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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, Kawther Ibrahim, Sanne Høyer 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: Beboer Søren, har selv været i søværnet, så han hilste ekstra hjer-

teligt på medlemmerne af Søværnets Tamburkorps, da korpset gav koncert på 

Salem fredag d. 18. november 2022.   

mailto:salem@gentofte.dk
mailto:salem@gentofte.dk
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Salem d. 30. november 2022 

Kære beboere og pårørende 

I november har vi taget forskud på juleglæderne med bl.a. julekon-

certer, det store juletræ i Atriumgården er kommet op med pynt 

på, og elektriske julelys er hængt op på nogle fællesarealer. På Sa-

lem vil vi gøre, hvad vi kan for, at december bliver så hyggelig, tra-

ditionsrig og glædelig som muligt.  

Nogle beboere har efterspurgt drinks og snacks en gang imellem i 

stedet for kage til eftermiddagskaffen. Det genindfører vi nu en 

gang om måneden, første gang på fredag d. 2. december.  

Dronning Margrethe er protektor for Diakonissestiftelsen. Derfor 

sender vi hvert år en beretning for året der et gået til Hendes Maje-

stæt. I år har vi skrevet om alle de levende dyr, musikere og san-

gere, som vi har haft besøg af i årets løb, samt om bæredygtighed. 

Dette december-nummer af SalemBladet dækker til og med 4. ja-

nuar 2023. På den måde kan vi også få årets nytårsfotos med i det 

første 2023-blad.  

 

I ønskes en god julemåned og hyggelige julestunder sammen fra  

 

Helle Staudt, forstander på Salem, 

Diakonissestiftelsen 
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Vær med i december 2022 

    

Drinks og snacks  

På opfordringer fra flere beboere gen-

indfører vi nu drinks (alkoholfri) og 

snacks en gang om måneden. Første 

gang er fredag den 2. december om ef-

termiddagen. Drinks og snacks erstatter 

eftermiddagskaffen og kagen. Fotos er 

fra en drink-eftermiddag i 2021. 

Indehygge: Varm kakao med flødeskum og boller 

Den 5. december om efter-

middagen kan beboerne 

nyde varm kakao med fløde-

skum og hjemmebagte bol-

ler med smør, i hver afde-

ling. Mange synes, at det er 

hyggeligt, når det blæser og 

er koldt udenfor. 
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Julegudstjeneste i Gentofte Kirke 

Det er en tradition at Salems beboere i begyndelsen af december 

måned bliver inviteret til deres egen julegudstjeneste i Gentofte 

Kirke. I år bliver det torsdag den 8. december kl. 11.15. Mange er 

glade for julebesøget, som kan vække minder. 

Efter gudstjenesten er der frokost i hver have på Salem. Vi skal 

nyde lune frikadeller, rugbrød og rødkål. Der vil være sodavand til 

maden. Præst Adam Graff spiser med i Grethes Have og vil derefter 

komme rundt og ønske god jul i alle haverne.  

Foto er fra en tidligere julegudstjeneste i kirken. 
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Luciaoptog med elever fra Tjørnegårdsskolen 

Tirsdag den 13. december er det luciadag. Det fejrer vi med et lu-

ciaoptog rundt i alle Salems haver. Optoget begynder kl. 10.45 i Ne-

aris Have og fortsætter derefter til Minnas Have, Annettes Have og 

Grethes Have. Pårørende er velkomne. Beboerne bliver budt på et 

glas portvin og julesmåkager om formiddagen, når optoget er gået. 

Til eftermiddagskaffen bydes beboerne på hjemmebagte luciabol-

ler. Foto er fra 2019, hvor vi sidst havde luciaoptog fra Tjørne-

gårdsskolen. I 2020 og 2021 var optoget ikke muligt grundet co-

ronapandemien.  

Cykelture i nærområdet 

Frivillig Birgitte Espersen tager på to 

cykelture hver fredag i december. 

Personalet koordinerer, hvem der 

har mulighed for at komme med og 

sørger for, at beboerne er godt klædt 

på.  

Salem har indkøbt gamacher og regn-

slag med for, så beboere, der cykler, 

kan holde varmen under turen.  
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Julefrokost 

Onsdag d. 14.12. kl. 12.00 indbydes alle beboere til julefrokost i 

hver have. Beboerne har valgt menuen: 

Julesild med løg og capers 

Æg med rejer mayonnaise, citron og dild 

Røget laks med asparges 

Lun leverpostej med champignon og bacon 

Mørbradbøf med bløde løg 

Risalamande med kirsebærsauce 

Der er naturligvis kolde øl, vand og en snaps til julefrokosten. 

Borgmester Michael Fenger kommer fra kl. 12.30 rundt og ønsker 

god jul til alle. Vi skal også synge en eller flere julesange. Foto viser 

det fint pyntede julefrokostbord i Minnas Have sidste år. 
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Julekoncert for beboere og pårørende 
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Juletræer pyntes i afdelingerne 

Den 22. december bliver juletræer med 

lyskæder på stillet op i haverne. Bebo-

ere, der har lyst, og personale pynter ju-

letræerne som en hyggelig eftermid-

dagsaktivitet samme dag, eller dagen ef-

ter. Fotoet viser Bent, der pynter jule-

træ i Nearis Have 

 

Juleaften på Salem 

Juleaften på Salem be-

gynder kl. 18. Menuen er 

traditionel med ande-

steg, flæskesteg, skysovs, 

rødkål samt hvide og 

brunede kartofler.  Til 

dessert er der risala-

mande, kirsebærsovs og 

mandelgave til de heldige, der får en mandel. Der vil også være rød- 

samt hvidvin, øl og sodavand på bordene. Efter middagen vil der 

være hygge om juletræet med gaver, knas og kaffe i hver afdeling. 

Hvis man som pårørende ønsker at fejre jul på Salem, bedes man 

tilmelde sig på salem@gentofte.dk senest mandag d. 12. december. 

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

trukket ved beboerens næstkommende månedlige opkrævning. 

mailto:salem@gentofte.dk
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Julebanko med præmier 

Mange beboere er glade for at spille banko, og det er spændende at 

se, hvem der er heldige og løber af med præmierne. Tirsdag den 27. 

december om eftermiddagen spiller vi julebanko på hver etage om-

kring kaffetid. 

Nyd gourmetkaffe og hjemmebagte cookies 

 

Kom til hygge, gourmetkaffe og hjemmebagte cookies når kaffevog-

nen gæster Salem for sidste gang i år d. 29. december kl. 13.30. 

Mange beboere plejer at nyde sådan en eftermiddag i Atriumgår-

den med forkælelse til ganen, lyset og samvær. Foto er fra den 22. 

november 2022.  



 
 

 
 

11   
 

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, bedes man 

tilmelding sig på salem@gentofte.dk senest mandag d. 12. decem-

ber. Prisen er 275 kr. for pårørende inkl. drikkevarer. Beløbet bli-

ver trukket ved beboerens næstkommende månedlige opkrævning. 

  

mailto:salem@gentofte.dk
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Information 

Praktiske oplysninger om jul og nytår  

 

I julen og nytåret bliver mange af jer beboere inviteret hjem på fa-

miliebesøg, til hygge og livgivende samvær. 

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

fortælle det i god tid ved at sende en mail til: 

salem@gentofte.dk. 

 

Lys i de mørke måneder på Salem 

På grund af brandfare henstil-

ler vi til, at der udelukkende 

bruges elektrisk julelys eller 

LED-lys i boligerne. På fælles-

arealerne bruger Salem kun 

elektrisk julebelysning.  

 

mailto:salem@gentofte.dk
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Fotos fra november 2022 

 

Børnekoret og dirigent Susanne Hartmann Stæger sang julesange 
til arrangementet i caféen den 20. november. Mange beboere og de-
res gæster nød eftermiddagen. 
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Atriumgården var fyldt med glade beboere, ansatte og 17 professi-

onelle musikere, da Søværnets Tamburkorps spillede og sang sø-

mandssange og spredte tidlig julestemning d. 18. november. Der 

blev også plads til fællessang og ekstranummer. 
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Lopez gæstede Salems beboere bl.a. d. 4. november. 

Beboer Jo-

hanne og 

frivillig 

Birgitte 

gør sig 

klar til en 

tur på 

duocyklen 

d. 4. no-

vember.  
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Praktikant Tanja stod for at lave adventsdekorationerne til afdelin-

gerne i år. Tanja havde været i skoven omkring Forstbotanisk Have 

i Charlottenlund, for at hente materialer.  

 

Medarbejderne i køkkenet forberedte hjemmelavet gløgg-ekstrakt i 

begyndelsen af november.  
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Andagt med præst Dorte Østergaard fra Gentofte Kirke og en fuld 

Atriumgård den 8. november.  
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Ruth fik, i anledningen af sin 100års fødselsdag den 25. november 

2022, af forstander Helle, overrakt blomster fra Salem og telegram 

fra Dronning Margrethe. Ruth holdt også fest med familien på da-

gen og gav kage samt ”bobler” til alle i Nearis Have. Salems køkken-

personale sørgede for at alle andre beboere på Salem også fik lag-

kage.  
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Nyt om beboere 

Farvel 

Et sidste farvel til Jytte Andersen, bolig 14, 

som gik bort den 12. november 2022. 

 

Tillykke 

Theophania Birkner, Bolig 45, ønskes tillykke 

med fødselsdagen den 5. december. 

Sven Hansen, Bolig 15, ønskes tillykke med 

fødselsdagen den 16. december. 

Astrid Elisabeth Dahl, Bolig 35, ønskes tillykke 

med fødselsdagen den 17. december. 

 

Nyt om ansatte  

Lis Søndergaard Bæk, sygehjælper, er 

fra 1. november 2022 ansat som aften-

vagt i stueetagen. Lis bydes velkom-

men. 

Tina Marie Francke, pædagog, er fra 1. 

november 2022 ansat som aftenvagt i stueetagen. Tina bydes vel-

kommen. 
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Afløsere 

Mie Auscher er ansat som ny afløser og bydes velkommen.  

Silke Lund-Sørensen er ansat som ny afløser og bydes velkommen.  

Dikra El Allali er ansat som ny afløser og bydes velkommen.  

 

Farvel og tak 

Jacqueline Pachon, sygeplejerske med koordinatorfunktion i stue-

etagen, er efter gensidig aftale fratrådt sin stilling på Salem medio 

november 2022. Salems ledelse siger tak til Jacqueline for indsat-

sen og engagementet på Salem. 

 

 

 

VOX Aurehøj er vores lokale gymnasiums gospelkor. Ca. 70 elever, 

dirigent og en pianist gav koncert den 25. november – og sang fæl-

les fødselsdagssang for dagens 100års-fødselar, Ruth.  



 
 

 
 

22   
 

Aftenmenu december 2022 og første dage i 2023 

 

 

 December Hovedret Biret 

Torsdag 1. Grøntsagstærte med hytteost, rå-
kost 

Pandekager med 
syltetøj 

Fredag 2. Karrygryde med chutney og ris Kærnemælks-
suppe med rosi-
ner 

Lørdag 3. Stegt nakke med krydderier, 
skysauce, kartofler, surt 

Mandelbudding 
med flødeskum 

Søndag 4. Bøf stroganoff med kartoffelmos, 
rødbeder 

Chokolade-
mousse 

Mandag 5. Kogt kylling, peberrodssauce, kar-
tofler, gulerødder 

Blommegrød  

 

Tirsdag 6. Selleribøf med flødebagte kartof-
ler, skysauce 

Karrykokossuppe 
med kylling 

Onsdag 7. Stegt fisk, remouladesauce, kartof-
ler, broccoli 

Rismelsgrød med 
kanelsukker 
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 December Hovedret Biret 

Torsdag 8. Ostefad og brød Suppe 

Fredag 9. Stegt lever med bløde løg, kartof-
ler, skysauce, surt 

Jordbærgrød med 
fløde 

Lørdag 10. Høns i asparges med tarteletter Hønsekødsuppe 
med urter, kød og 
melboller 

Søndag 11. Mørbradbøf med bløde løg, cham-
pignonsauce, kartofler, 

Citronfromage 
 

Mandag 12. Æbleflæsk med rugbrød Kartoffel- og por-
resuppe 

Tirsdag 13. Chili con carne med ris Risengrød med 
kanelsukker 

Onsdag 14. Aspargessuppe med kødboller  Ost 

Torsdag 15. Brunkål med flæsk, sennep & rød-
bede 

Æbleskiver med 
syltetøj & florme-
lis 

Fredag 16. Græsk farsbrød, stegte kartofler, 
tomatsauce, bønnesalat 

Muldvarpeskud 

 

Lørdag 17. Stegt kylling, pommes frites, salat Æbletrifli med in-
gefærcreme 

 

Søndag 

 

18. Kogt oksekød, peberrodssauce, 
kartofler, grønt 

Oksekødssuppe 
med urter, kød- 
og melboller 
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 December Hovedret Biret 

Mandag 19. Biksemad, rødbeder, spejlæg, rug-
brød 

Frugtsuppe med 
flødetop 

Tirsdag 20. Fiskedeller med remoulade, rug-
brød, hvidkålsråkost 

Rådhuspandeka-
ger med appelsin-
creme 

Onsdag 21. Tærte med kylling & champignon 
& grønt 

Blomkålssuppe 

Torsdag 22. Dampet fisk med citronsauce, kar-
tofler, grønt 

Risengrød med 
kanelsukker 

Fredag 23. Vintergryde, kartofler Henkogt frugt 
med ymercreme 

Lørdag 24. Andesteg, flæskesteg, skysauce, 
kartofler, ½ æble med ribs, bru-
nede kartofler & hvide kartofler, 
hjemmelavet rødkål 

Risalamande med 
kirsebærsauce 

Søndag 25. Bøf bourguignon, krydderkartof-
felmos, surt 

Pistacie fromage 

Mandag 26. Hamburgerryg med grønlangkål, 
kartofler, gulerødder 

Hjemmelavet 
nougat is 

Tirsdag 27. Kikærtegryde med ris Brie med kiks & 
klementiner 

Onsdag 28. Millionbøf med kartoffelmos, rød-
beder 

Porresuppe 

Torsdag 29. Hjerter i flødesovs, kartofler, asier Hyldebærsuppe 
med tvebakker 
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 December Hovedret Biret 

Fredag 30. Husarsteg med vildtsauce, kartof-
ler, ribsgele 

Frugtgrød 

Lørdag 31. Dampet laks, hollandaise, kartof-
ler, broccoli 

Sherryfromage 

Ret til ændringer forbeholdes 

 Januar Hovedret Biret 

Søndag  1. Forloren skildpadde, ½ æg, 
brød 

Gammeldags æblekage 

Mandag 2. Sprængt svinekam, flødepe-
berrodssauce, kartofler, gu-
lerødder 

Solbærsuppe med flø-
deskum 

Tirsdag 3. Torskehaler, sennepssauce, 
kartofler, hakkede æg, ba-
con, rødbeder 

Chokoladetærte med 
frugt 

Onsdag 4. Stegt lever med bløde løg, 
skysauce, kartofler, bønner 

Jordbærgrød med fløde 

Ret til ændringer forbeholdes 

 

 

Hvad sker i december 2022 

Torsdag d. 1.12. om formiddagen - gymnastik i AH og GH 

Torsdag d. 1.12. musikquiz ved organist søster Bente kl. 14.00 i Ne-

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

beboere på 1. sal. Pårørende er også velkomne. 
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Fredag d. 2.12. formiddagen – gymnastik i MH og NH 

Fredag d. 2.12. Cykling med frivillig Birgitte. Kl. 13.00 – 14.00 er det 

for en beboer fra 1. sal og kl. 14.00-15.00 er det for en beboer fra 

stueetagen. Personalet koordinerer. 

Fredag d. 2.12. om eftermiddagen – drinks (alkoholfri) og snacks 

Mandag d. 5.12. om formiddagen - gymnastik i MH og NH 

Mandag d. 5.12. om eftermiddagen varm kakao med flødeskum og 

hjemmebagte boller med smør i hver afdeling  

Tirsdag d. 6.12. om formiddagen - gymnastik i AH og GH 

Tirsdag d. 6.12. kl. ca. 11.30-15 juleudflugt i bussen med frokost på 

cafe for nogle beboere på 1. sal  

Onsdag d. 7.12. kl. 14.00 besøgshunden Lopez og ejer Helle besøger 

beboerne på 1. sal. Pårørende er også velkomne. 

Torsdag d. 8.12. kl. 11.15 Julegudstjeneste i Gentofte Kirke og bag-

efter frokost i afdelingerne, hvor præst Adam Graff kommer rundt 

og ønsker god jul. 

Fredag d. 9.12. formiddagen – gymnastik i MH og NH 

Fredag d. 9.12. Cykling med frivillig Birgitte. Kl. 13.00 – 14.00 er det 

for en beboer fra 1. sal og kl. 14.00-15.00 er det for en beboer fra 

stueetagen. Personalet koordinerer 

Mandag d. 12.12. formiddagen - gymnastik i MH og NH 

Mandag d. 12.12. eftermiddag – juleudflugt til Gentoftegade for at 

drikke kaffe på en café for nogle beboere i Minnas Have. 
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Tirsdag d. 13.12. kl. 10.45 Luciaoptog v. elever fra Tjørnegårdssko-

len. Pårørende er velkomne. Rækkefølge for optoget: NH, MH, AH 

og GH. 

Onsdag d. 14.12. kl. 12.00 Julefrokost i hver have. Beboerne har 

valgt menuen. Borgmester Michael Fenger kommer fra kl. 12.30 

rundt og ønsker god jul 

Torsdag d. 15.12. om formiddagen - gymnastik i AH og GH 

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

ger beboerne i stueetagen. Pårørende er også velkomne. 

Fredag d. 16.11 formiddagen - gymnastik i AH og GH 

Fredag d. 16.12. Cykling med frivillig Birgitte. Kl. 13.00 – 14.00 er 

det for en beboer fra 1. sal og kl. 14.00-15.00 er det for en beboer 

fra stueetagen. Personalet koordinerer. 

Mandag d. 19.12. kl. 11.00 Gårdkoncert med Benjamin Aggerbæk 

og Jens Jepsen 

Tirsdag d. 20.12 om formiddagen - gymnastik i AH og GH 

Tirsdag d. 20.12. kl. ca. 11.30-15 juleudflugt med café-besøg for 

nogle af beboerne i Nearis Have  

Onsdag d. 21.12. kl. 14.00 besøgshunden Lopez og ejer Helle besø-

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

Torsdag d. 22.12. formiddagen - gymnastik i AH og GH 

Fredag d. 23.12. om formiddagen - gymnastik i MH og NH 

Lørdag d. 24.12. kl. 18.00 Julemiddag i hver afdeling – pårørende 

spiser i boligen 

Tirsdag d. 27.12. formiddagen - gymnastik i AH og GH 
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Tirsdag d. 27.12. kl. 11.00 besøgshunden Lopez og ejer Helle besø-

ger beboerne i stueetagen. Pårørende er også velkomne. 

Tirsdag d. 27.12. om eftermiddagen – banko med præmier på hver 

etage  

Onsdag d. 28.12. 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. 

Torsdag d. 29.12. om formiddagen - gymnastik i AH og GH 

Torsdag d. 29.12. kl. 13.30 Kaffevogn og hjemmebagte cookies i At-

riumgården 

Fredag d. 30.12. formiddagen – gymnastik i MH og NH 

Fredag d. 30.12. Cykling med frivillig Birgitte. Kl. 13.00 – 14.00 er 

det for en beboer fra 1. sal og kl. 14.00-15.00 er det for en beboer 

fra stueetagen. Personalet koordinerer 

Lørdag d. 31.12. 18.00 Dronningens nytårstale, nytårsmiddag i af-

delingerne – pårørende spiser i boligen 

 

Hvad sker i begyndelsen af januar 2023 

Mandag d. 2.1. om formiddagen - gymnastik i MH og NH 

Tirsdag d. 3.1. om formiddagen - gymnastik i AH og GH 

Onsdag d. 4.1. kl. 14.00 besøgshunden Lopez og ejer Helle besøger 

beboerne på 1. sal. Pårørende er også velkomne. 

 

NB: Ændringer til begivenhederne kan forekomme! 
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