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Det gamle folkelige danske navn for juni måned er 
skærsommermåned. Skær betyder i den forbindelse 
lys og angiver, at nu er det sommer. 
 
Juni er en af de skønneste måneder på året. Alle 
træerne, blomsterne og planterne er i fuldt flor, 
dagene er lange og nætterne er lyse. Sommeren er 
over os, og du kan nyde det forhåbentligt gode vejr 
udenfor. Det er tid til at spise jordbær, nyde kolde 
drikke og bare suge alt den nye lysegrønne energi til 
sig. Det er svært at få nok af juni! 
 
Den fysiske træning hver dag klokken 11.00 vil blive 
planlagt, så den også kan foregå udendørs. Jeg vil 
gerne opfordre til, at du deltager i træningen. Det er 
godt for både krop og sind med daglig træning. 
Gåturen klokken 14 på alle hverdage fortsætter også i 
juni måned, så benyt det forhåbentlig gode vejr til at 
få lidt bevægelse ind i dagligdagen. 
 
Jeg ønsker jer alle en forhåbentlig hyggelig juni 
måned og en god fest Sankt Hans aften. 
 
Venlig hilsen 
Benedikte Korsager 
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Mærkning af tøj 
Betaniahjemmets vaskeri modtager ofte tøj til vask, som 
ikke er mærket med bolignummer. Det betyder, at vi 
desværre ikke kan levere det tilbage til den rette ejer, når 
det er vasket. 
 
Det er derfor meget vigtigt, at tøjet bliver mærket ved 
indflytning. Mærker kan købes på administrationskontoret, 
og maskine til mærkning kan lånes ved henvendelse til 
medarbejderne. 
 
Når du køber nyt tøj, efter du er flyttet ind, skal du også 
huske at få det mærket. Du kan låne en textilpen af 
medarbejderne, som kan bruges til en midlertidig 
mærkning af tøjet, indtil du får sat mærker i tøjet. 
 
Nede i tørrerummet har vi et bord, hvor det tøj, som  
ikke er mærket ligger, så hvis du mangler noget, så kan du 
eller medarbejdere gå ned og kigge, om det er der, og få 
det mærket. 
 

Mekanisk ventilation 

 

I de varme sommerdage, som forhåbentlig er på trapperne, kan det 

føles meget varmt i din bolig. Hvis du føler, at du har brug for at blive 

kølet lidt ned, vil jeg foreslå, at du køber en mekanisk ventilator. 

Betaniahjemmets medarbejdere er gerne behjælpelig med at 

foretage indkøbet. 

Husk, at du også skal drikke mere, når det er varmt. 

e
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Postkasser på etagerne 
 
På mødet med beboere og pårørende i marts måned 2019, 
blev der fremsat ønske om, at der bliver sat en postkasse 
op på alle etager, hvor beboere og pårørende kan lægge 
beskeder til medarbejderne på etagerne. 
 
Postkasserne er nu sat op på alle etager, og de kan 
anvendes til beskeder, ris og ros. 
 
POSTKASSERNE TØMMES DAGLIGT MELLEM 08.00 – 09.00. 
 
Det er vigtigt, at postkasserne ikke bliver brugt til at give 
besked om aftaler, der foregår samme dag eller dagen 
efter. 
 
Udover beskeder i postkasserne, er det fortsat muligt at 
skrive en mail til de enkelte etager: 
 
1sal@betaniahjemmet.dk 
2sal@betaniahjemmet.dk 
3sal@betaniahjemmet.dk 
4sal@betaniahjemmet.dk 
 
 
Venlig hilsen 
Benedikte Korsager



Fødselsdage i juni 
 Kirsten Marie Brask 11. juni 

 Lone Rander Jensen 15. juni 

 Ruth Højby Hansen 24. juni 

 Lis Jacobsen 27. juni 

   
Vi har taget afsked med  

Alice Møller Rasmussen Lejl. 411 

Ellen Sofie Frederiksen Lejl. 412 

Tove Birgit Eca Christensen Lejl. 315 

Ella Margrethe Andersen Lejl. 308 

Æret være Deres minde 
 
Nye beboere  
Kirsten Herbild Lejl. 108 
Knud Erik Jakobsen Lejl. 402 
Edith Ela Guntofte Lejl. 411 
Rita Andersen Lejl. 412 
Åge Jacobsen Lejl. 308 
Arne Justesen Lejl. 315 
 
Velkommen til Betaniahjemmet 
 

 6

Nyt om beboere og medarbejdere
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Der bliver fra tid til anden efterlyst information om, hvilke 
TV-Pakker Betaniahjemmets beboere kan vælge. 
 
Herunder er vist de TV-PAKKER, som er tilgængelige. De 
programmer, som er vist under pakkerne, ligger i 
grundpakken. 
 
Det er den enkelte beboer eller dennes pårørende, som 
skal sørge for at bestille eller flytte eksisterende 
abonnement. 

 
 
 
 
 

Christina Salby Jensen : Er ansat som 28 timer om ugen  i nattevagt 
fra  01.06.2019. Christina har i mange år  arbejdet som dagvagt på 1.sal.

Meryem Hilouani : Er ansat 37 timer om ugen i dagvagt på 4.sal
fra d. 01.07. 2019. Meryem har arbejdet i en årrække som aftenvagt 
på 2. sal       

  
Anja Hansen : Er ansat 27,25 timer som social og sundhedshjælper pr. uge 
i aftenvagt på 2.sal fra d. 01.07. 2019.         

Nye medarbejdere:

Ændring i ansættelser:

Fratrædelser:
Aase Horn stopper som nattevagt d. 31.05.2019.
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Renovering af Betaniahjemmets tagflade 

 
Betaniaforeningen, som ejer bygningen Kong Georgs Vej 3, 
har besluttet, at tagfladen på huset skal skiftes som følge 
af indtrængende vand. 
 
Arbejdet er igangsat med få dages varsel. Der opsættes 
stillads indtil udgangen af maj måned, hvorefter selve 
arbejdet med udskiftning af tagfladen påbegyndes. 
Arbejdet forventes færdigt med udgangen af uge 28. 
 
Arbejdet berører ikke direkte de enkelte boliger, men da vi 
ikke kan anvende vores terrasse i gården, når der arbejdes 
på taget, vil alle beboere opleve en indirekte gene af 
arbejdet.  
 
Vi vil i dialog med byggeledelsen og håndværkerne forsøge 
at finde løsninger, der sikrer, at generne minimeres i den 
kommende periode. 
 
Venlig hilsen 
 
Benedikte Korsager 



9

Sankt Hans Fest 
 

Søndag d. 23. juni  
 

Kl. 18.00  
god mad og hygge i spisestuen. 
Underholdning v/ To and Half 

 

Kaffe og sødt 
Og midsommervisen 

Vi slutter med hekse-”afbrænding” 
 

Pris: beboere  kr. 100,-     eksl. drikkevare 
          gæster    kr. 200,-     eksl. drikkevare 

Tilmelding til Kontor@betaniahjemmet.dk senest d. 17. juni 2019.

mailto:Kontor@betaniahjemmet.dk
mailto:Kontor@betaniahjemmet.dk'


Middagsmad juni 2019
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Lørdag 1. juni Kylling og grøntsager i karry med ris Vafler med is

Søndag 2. juni
Skinke med aspargessauce, kartofler og 

slikporrer
Appelsinfromage

Mandag 3. juni
Oksekødboller i tomatsauce med pasta og 

dampede grøntsager 
Jordbærgrød med fløde

Tirsdag 4. juni Frisk fisk med tilbehør Henkogte ferskner med creme

Onsdag 5. juni
Skinkegryde med cocktailpølser, kartoffelmos 

og ærter

Solbærkoldskål med 

kammerjunker

Torsdag 6. juni Kotelet i fad med ris og salat Abrikosgrød med mælk

Fredag 7. juni Pinsefrokost

Lørdag 8. juni Svensk pølseret med ærter Vafler med is

Søndag 9. juni
Laksefilet med hollandaisesovs, kartofler og 

asparges
Æblekage

Mandag 10. juni Kalvefrikassé med kartofler og persilledrys Trifli

Tirsdag 11. juni Biksemad med spejlæg og rødbeder Koldskål med kammerjunker

Onsdag 12. juni
Frikadeller med stuvet spinat og brune 

kartofler og glaserede perleløg
Frisk frugt

Torsdag 13. juni
Hakkebøffer med bløde løg, skysauce, kartofler 

og surt
Henkogt ananas med flødeskum

Fredag 14. juni Broccoligratin med kryddersmør Fiskeanretning med brød

Lørdag 15. juni
Kartoflens dag. Stegte sild, persillesovs, nye 

kartofler og snaps
Jordbær med fløde



Aftensmad juni 2019
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Lørdag 1. juni Assorteret smørrebrød

Søndag 2. juni
Rejesalat på franskbrød,  smørrebrød med æg med mayonaise og tomat og 

paté med surt

Mandag 3. juni Aftencafe: Frikadeller, kold kartoffelsalat og salat - tyttebærris

Tirsdag 4. juni
Lune fiskefrikadeller med remoulade, spegepølse med løg, æg med tomat og 

rugbrød

Onsdag 5. juni
Lun leverpostej med rødbeder, hamburgerryg med italiensksalat og karse, sild 

med løg og rugbrød

Torsdag 6. juni Aftencafe: Moussaka med tomatsalat og brød - dessert

Fredag 7. juni Porretærte med bacon, salat og dressing og dessert

Lørdag 8. juni Assorteret smørrebrød

Søndag 9. juni
Smørrebrød med æg med rejer, oksebryst med pickles og peberrod og 

hjemmelavede brombærsild

Mandag 10. juni
Croissant med laksesalat, kalkunbryst med karrymayonaise, tomat og croissant 

og Frugtsalat med chokoladedrys

Tirsdag 11. juni Kartoffelmad med mayonaise og bacon, røget filet med røræg og russisk salat

Onsdag 12. juni
Lun medister med rødkål, makrel i tomat med mayonaise, æggesalat og 

rugbrød

Torsdag 13. juni Aftencafe: Spejlæg med spinat og Aspargespie

Fredag 14. juni Lakserielette med brød og lune kyllingelår med kartoffelsalat og tomatsalat

Lørdag 15. juni
Kartoffelmad med purløg og bacon, skinkesalat og Roastbeef med remoulade 

og ristede løg



Middagsmad juni 2019
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Søndag 16. juni
Flæskesteg med skysauce, brune kartofler og 

agurkesalat
Rabarbertrifli

Mandag 17. juni
Krebietter med stuvede ærter og gulerødder og 

kartofler

Jordbærkoldkål med 

kammerjunker

Tirsdag 18. juni
Rødbedebøffer med råstegte kartofler, salat og 

dressing
Tunmousse med flutes

Onsdag 19. juni
Stegt kalvelever,  bløde løg, skysauce, kartofler 

og surt
Jordbær med fløde

Torsdag 20. juni
Fisk i fad på bund af grøntsager, sovs og 

kartofler 
Fyldte portobellosvampe

Fredag 21. juni
Fyldte pandekager med champignon og kylling 

med salat
Stikkelsbærgrød med mælk

Lørdag 22. juni Medisterpølse med skysovs, kartofler og rødkål Is med vafler

Søndag 23. juni Frikadeller, kold kartoffelsalat og salat Dessert

Mandag 24. juni Grøntsagslasagne med salat og dressing Rejecocktail med brød

Tirsdag 25. juni Forloren hare med sovs, kartofler og ærter Æblegrød med fløde

Onsdag 26. juni
Paneret flæsk med persillesovs og nye danske 

kartofler
Jordbær med fløde

Torsdag 27. juni
Kalkunkrebinetter med stuvet sommerkål og 

kartofler

Ferskenkoldskål med 

kammerjunker

Fredag 28. juni Millionbøf med kartoffelmos og rødbeder Frisk frugt

Lørdag 29. juni
Fiskefrikadeller med remoulade, ovnbagte 

kartofler og bagte tomater
Vafler med is

Søndag 30. juni
Hamburgerryg, nye kartofler, nye dampede 

grøntsager og smørsauce
Citronfromage



Aftensmad juni 2019
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Søndag 16. juni
Smørrebrød med æg, mayonaise, kaviar og dild, dyrlægens natmad, hønsesalat 

med bacon

Mandag 17. juni
Aftencafe: Græske frikadeller med tzatziki, stegte kartofler og tomatsalat - 

Isvafler

Tirsdag 18. juni Lune frikadeller med kold kartoffelsalat og dessert

Onsdag 19. juni
Lune fiskefileter med remoulade, kalkunbryst med karrysalat, wienersalat og 

rugbrød

Torsdag 20. juni Aftencafe: Kyllingelår med pommes frites og salat - dessert

Fredag 21. juni
Lun leverpostej med drueagurker, kalkunbryst med karrysalat, røget medister 

og rugbrød

Lørdag 22. juni
Røget laks på franskbrød, smørrebrød med flæskesteg og agurkesalat, og æg 

med mayonaise og rejer

Søndag 23. juni
Sankt hans aften: Langtidsstegt cuvette med bearnaisesauce, nye kartofler, 

bønner og bagte tomater - Jordbær med fløde

Mandag 24. juni
Aftencafe: Brændende kærlighed med spinatmos og rødbeder - melonsalat 

med creme

Tirsdag 25. juni Lun tærte med salat og dressing og dessert 

Onsdag 26. juni Lun leverpostej med bacon og rødbeder, skinke med røræg, sild og rugbrød

Torsdag 27. juni Aftencafe:

Fredag 28. juni Lune kyllingefrikadeller, torskerogn med remoulade, skinkesalat og rugbrød 

Lørdag 29. juni Assorteret smørrebrød

Søndag 30. juni
Lune mørbradbøffer med bløde løg og rugbrød, smørrebrød med røget makrel 

med røræg og frugtsalat med chokoladedrys



VR-træning 
Betaniahjemmet har opgraderet træningsredskaberne i 
fitnesslokalet, så der nu er mulighed for at afprøve VR-cykling.  
VR står for Virtual Reality, som betyder, at du kan opleve 4 
forskellige landskaber (i 360 grader), imens du cykler på 
motionscyklerne.  
 
Hvis du ikke bryder dig om at have VR-briller på, imens du 
cykler, kan du i stedet følge med på vores store nye TV-skærm. 
Hvis du synes, det lyder spændende, så kom forbi fitnesslokalet 
og oplev noget af den nyeste teknologi indenfor 
træningsverdenen. 
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Koncert med AMBITUS 
Husets kor Ambitus gav en fantastisk oplevelse til beboerne i 

maj måned med en koncert af nordiske folkeviser.  
 

 
 
 

Bo Schiøler og Skavankerne  
I april måned havde vi besøg af seniorbandet Bo Schiøler og 

Skavankerne, der sang sange fra et levet liv. 
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Sansehave 
Betaniahjemmets nye sansehave er efterhånden etableret.  
Der er flere beboere, som har været meget behjælpelige med at 
placere alle blomsterne. De har desuden været gode til passe og 
vande planterne dernede efterfølgende.  
Nu er der desværre blevet stillet et stillads foran udgangen til 
haven, så vi må vente med at komme ud i haven, til det er taget 
ned igen. I mellemtiden må vi forsøge at nyde udsigten fra 
spisestuen.  
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Referat fra kost- og beboerrådsmøder på de enkelte 
etager i maj måned 2019. 
 
Møderne er afholdt på følgende datoer: 

1. sal: 20. maj 2019. 
2. sal: 15. maj 2019. 
3. sal: 22. maj 2019. 
4. sal: 09. maj 2019.  

 
Referent: Benedikte Korsager. 
 
  Dagsorden med referat 
 
1. Kostplan for den kommende måned. 
 
Kostplanen for juni måned 2019 er udarbejdet med 
udgangspunkt i ønsker fra beboerne på de enkelte etager 
samt ønsker, som beboerne har skrevet på tavlen i 
spisestuen. 
 
Der kom følgende generelle ting frem om kosten på 
møderne: 

Vi får dejlig mad. 
En enkelt beboer efterlyser Stryhns leverpostej og 
mere spegepølse og rullepølse om aftenen. 

En enkelt beboer efterlyser en særlig slags svensk 
rugbrød, hvilket ikke kan imødekommes. 
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· En beboer mener, at brunch hver fredag er for meget. 
Vedkommende vil gerne, at frekvensen sættes ned til en 
gang hver måned. Andre beboere vil gerne, at brunch 
hver fredag fortsættes.  

 
 
1. Nyheder til / fra de enkelte etager. 
 
Benedikte orienterede på alle etager om, at 
Betaniaforeningen har besluttet, at der skal lægges ny 
tagflade på bygningen, hvilket foregår indtil medio juli 
måned. 
 
I perioden, hvor der lægges nyt tag, er det ikke muligt at 
anvende terrassen i gården, når der bliver arbejdet. 
 
1.sal   
Tilstedeværende beboere: Else, Arne, Steen, Kirsten, Inger 
og Gert. 
 
Benedikte orienterede om, at Sara ikke vender tilbage fra 
Barsel. Hun skal fortsat gå hjemme og passe sit barn. 
 
2.sal 
Tilstedeværende beboere: Hertha, Anna-Lise, Kirsten, 
Anne-Lise, Agnes og Eyvind. 
 En beboer fortæller, at hun er meget glad for at bo på 
Betaniahjemmet. 
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Vaskeordningen fungerer tilfredsstillende for flertallet af 
de tilstedeværende beboere. En enkelt beboer mente, at 
det var for tidligt at have en mening om ordningen. 
 
En beboer oplyste, at kloakken indimellem lugter, men det 
kan rengøringsmedarbejderne heldigvis hjælpe med at få 
ordnet. 
 
En beboer roste nattevagten. ” Man får god hjælp også om 
natten.” 
 
De tilstedeværende beboere var enige om, at det udløser 
utryghed, når der fx råbes meget højt i gangarealerne. 
 
 
3.sal  
Tilstedeværende beboere: Inger, Else, Mona, Inger, 
Annette og Irene.  
 
Ingen særlige forhold at drøfte. 
 
4.sal 
Tilstedeværende beboere: Ingen. 
 
Mødet blev aflyst, da ingen beboere ønskede at deltage i 
mødet. 
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1. Ønsker til aktiviteter i juni og juli måned. 
 
Der er kommet følgende ønsker frem under møderne: 

· Zoologisk museum (Kan eventuelt planlægges i 
sensommeren.) 

· Botanisk Have. 

· Spise ål på en restaurant. 

· Besøge lystbådhavnen i Dragør. 

· Tur til Bagsværd bio. 

· Tur i Tivoli. 

· Zoologisk Have. 

· Frederiksberg Have. 

· Ud i det blå og spise is. 

· Havnerundfart. 

· Shoppetur i Rødovre Centrum 

· Jazzfestival i København 
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v/Ulla Christensen
Kiosk

Kiosk-vognen kommer rundt på 
etagerne om mandagen.

Kiosk-vognen sælger:
 slik - chokolade

 toiletartikler

Fodterapeut
Andreas Toldam

Statsautoriseret fodterapeut.
Tlf. 42831306 E-mail: toldamfod@gmail.com

Kommer hver mandag.

Gudstjeneste 
Der er gudstjeneste i kirkesalen 

   

                                
Søndag d. 9. juni kl. 14.30 
 v/ folkekirken 
 

  Søndag d. 28. juni kl. 14.30 
   v/ Jørgen Thaarup  
 
                    Bibeltime mandag d. 24. juni kl. 14.30 

i mødelokale 2. 
     v/ Jørgen Thaarup 
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Lør      1    
Søn     2   

Man   3 Kl.10.30 
 
 
 
Kl.11.30 
Kl.14.00 

Wellness 1. sal. 
Avislæsning / neglebar 3. sal. 
Kreativ / spil 4.sal 
Armhold i fitness 
Fysisk træning i fitness 
Is-tur til Vedbæk 

Tirs      4 Kl.10.30 
Kl.11.00 
Kl.14.00 
 
 
Kl.14.30 

Klippekortsordning individuel  
Fælles gymnastik 
Gåtur/cykeltur i nærmiljøet, vi mødes ved 
hoveddøren 
Tur til zoologisk museum 
Fitness 

Ons     5 Kl.10.30 Sport og spil i Regnbuen 
Grundlovsdag  

Tors    6 Kl.09.00 
Kl.14.30 
Kl.18.00 

Tur til Nyvang 
Musik på 4.sal 
Aftencafe 

Fre      7 Kl.10.30 
Kl.11.00 
Kl.12.30 
Kl.14.00 
 
Kl.14.30 

Klippekortsordning individuel 
Fællesgymnastik i Regnbuen 
Pinsefrokost 
Gåtur/cykeltur i nærmiljøet, vi mødes ved 
hoveddøren 
Litteraturgruppe i mødelokale 2 

 



Lør        8   
Søn       9  

Kl.14.30 Gudstjeneste v. folkekirken 

man   10   

Tir      11 Kl.10.30 
Kl.11.00 
Kl.14.00 
 
Kl.14.30 

Klippekortsordning individuel 
Fællesgymnastik i Regnbuen 
Gåtur/cykeltur i nærmiljøet, vi mødes ved 
hoveddøren 
Klippekortsordning individuelle 
Fitness 

Ons    12 Kl.10.15 
Kl.10.30 
Kl.14.30 

Heldagsudflugt til Ishøj  
Spil og sport i haven 
Bar m. reminiscens 

Tor     13 Kl.10.00 
Kl.14.00 
Kl.18.00  

Tur til Louisiana 
Musik på 3.sal 
Aftencafe 

Fre     14 Kl. 09.00 
Kl.10.00 
Kl.10.30 
Kl.11.00 
Kl.14.00 

Brunch 
Betania Bio 
Klippekortsordning individuelt 
Fællesgymnastik i Regnbuen 
Gåtur/cykeltur i nærmiljøet, vi mødes ved 
hoveddøren 
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lør       15  Valdemarsdag 600 år 
Søn     16   

Man   17 Kl.10.30 
 
 
Kl.11.00 
Kl.14.00 
Kl.14.00 

Wellness 2.sal 
Kreativ / spil 3 sal. 
Armhold i fitness 
Fysisk træning i fitness 
Tur Frederiksberg Have 
Kost og beboermøde på 1.sal 

Tir       18 Kl.10.30 
Kl.10.30 
Kl.14.00 
 
Kl.14.30 

Klippekort individuel 
Fællesgymnastik i Regnbuen 
Gåtur/cykeltur i nærmiljøet, vi mødes ved 
hoveddøren 
Fitness  

Ons    19 Kl.10.15 
Kl.10.30 
Kl.14.00 
 
Kl.14.00 
Kl.14.30 

Tur til Mosede Fort 
Sport og spil i regnbuen  
Gåtur/cykeltur i nærmiljøet, vi mødes ved 
hoveddøren 
Kost og beboermøde på 2.sal 
Bar m. Banko 

Tor     20 Kl.10.00 
Kl.10.30 
Kl.14.00 
 
Kl.14.30 
Kl.18.00 

Tur til sommerhuset på Enø 
Sanseoplevelser i sanselokale  
Gåtur/cykeltur i nærmiljøet, vi mødes ved 
hovedindgangen 
Sang på 1.sal 
Aftencafe 
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Fre      21 Kl. 09.00 
Kl.10.00 
Kl.11.00 
Kl.14.00 
 
Kl.14.00 
Kl.14.30 

Brunch 
Betania Bio 
Fællesgymnastik i Regnbuen 
Gåtur/cykeltur i nærmiljøet, vi mødes ved 
hoveddøren 
Kost og beboermøde på 3.sal 
Litteraturgruppe i mødelokale 2. 

Lør      22   
Søn     23 Kl.14.30 

Kl.18.00 
Gudstjeneste v. metodistkirken 
Sankt Hans i spisestuen 

Man   24 Kl.10.30 
 
 
 
Kl.11.00 
Kl.14.00 
Kl.14.30 

Wellness på 3.sal 
Avislæsning / neglebar 4.sal 
Kreativ / spil 1 sal. 
Armhold i fitness 
Fysisk træning i fitness 
Tur til Amager strand 
Bibeltime i mødelokale 2 

Tirs     25 Kl.10.30 
Kl.11.00 
Kl.14.00 
 
Kl.14.00 
 
Kl.14.30 

Klippekortsordning individuel  
Fællesgymnastik i regnbuen 
Gåtur/cykeltur i nærmiljøet, vi mødes ved 
hoveddøren 
Kost og beboermøde på 4.sal 
Klippekortsordning individuel 
Fitness  

Ons    26 Kl.10.15 
Kl.10.30 
Kl.14.00 
 
Kl.14.30 

Tur til Hedeland 
Sport og spil i Regnbuen 
Gåtur/cykeltur i nærmiljøet, vi mødes ved 
hoveddøren 
Bar m. spil  
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Tors   27 Kl.10.00 
Kl.10.30 
Kl.14.00 
 
 
Kl.18.00 

Sanseoplevelser i sanselokalet 
Tur til Karen Blixen museum og haven 
Gåtur/cykeltur i nærmiljøet, vi mødes ved 
hoveddøren 
Sang på 2.sal 
Aftencafe  

Fre     28 Kl. 9.00 
Kl.10.00 
Kl.10.30 
Kl.11.00 
Kl.14.00 
 

Brunch 
Betania Bio  
Klippekortsordning individuel 
Fælles gymnastik i regnbuen 
Gåtur/cykeltur i nærmiljøet, vi mødes ved 
hoveddøren 

Lør      29   
Søn     30   

  

Kom ned til sport og spil hver onsdag kl. 11.00 i Regnbuen 
– det er sjovt at være med! 
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    Redaktionen:
                    
         Ansvarshavende : Benedikte Korsager

Redaktionelt stof:

Indlæg om alt vedrørende Betaniahjemmet 
såvel ris som ros modtages med glæde. Det 
ville være godt, hvis vi kunne få en debat
omkring de forhold, vi alle lever under.

Sidste frist for indlæg til Betaniaposten er
senest den 15. i måneden før udgivelsen.

Redaktionen forbeholder sig ret til at
redigere i indleveret materiale, samt
ret til programændringer.

Betaniahjemmet Kong Georgs Vej 3 2000 Frederiksberg
38 86 78 04 - kontor@betaniahjemmet.dk

www.betaniahjemmet.dk

Forstander
Benedikte Korsager                            
                   
Udviklingsleder
Louise Kongstad Larsen

Teknisk service leder
Torben Kjøller

Fys/aktivitetsleder
Alaa Gamal                                    

Køkkenleder
Lise Hansen                                                                                 

Plejefaglig leder
Nawal Boudarba

Kontor
Grethe Robertsen

Ansvarshavende

40 87 08 08   bko@betaniahjemmet.dk

38 14 69 25   lol@betaniahjemmet.dk

38 14 69 61   tkj@betaniahjemmet.dk

38 14 69 58   ala@betaniahjemmet.dk

38 14 69 60   lha@betaniahjemmet.dk

38 14 69 80    nab@betaniahjemmet.dk

38 14 69 50    

38 14 69 75

gr@betaniahjemmet.dk

Elsebeth - Mads             
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