansen, bo-

lig 38, som gik bort den 24. juli 2022. 

Et sidste farvel til Peter Sterup, bolig 41, som gik bort den 7. august 

2022.  

 

Velkommen 

Anne-Dorthe Agnete Schack Dural flyttede 

ind i bolig 38 den 15. august 2022 og by-

des velkommen. 

Marie Louise Krog-Meyer flyttede ind i 

bolig 18 den 8. august 2022 og bydes vel-

kommen. 

Per Kaj Larsen er flyttet ind i bolig 41 den 31. august 2022 og bydes 

velkommen. 

 

Tillykke 

Birthe Preetzmann, bolig 11, ønskes til-

lykke med fødselsdagen den 2. septem-

ber. 
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Kirsten Mortensen, bolig 12, ønskes tillykke med fødselsdagen den 

2. september. 

Lucette Schilling, bolig 5, ønskes tillykke med fødselsdagen den 3. 

september. 

Ursula Moos, bolig 21, ønskes tillykke med fødselsdagen den 6. sep-

tember. 

Ellen Windekær, bolig 27, ønskes tillykke med fødselsdagen den 7. 

september. 

Johanna Cornelia Møller, bolig 16, ønskes tillykke med fødselsda-

gen den 20. september. 

Karen Margrethe Hansen, bolig 32, ønskes tillykke med fødselsda-

gen den 20. september. 

Dennis Omø, bolig 22, ønskes tillykke med fødselsdagen den 21. 

september. 

 

Nyt om ansatte  

Kawther Sulaiman Ibrahim, social- og 

sundhedshjælper, begynder på 1. sal i 

dagvagt den 1. september 2022. 

Kawther bydes velkommen. 

Christine Navubya, social- og sund-

hedsassistent, begynder i stueetagen i dagvagt den 1. september 

2022. Christine har arbejdet på Salem i flere år som timelønnet un-

der sin uddannelse, så Christine er et kendt ansigt. Christine bydes 

velkommen. 
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Afløsere 

Muna Dahir Ahmed er tidligere social- og sundhedselev i stueeta-

gen og kommer tilbage som afløser fra d. 26. august 2022. Velkom-

men tilbage til Muna. 

 

Elever 

Soussan Youssef Rahal, social- og sundhedsassistentelev, begynder 

i praktik i stueetagen den 5. september - 27. november 2022. Sous-

san bydes velkommen.  

Uzma Kanwal, social- og sundhedsassistentelev, begynder i praktik 

i stueetagen den 5. september 2022 - 29. januar 2023. Uzma bydes 

velkommen. 

Karin Bue Rokkjer, social- og sundhedsassistentelev, begynder i 

praktik på 1. sal den 5. september - 27. november 2022. Karin by-

des velkommen.  

 

Farvel og tak 

Tanja Olsen, ansvarshavende aftenvagt, har opsagt sin stilling, da 

hun ønsker at prøve noget nyt. Tanja vil have sidste arbejdsdag i 

slutningen af august 2022. Salems ledelse siger tak til Tanja for ind-

satsen og engagementet på Salem. 

Raquel Rodriguez, aftenvagt, har opsagt sin stilling. Raquel har sid-

ste arbejdsdag den 31. august 2022. Salems ledelse siger tak til Ra-

quel for indsatsen og engagementet på Salem. 

https://eduadm.dk/Elev/Paamindelser/1045134
https://eduadm.dk/Elev/Paamindelser/1048947
https://eduadm.dk/Elev/Paamindelser/1045108
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Aftenmenu september 2022 

 

 Dato Hovedret Biret 

Torsdag 1. Græske frikadeller, tzatziki, kar-
tofler, bønner 

Abrikosgrød med 
mælk 

Fredag 2. Flæskesteg, skysauce, kartofler, 
rødkål 

Bondepige med slør 

Lørdag 3. Fiskefilet med persillesauce, kar-
tofler 

Rabarbergrød  

Søndag 4. Skinkefars, sennepsskysauce, 
kartofler, surt 

Islagkage 

Mandag 5. Hjerter i flødesauce, mos, surt Jordskoksuppe 

Tirsdag 6. Stegt kalvelever, bløde løg, 
skysauce, kartofler, surt 

Ymerfromage med 
mandarinsauce 

Onsdag 7. Frikadeller, skysauce, kartofler, 
rødkål 

Brombær dessert 

Torsdag 8. Chili con carne, ris, crème fraiche, 
brød 

Vafler med syltetøj 
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 Dato Hovedret Biret 

Fredag 9. Blomkålsgratin, smørsauce, rug-
brød 

Tunmousse med 
brød 

Lørdag 10. Skinkeschnitzel, bearnaise, stegte 
kartofler 

Tiramisu 

Søndag 11. Hønsefrikassé med persille, kar-
tofler 

Hønsekødsuppe 
med urter, kød- & 
melboller 

 

Mandag 12. Paprikagryde med ris, rødbeder Jordbærgrød 

Tirsdag 13. Stegt medister, skysauce, kartof-
ler, grønt 

Pære med vanilje-
creme 

Onsdag 14. Fiskefrikadeller, persillesauce, 
kartofler, gulerødder 

Kartoffelsuppe med 
porre 

Torsdag 15. Karrygryde med kalkun & chut-
ney, ris 

Pandekager med 
syltetøj 

Fredag 16. Bøf Lindstrøm, skysauce, kartof-
ler, grønt 

Græskarsuppe  

Lørdag 17. Stegt kylling med ratatouille, 
stegte kartofler 

Pæretærte med 
skum 

Søndag 18. Forloren Hare, vildtsauce, kartof-
ler, ribsgele 

Rabarbercrumble 

Mandag 19. Æggekage med bacon, purløg, to-
mat, rugbrød 

Blommegrød 

Tirsdag 20. Dampet fisk, citronsovs, kartof-
ler, broccoli 

Is med marengskys 
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 Dato Hovedret Biret 

Onsdag 21. Biksemad med grønt, spejlæg, 
rugbrød 

Stikkelsbærgrød 

Torsdag 22. Pasta med kødsauce Henkogt fersken 
med råcreme 

Fredag 23. Jægerens farsrulle, skysauce, kar-
tofler, surt 

Citronfromage 

Lørdag 24. Hamburgerryg, stuvede spinat, 
brunede kartofler 

Brie, kiks, frugt 

Søndag 25. Benløse fugle, skysauce, kartof-
ler, grønt 

Rismousse med sol-

bær- og ribssovs 

Mandag 26. Levergryde med mos, surt Æblesuppe med ri-
stede gryn 

Tirsdag 27. Stegt flæsk persillesauce, kartof-
ler, rødbeder 

Melon & rysteribs 

Onsdag 28. Stegt fisk med mild karrysauce, 
grønt, kartofler 

Gulerodssuppe 

Torsdag 29. Selleribøf med flødestuvede kar-
tofler, 

Hyldebærsuppe 
med tvebakker 

Fredag 30. Boller i karry med ris Alliancegrød 

 

NB: Ændringer til menuen kan forekomme! 
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Hvad sker i september 2022 

Torsdag d. 1.9. om formiddagen - gymnastik i AH og GH 

Fredag d. 2.9. formiddagen – gymnastik i MH og NH 

Mandag d. 5.9.  formiddagen - gymnastik i MH og NH 

Mandag d. 5.9. kl. 10-14 Sko- og støvlesalg i Salems café v. Reporto 

Sko 

Tirsdag d. 6.9. formiddagen - gymnastik i AH og GH  

Onsdag d. 7.9. kl. ca. 11.30-15 udflugt i bussen med sandwich og 

kaffekurv for beboerne i Annettes Have 

Onsdag d. 7.9. kl. 14.00 besøgshunden Lopez og ejer Helle besøger 

beboerne i stueetagen. 

Torsdag d. 8.9. om formiddagen - gymnastik i AH og GH 

Fredag d. 9.9. kl. 11.00 koncert med gamle danske viser og sange m. 

sanger Louise Dubiel og guitarist Flemming. 

Mandag d. 12.9. om formiddagen - gymnastik i MH og NH 

Tirsdag d. 13.9. kl. 11.30 fælles andagt i Atriumgården med præst 

og organist fra Gentofte Kirke  

Tirsdag d. 13.9. kl. 13.30 Salems Iskiosk  

Onsdag d. 14.9. kl. 14.00 besøgshunden Lopez og ejer Helle besøger 

beboerne på 1. sal. 

Torsdag d. 15.9. formiddag - gymnastik i AH og GH 

Torsdag d. 15.9. musikquiz med organist søster Bente kl. 14.00 i 

Nearis Have og kl. 15.00 i Minnas Have 
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Fredag d. 16.9. formiddagen – gymnastik i MH og NH 

Mandag d. 19.9. formiddagen - gymnastik i MH og NH 

Tirsdag d. 20.9. formiddagen - gymnastik i AH og GH 

Tirsdag d. 20.9. kl. ca. 11.30-15 udflugt i bussen med sandwicher og 

kaffekurv for beboerne i Nearis Have   

Onsdag d. 21.9. kl. 14-15 nyd en kop gourmetkaffe fra kaffevognen 

og en hjemmebagt cookie 

Torsdag d. 22.9. om formiddagen - gymnastik i AH og GH 

Torsdag d. 22.9. kl. 14.00 besøgshunden Lopez og ejer Helle besø-

ger beboerne i stueetagen. 

Fredag d. 23.9. om formiddagen – gymnastik i MH og NH 

Mandag d. 26.9. om formiddagen - gymnastik i MH og NH 

Tirsdag d. 27.9. formiddagen - erindringsdans i AH og GH  

Tirsdag d. 27.9. om eftermiddagen - gymnastik i AH og GH 

Onsdag d. 28.9. kl. 14.00 besøgshunden Lopez og ejer Helle besøger 

beboerne på 1. sal. 

Torsdag d. 29.9. formiddagen - gymnastik i AH og GH 

Torsdag d. 29.9. musikquiz v. organist søster Bente Birkmose kl. 

14.00 i Grethes Have og kl. 15.00 i Annettes Have.  

Fredag d. 30.9. om formiddagen – erindringsdans i MH og NH 

NB: Ændringer til begivenhederne kan forekomme! 
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