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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, Maja Topsøe-Jensen, Magdalena Hamid, Lærke 
Warley Olsen, Charlotte Røhl, Mette Pedersen, 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: Juleaften i Grethes Have med god mad, vin og et flot pyntet jule-

bord – Mads, Ursula og Edith skåler efter julemiddagen.  
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Salem d. 4. januar 2023 

Kære beboere og pårørende 

Jeg håber, at I alle har haft en glædelig jul og er kommet godt ind i 

det nye år.  

I januar måned kan vi bl.a. indbyde jer til koncert, banko og de me-

get velbesøgte musikquizzer med organist Søster Bente.  

Vi vil gerne byde velkommen til vores ny afdelingsleder i stueeta-

gen sygeplejerske Jan Arontorp. Jan har erfaringer fra andre leder-

stillinger og kommer fra en lederstilling her i Gentofte Kommune. 

Jan er ansat, da tidligere afdelingsleder Louise Gjepel har valgt at 

søge nye udfordringer. Vi ønsker Louise alt godt fremover. 

Vi arbejder videre for de midler, som vi har søgt og fået fra Den 

Kommunale Kompetencefond til afholdelse af udviklingsforløbet 

VækstKultur. Alle medarbejdere er i gang med at gennemføre forlø-

bet, og det varer frem til februar 2025. Forløbet omhandler bl.a. 

samarbejde, tværfaglighed, kommunikation, fastholdelse af medar-

bejder, supervision mm. Udover VækstKultur-forløbet arbejder vi 

også fortsat på bl.a. at ensrette dokumentationspraksis og noget 

nyt bliver mobiladgang til dokumentationen. Det er noget, der ar-

bejdes på i hele Gentofte Kommune.  

Her på tærsklen til 2023 vil vi gerne sige tak for det år, der er gået, 

til jer alle. I det år vi har foran os, ser vi frem til et fortsat godt sam-

arbejde med jer, beboer- og pårørenderådet, lokale samarbejds-

partnere, frivillige samt med Gentofte Kommune.  

God januar fra  

Helle Staudt, forstander på Salem, Diakonisse-

stiftelsen  
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Vær med i januar 2023 

Koncert med populære Louise Dubiel 

 

Mange beboere er rigtig glade for koncerter med sanger Louise Du-

biel og hendes guitarist. Denne gang gæster Louise os mandag d. 9. 

januar 2023 kl. 11.00 i Atriumgården. Glæd jer til velkendte melo-

dier og Louises dejlige stemme. Pårørende er velkomne. Fotos fra 

2022.
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Musikquiz med kendte melodier 

Når organist Sø-

ster Bentes spiller 

op til musikquizer, 

bliver der lyttet. 

Hun spiller vel-

kendte melodier 

på klaveret og syn-

ger til. Beboere, 

der har lyst, syn-

ger eller nynner 

med. Derefter gætter beboerne for eksempel på, hvad melodien 

hedder eller om et bestemt element indgår i sangen.  I januar hol-

der vi musikquiz torsdag d. 5. og d. 26. januar om eftermiddagen. 

Pårørende er velkomne. Foto fra december 2022 

 

Banko med præmier 

Vær med til at spille 

banko på hver etage, 

når vi mandag den 

30. januar om efter-

middagen finder 

bankopladerne frem. 

Der er naturligvis 

præmier til de hel-

dige vindere. 
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Fotos fra december 2022 

 
Gåtur til søen den 21. december. 

 
Ernæringsassistenterne lavede bl.a. både hjemmebagte honningka-

gehjerter (foto) og kransekager til beboerne i december. 
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Der var julefrokost på Salem den 14. december, hvor borgmester 

Michael Fenger kom og hilste personligt på alle beboere og ansatte 

og ønskede god jul. Der blev også tid til at tale med ham om hans 

håndbold-karrierer.  
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Nogle af juleforberedelserne var juleklip. Her er det beboere og an-

satte i Annettes Have, som er kreative. 

 

Bevægelse til musik og dans på 1. sal i december. 
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Julekoncert med musikerne Jens Jepsen og Benjamin Aggerbæk 

mandag den 19. december.
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Gerda hjalp med at pynte 

juletræet i Grethes Have. 

Nederste foto viser jule-

bordet i samme have.  

 

Salems køkkens hjemme-

bagte kransekage 
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De bløde og søde norske klejner, som ernæringsassistenterne la-

vede i december, blev kogt i olie.  
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Bobler, nytårstale og god mad blev nydt på Salem den 31. decem-

ber 2022.   

Information 

Velkommen til ny afdelingsleder 

Jan Arontorp er tiltrådt stillingen som afdelingsleder i stueetagen 

på Salem den 1. januar 2023. Han har hilst på mange allerede og 

glæder sig til at møde alle der bor, arbejder eller kommer på Salem. 

Jan er i gang med at blive introduceret til arbejdsgange, procedurer 

og ledelsesopgaven her på Salem. Jan ser meget frem til at lære be-

boere, pårørende og kolleger nærmere at kende.   

I et kommende nummer af SalemBladet vil der være et interview 

med Jan. 
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Nyt om beboere 

Farvel 

Et sidste farvel til Ellen Windekær, bolig 27, 

som gik bort den 3. december 2022. 

Et sidste farvel til Birte Kramer Christensen, 

bolig 28, som gik bort den 8. december 2022. 

Et sidste farvel til Leis Thal-Jantzen, bolig 36, som gik bort den 13. 

december 2023. 

 

Velkommen 

Finn Bech er flyttet ind i bolig 14 den 19. december 2022. Finn by-

des velkommen. 

Blenda Dam flytter ind i bolig 28 den 9. januar 2023. Blenda bydes 

velkommen.  

Hans Lund flytter ind i bolig 27 den 16. januar 2023. Hans bydes 

velkommen.  

 

Tillykke 

Bente Anthony Kiær, bolig 2, ønskes tillykke 

med fødselsdagen den 18. januar. 
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Nyt om ansatte  

Jan Fender Arontorp, sygeplejerske, er 

fra 1. januar 2023 ansat som afdelings-

leder i stueetagen. Jan bydes velkom-

men. 

Faten Salem, social- og sundhedsassi-

stent, er fra 5. december 2022 ansat i plejeafdelingen i stueetagen. 

Faten bydes velkommen. 

Anncathrine, sygeplejerske, er fra 1. januar 2023 ansat i plejeafde-

lingen på 1. sal. Anncathrine har tidligere arbejdet på Salem som 

sygeplejerske og vil derfor være et kendt ansigt for en del beboere 

og kolleger. Anncathrine bydes velkommen tilbage. 

Nikita Phumphuang Schmidt, social- og sundhedshjælper, er fra 9. 

januar 2023 i stueetagen, når hun bliver færdig med sin uddan-

nelse. Indtil sin ansættelse er Nikita elev i Grethes have. Nikita by-

des velkommen.  

 

Farvel og tak 

Louise Stillhoff Gejpel, afdelingsleder i stueetagen, har opsagt sin 

stilling og har haft sidste arbejdsdag til udgangen af december 

2022. Louise har ønsket at prøve noget andet. Salems ledelse siger 

tak til Louise for indsatsen og engagementet på Salem. 
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Aftenmenu januar 2023 

 

 Dato 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, 
kart, hakkede æg, bacon, 
rødbeder 

Chokoladetærte med 
frugt 

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

Jordbærgrød med 
fløde 

Torsdag 5. Forloren Hare, vildtsauce, 
kart, ribsgele, surt 

Henkogt frugt med ka-
ramelcreme 

Fredag 6. Grøntsags Lasagne, flute Risengrød med kanel-
sukker 

Lørdag 7. Navarin med ris Vaniljeis med chokola-
desauce 
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 Dato Hovedret Biret 

Søndag 8. Benløse fugle kartofler, 
skysauce, surt 

Citronmousse 

Mandag 9. Frikadeller skysauce, kar-
tofler, rødkålsråkost 

Kærnemælksfromage 
med saftsauce 

Tirsdag 10. Fiskefilet, citronsauce, kar-
tofler gulerødder 

Blomkålssuppe med 
persilledrys 

Onsdag 11. Helstegt hjerter med fløde-
sauce, kartoffelmos, tytte-
bær  

Frugtsalat med rå-
creme 

 

Torsdag 12. Tærte med spinat, tomat & 
løg 

Budding med brom-
bærsauce 

Fredag 13. Farseret ribbensteg, kartof-
ler, skysauce, haricots verte 

Fersken med fløde-
ostecreme 

Lørdag 14. Hamburgerryg med gratine-
rede courgetter, chips 

Tiramisu 

Søndag 15. Kyllingebryst med aspar-
gessauce, kartofler, ærter 

Chokolademousse 

Mandag 16. Sprængt oksebryst stuvet 
hvidkål, persilledrys, kartof-
ler 

Ost, kiks og druer 

Tirsdag 17. Farserede auberginer, flute Gulerodssuppe med 
saltristede græskar-
kerner 

Onsdag 18. Sejfilet muskatsauce, kartof-
ler, franske ærter 

Høns i asparges med 
tartelet 
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 Dato Hovedret Biret 

Torsdag 19. Levergryde med mos, syl-
tede agurker 

Citrontærte med fløde-
skum 

Fredag 20. Blomkålsgratin, kold skinke, 
smør 

Ymerfromage med ap-
pelsinsauce 

Lørdag 21. Bankekød, bagt kartoffel-
mos, rødbeder 

Ris-mousse med kirse-
bærsauce 

Søndag 22. Svinekam som vildt, 
skysauce, æblesellerisalat, 
kartofler 

Nougatis med vafler 

Mandag 23. Lammefrikadeller, ratatou-
ille, ris 

Stikkelsbærgrød med 
fløde 

Tirsdag 24. Løgtærte med grønkålssalat, 
ristede æbler og græskar-
kerner 

Aspargessuppe 

Onsdag 25. Stegt fisk, champignons flo-
rentine, kartofler 

Kirsebærkage 

Torsdag 26. Hjertegullasch, kart, surt Pandekager med sylte-
tøj 

Fredag 27. Koteletter i fad med ris Blommetrifli 

Lørdag 28. Hakkebøf medbløde løg, 
rødvinssauce, kartofler, 
broccoli 

Pæretærte med fløde-
skum 

Søndag 29. Kylling, bulgursalat med 
kold krydderurtesauce 

Laksesnitte 

Mandag 30. Fars med løg & ost, kartof-
ler, smørdampet spinat 

Rabarbersuppe 
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 Dato Hovedret Biret 

Tirsdag  31. Fyldte majspandekager sa-
lat 

Jordskoksuppe med 
parmaskinke 

Ret til ændringer forbeholdes 

Hvad sker i januar 2023 

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

beboerne 1. sal. Pårørende er også velkomne. 

Torsdag d. 5.1. om formiddagen - gymnastik i AH og GH 

Torsdag d. 5.1. 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. 

Fredag d. 6.1. formiddagen – gymnastik i MH og NH 

Fredag d. 6.1. 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. 9.1. kl. 11.00 Koncert med Louise Dubiel og guitarist i 

Atriumgården. Pårørende er velkomne. 

Tirsdag d. 10.1. kl. 11.30-12.00 Nytårsandagt v. præst fra Emmau-

skirken, Diakonissestiftelsen i Atriumgården. Pårørende er vel-

komne. 

Tirsdag d. 10.1. om eftermiddagen kransekagekonfekt til kaffen i 

anledningen af nytårsandagten 

Onsdag d. 11.1. kl. ca. 13-15 udflugt i café på Gentoftegade for at 

drikke kaffe for nogle beboere på 1. sal  
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Onsdag d. 11.1. kl. 14.00 besøgshunden Lopez og ejer Helle besøger 

beboerne stueetagen. Pårørende er også velkomne. 

Torsdag d. 12.1. om formiddagen - gymnastik i AH og GH 

Fredag d. 13.1. formiddagen – gymnastik i MH og NH 

Fredag d. 13.1. 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. 16.1. formiddagen - gymnastik i MH og NH 

Tirsdag d. 17.1. om formiddagen - gymnastik i AH og GH 

Onsdag d. 18.1. kl. 14.00 besøgshunden Lopez og ejer Helle besøger 

beboerne stueetagen. Pårørende er også velkomne. 

Torsdag d. 19.1. om formiddagen - gymnastik i AH og GH 

Fredag d. 20.11 formiddagen - gymnastik i AH og GH 

Fredag d. 20.1. 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. 23.1. formiddagen - gymnastik i MH og NH 

Tirsdag d. 24.12 om formiddagen - gymnastik i AH og GH 

Tirsdag d. 24.1. om eftermiddagen – drinks (alkoholfri) og snacks 

Onsdag d. 25.1. eftermiddag – udflugt til café på Gentoftegade for at 

drikke kaffe for nogle beboere i stueetagen. 

Onsdag d. 25.1. kl. 14.00 besøgshunden Lopez og ejer Helle besøger 

beboerne på 1. sal. Pårørende er også velkomne. 

Torsdag d. 26.1. formiddagen - gymnastik i AH og GH 
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Torsdag d. 26.1. 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. 27.1. om formiddagen - gymnastik i MH og NH 

Fredag d. 27.1. 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. 30.1. formiddagen - gymnastik i MH og NH 

Mandag d. 30.1. om eftermiddagen – banko med præmier på hver 

etage  

Tirsdag d. 31.1. formiddagen - gymnastik i AH og GH 

 

NB: Ændringer til begivenhederne kan forekomme! 
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