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SalemBladet er 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, Maja Topsøe-Jensen, Magda-
lena Hamid, Lærke Warley Olsen 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: Udflugt for nogle beboere i Nearis Have i september. Selvom ka-

lenderen sagde efterår var der høj sol og god stemning på Skovshoved Havn    

mailto:salem@gentofte.dk
mailto:salem@gentofte.dk
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Salem d. 28. september 2022 

Kære beboere og pårørende 

Nu er efteråret rigtig gået i gang med mere gråt og vådt vejr. Det 

kalder på hyggelige indendørs sysler som f.eks. at lave pynt med ef-

terårsblade og lægge puslespil. Hver afdeling vil selv tage initiativ 

til hyggelige, mindre aktiviteter.  

Vi er blevet opmærksomme på, at det måske har været uklart hvor-

når pårørende kunne være med til aktiviteterne, der foregår på Sa-

lem. Det forsøger vi nu at imødekomme ved bl.a. fremover at skrive 

det i aktivitetsoversigten her i bladet.  

Beboer- og pårørenderådet på Salem har arbejdet ekstra her i sep-

tember for at kunne give Gentofte Kommune svar på spørgsmål 

som vedrører Brugertilfredshedsundersøgelsen 2022. Tak til jer 

der har ydet en ekstra indsats. Alle plejehjem i kommunen er blevet 

bedt om at svare på de samme spørgsmål. 

I september har alle faste medarbejdere påbegyndt kursusforløbet 

VækstKultur, som strækker sig til 2025 med et modul per halve år. 

Det er godt at være i gang med forløbet igen efter to års ufrivillig 

corona-pause. Forløbet handler om at styrke bl.a. kommunikation, 

faglig identitet og konflikthåndtering.  

God oktober fra  

Helle Staudt, forstander på Salem, Diakonis-

sestiftelsen  
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Vær med i oktober 2022 

Efterårsfrokost i brændte farver 

 

Kære beboere.  

Kom til efterårsfrokost i hver have torsdag d. 13. oktober kl. 12.00, 

hvor vi pynter bordene i flotte efterårsfarver med blomster og 

blade. Vi skal nyde stegte sild i eddike, svampe a la creme, varmrø-

get lakssalat med urter og creme fraiche-dressing samt efterårsdes-

sert. Der er en øl eller en sodavand til alle samt portvin til kaffen. 

Vi glæder os til at hygge os sammen med jer 

Venlig hilsen fra personalet 

Foto er fra efterårsfrokosten i 2020.  
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Koncert med Ordrup Gospelkor 

 
Onsdag d. 12. oktober kl. 17.00 gæster det swingende Ordrup Go-

spelkor Salem. Forbered dig på flotte harmonier og musik, der 

spreder livsglæde. Både beboere og pårørende er velkomne! Nogle 

af de sange som er i korets repertoire er: ”Oh when the Saints", "Jo-

shua fit the battle of Jericho", "Oh happy Day", "I can see clearly 

now", "The ballad of John and Yoko", "Fald min engel", "Er der no-

gen i himlen". 

Sensommerudflugter – se naturen i efterårsfarver 

Nogle af beboerne i Grethes Have og Min-

nas Have tager på tur i oktober med mad-

kurven og kaffe i termokanden. Se aktivi-

tetsoversigten bagerst i SalemBladet for 

datoer og klokkeslæt. 

Nogle beboere fra Annettes Have og Nearis Have fik tilbuddet om at 

komme på sensommerudflugt i september. 
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Nyd gourmetkaffe og hjemmebagte cookies 

 

Kom til hygge, gourmetkaffe og hjemmebagte cookies når kaffevog-

nen gæster Salem d. 24. oktober kl. 13.30. Mange beboere plejer at 

nyde sådan en eftermiddag i Atriumgården med forkælelse til ga-

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

 

Efterårshygge: Hjemmebagte pandekager 

Den 10. oktober kl. ca. 13.30 begyn-

der duften af nybagte pandekager 

at sprede sig i afdelingerne. Mange 

beboere er glade for pandekager, og 

de serveres med syltetøj og sukker.  

Foto er fra 2020. 
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Musikquizzen justeres så flere kan deltage 

Musikquizzerne med organist søster Bente 

er populære blandt en del af jer beboere. 

Det ved vi fra evalueringer og samtaler i det 

daglige.  

På baggrund af en drøftelse i beboer- og pårørenderådet samt i 

medarbejdergruppen på Salem justeres musikquizzen fra 1. okto-

ber. Det betyder at den bliver holdt på etagen og ikke i hver enkelt 

have. På den måde kan man nu deltage i dobbelt så mange musik-

quizzer som før. Og man er altid velkommen til at tage en gæst med 

til quizzerne. 

Pårørende og aktiviteter 

Pårørende er meget velkomne til at være med til andagter, musik-

quizzer, koncerter, besøgshunde-besøg samt til tøj- og skosalg. I Sa-

lems beboer- og pårørenderåd er det blevet drøftet, at der var brug 

for en klarere udmelding ang. dette.  Fra og med denne måned vil 

det fremgå af aktivitetsoversigten her i SalemBladet.  
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Lån gerne en cykel 

Pårørende er velkomne til at låne en af cyklerne, for at cykle en tur 

med deres kære på Salem. Da cyklerne bliver benyttet af flere, er 

det en god ide at booke en cykel på forhånd. Hvis man ikke har cyk-

let på sådan en cykel før, anbefaler Salem, at man beregner en prø-

vetur alene først.  

En cykel bookes ved henvendelse til Salems administration en 

hverdag i dagtimerne. Hvis der er brug for lidt instruktion i, hvor-

dan cyklen fungerer, aftales dette også med administrationen. 

Værdighed 

Hvis man skulle se noget på Salem, som ikke opleves som værdigt, 

beder ledelsen om, at man henvender sig til en leder. Beboer- og 

pårørenderådet på Salem, har drøftet forebyggelse og trivsel. Rådet 

var enige om, at det var en god ide at gøre opmærksom på, hvor 

man kan henvende sig.  
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Vaccinationer 

Som tidligere annonceret til beboere og pårø-

rende, har beboerne mulighed for at blive 

vaccineret mod influenza og pneumokokker 

d. 12. oktober 2022 om formiddagen.  

 

 

 

 

 

Den 2. september genstartede Salem sit VækstKultur-udviklings-

forløb med inspirerende foredrag af Chris MacDonald og lidt godt 

til ganen.   
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Fotos fra september 2022 

   

 

Gåture, besøg af Kasper på 1 år og fællesgymnastik på 1. sal. 
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Koncert med sanger Louise Dubiel og hendes guitarist glædede 

mange beboere. 
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Sensommervejret og madkurven blev nydt da nogle beboere fra 

Annettes Have var på udflugt i september.
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Nyt om beboere 

Tillykke 

Bent Otkjær, bolig 7, ønskes tillykke med 

fødselsdagen den 1. oktober. 

Stig Gorm Petersen, bolig 29, ønskes til-

lykke med fødselsdagen den 4. oktober. 

Niels Erik Moesgaard, bolig 10, ønskes tillykke med fødselsdagen 

den 17. oktober. 

Karen Lissi Pedersen, bolig 26, ønskes tillykke med fødselsdagen 

den 23. oktober. 

Finn Harløe, bolig 8, ønskes tillykke med fødselsdagen den 26. ok-

tober. 

Kirsten Bülow Siwertsen, bolig 17, ønskes tillykke med fødselsda-

gen den 27. oktober. 
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Nyt om ansatte  

Mette Pedersen, social- og sundheds-

assistent, er fra den 1. oktober 2022 

ansat som ansvarshavende aftenvagt. 

Mette bydes velkommen. 

 

Afløsere 

Hodo Hussein, social- og sundhedshjælper, er ansat som ny afløser 
i plejen og bydes velkommen.  
 
Mie Auscher er ansat som ny afløser i plejen og bydes velkommen. 

Helena Abdelkader er ansat som ny afløsere i plejen og bydes vel-

kommen. 

Elever 

Obada Karnbeh, social- og sundhedshjælperelev, begynder i praktik 

i stueetagen den 10. oktober 2022 – 23. februar 2023. Obada bydes 

velkommen. 

Nofisa El Amri, social- og sundhedshjælperelev, begynder i praktik 

på 1. sal den 10. oktober 2022 – 23. februar 2023. Nofisa bydes vel-

kommen. 

Sidra Kousar, social- og sundhedshjælperelev, begynder i praktik 

på 1. sal den 10. oktober 2022 – 23. februar 2023. Sidra bydes vel-

kommen. 
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Aftenmenu oktober 2022 

 

 Dato Hovedret Biret 

Lørdag 1. Stegt kylling, skysauce, kartofler, 
agurkesalat 

Hjemmelavet is  

 

Søndag 2. Husarsteg med skysauce, kartofler, 
ribsgelé 

Blommecrumble 
med skum 

Mandag 3. Dampet fisk, urtesauce, kartofler Champignonsuppe 

Tirsdag 4. Boller i karry, ris, mangochutney Brie med kiks & 
druer 

Onsdag 5. Millionbøf med kartoffelmos, rød-
beder 

Rødgrød med 
fløde 

Torsdag 6. Oksespidsbryst med peberrods-
sauce, kartofler 

Oksekødssuppe 
med urter, kød- & 
melboller 

Fredag 7. Æbleflæsk med rugbrød Mannagrød med 
kanelsukker 
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 Dato Hovedret Biret 

Lørdag 8. Stegt kalkun med krydderier, 
skysauce, kartofler gulerødder 

Henkogt fersken 
med ymercreme 

Søndag 9. Gryderet med rodfrugter, urter & 
kartofler 

Blommegrød 

Mandag 10. Frikadeller med kartofler, 
skysauce, rødkål 

Tyttebærris 

Tirsdag 11. Levergryde med rødvin, urter & 
grøntsager 

Grønkålssuppe 
med bacontern 

 

Onsdag 12. Gule ærter, medister, sennep, rød-
bede, ½ rugbrød 

Vafler med frugt-
skum 

Torsdag 13. Græskarsuppe med friskbagt brød Ostefad 

Fredag 14. Chili sin carne, ris & grøn salat Henk frugt med rå-
creme 

Lørdag 15. Farsbrød med tomatsauce, stegte 
kartofler, grønt 

Muldvarpeskud 
med skum 

Søndag 16. Kogt kylling, aspargessauce, ris, ær-
ter 

Appelsinfromage 

Mandag 17. Flæskesteg med kartofler, 
skysauce, rødkål 

Hjemmelavet jord-
bæris  

Tirsdag 18. Fisk i fad med grøntsager & ris Aspargessuppe 
med flutes 

Onsdag 19. Brunkål med flæsk, sennep, rødbe-
der, ½ rugbrød 

Pandekager med 
syltetøj 

Torsdag 20. Broccolitærte, bønnesalat Italiensk kyllinge-
suppe 



 
 

 
 

17   
 

 Dato Hovedret Biret 

Fredag 21. Boller i selleri, kartofler Budding med saft-
sauce 

Lørdag 22. Fynsk gullasch, kartoffelmos, drue-
agurk 

Æbletærte med 
skum 

Søndag 23. Flæskesteg med kartofler, 
skysauce, rødkål 

”Spejlæg” (fersken, 
ananas, fløde-
skum) 

Mandag 24. Grøn biksemad, spejlæg, rødbeder Risengrød med ka-
nelsukker 

Tirsdag 25. Millionbøf, mos & surt  Hyldebærsuppe 

med tvebakker 

Onsdag 26. Flæskesteg med skysauce, rødkål, 
kartofler 

 

Jordbærgrød 

Torsdag 27. Lasagne, bagte græskar Bondepige med 
slør 

Fredag 28. Hjerter i flødesovs, kartofler, surt Tomatsuppe 

Lørdag 29. Kalkungryde med pasta Skovbær-grød 

Søndag 30. Bankekød med kartofler & asier Lagkage med hind-
bær 

Mandag 31. Stegt fisk, mild karrysauce, kartof-
ler, rosenkål 

Boghvedegrød æb-
lekompot 

 

NB: Ændringer til menuen kan forekomme! 



 
 

 
 

18   
 

Hvad sker i oktober 2022 

Mandag d. 3.10.  formiddagen - gymnastik i MH og NH 

Mandag d. 3.10. kl. 10.30-14 Tøjsalg i Salems café v. Lene Glud 

Mode: Dame og herretøj, overtøj, undertøj (ikke BH-er) samt nattøj. 

Pårørende er også velkomne. 

Tirsdag d. 4.10. kl. ca. 11.30-15 udflugt i bussen med sandwich og 

kaffekurv for beboerne i Grethes Have  

Onsdag d. 5.10. formiddagen - gymnastik i AH og GH  

Onsdag d. 5.10. kl. 14.00 besøgshunden Lopez og ejer Helle besøger 

beboerne i stueetagen. Pårørende er også velkomne. 

Torsdag d. 6.10. om formiddagen - erindringsdans i AH og GH 

Fredag d. 7.10. formiddagen – gymnastik i MH og NH 

Fredag d. 7.10. 13.30 – ca. 15 cykling for en beboer fra stueetagen v. 

frivillig Birgitte – personalet koordinerer 

Mandag d. 10.10. om formiddagen - gymnastik i MH og NH 

Mandag d. 10.10. kl. 13.30 der bages pandekager i hver afdeling  

Tirsdag d. 11.10. kl. 11.30 fælles andagt i Atriumgården med præst 

og organist fra Emmauskirken, Diakonissestiftelsen. Pårørende er 

også velkomne.  

Onsdag d. 12.10. kl. 14.00 besøgshunden Lopez og ejer Helle besø-

ger beboerne på 1. sal. Pårørende er også velkomne. 

Onsdag d. 12.10. kl. 17.00 Koncert v. Ordrup Gospelkor i Atrium-

gården. Pårørende er også velkomne. 

Torsdag d. 13.10 kl. 12.00 Efterårsfrokost i hver have 
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Fredag d. 14.10. formiddagen – gymnastik på begge etager 

Fredag d. 14.10. musikquiz med organist søster Bente kl. 14.00 i 

Nearis Have for stueetagens beboere og kl. 15.00 i Grethes Have for 

beboere på 1. sal. Pårørende er også velkomne. 

Mandag d. 17.10. formiddagen - gymnastik i MH og NH 

Tirsdag d. 18.10. formiddagen - gymnastik i AH og GH 

Torsdag d. 20.10. om formiddagen - gymnastik i AH og GH 

Fredag d. 21.10. om formiddagen – gymnastik i MH og NH 

Fredag d. 21.10. 13.30 – ca. 15 cykling for en beboer fra 1. sal v. fri-

villig Birgitte – personalet koordinerer 

Mandag d. 24.10. om formiddagen - gymnastik i MH og NH 

Mandag d. 24.10. kl. 13.30-14.30 nyd en kop gourmetkaffe fra kaf-

fevognen og en hjemmebagt cookie 

Onsdag d. 26.10. kl. ca. 11.30-15 udflugt i bussen med sandwicher 

og kaffekurv for beboerne i Minnas Have   

Onsdag d. 26.10. kl. 14.00 besøgshunden Lopez og ejer Helle besø-

ger beboerne på 1. sal. Pårørende er også velkomne. 

Torsdag d. 27.10. formiddagen - gymnastik i AH og GH 

Torsdag d. 27.10. musikquiz v. organist søster Bente Birkmose kl. 

14.00 Minnas Have for stueetagens beboere og kl. 15.00 i Annettes 

Have for beboere på 1. sal. Pårørende er også velkomne. 

Fredag d. 28.10. om formiddagen – erindringsdans i MH og NH 

Fredag d. 28.10. 13.30 – ca. 15.00 cykling for en beboer fra stueeta-

gen v. frivillig Birgitte – personalet koordinerer 
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Mandag d. 31.10. om formiddagen - gymnastik i MH og NH 

NB: Ændringer til begivenhederne kan forekomme! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Udflugt til Skovshoved Havn den 20. september med madkurv, so-

davand og kaffe for beboere i Nearis Have. 
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