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Livskvalitet og lykke frembringes ikke så meget af de 
store lykketræf, som af de små ting, man hver dag 
kan deltage i og glædes over. Derfor forsøger vi hver 
måned at præsentere et alsidigt program for 
dagligdagens aktiviteter og gøremål. Husk, at det ofte 
er i fællesskabet og samværet med andre mennesker, 
at du finder energi og livskvalitet. 
 
I september flygter fuglene til mildere himmelstrøg, 
og himlen er så blå og skøn, at vi stadig har lov til at 
håbe på varme dage, selvom luften dufter af efterår. 
Havens frugter, og æbler og blommer smager bedst 
lige nu. Mon ikke, at vi snart skal have æblekage? 
 
September er også Betaniahjemmets rejsemåned. 4 
beboere skal på eventyr på Mallorca, og 6 beboere 
skal til Marokko.  God rejse. Vi glæder os til at se 
billeder, når I kommer hjem.  
 
Jeg håber, at I alle får en god september med masser 
af spændende aktiviteter.  
 
Venlig hilsen 
Benedikte Korsager 
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Introduktion til Betaniahjemmet for nye beboere med familie 
og venner.  
 
Kære beboere og pårørende. 
 
Som et nyt initiativ i 2019 vil vi gerne invitere nye beboere med 
familie og pårørende til et orienteringsmøde: 
 
Torsdag den 19. september 2019 klokken 16.30 – 18.00 i 
Regnbuen. 
 
Vi vil under mødet orientere om, hvordan dagligdagen fungerer 
på Betaniahjemmet, hvilke aktiviteter vi tilbyder, og hvordan vi 
arbejder med fysisk aktivitet og rehabilitering. Herudover vil vi 
drøfte de gensidige forventninger til samarbejdet med pårørende 
under hensyntagen til beboernes selvbestemmelsesret og 
medarbejdernes tavshedspligt. 
 
Mødet er målrettet beboere med pårørende, som er flyttet ind i 
perioden 1. maj – 31. august 2019. 
 
Der er aftencafe klokken 18.00, som du er velkommen til at 
deltage i. Pårørende betaler kr. 60 for at deltage i aftencafeen. 
 
Du skal tilmelde dig orienteringsmødet senest torsdag den 12. 
september 2019 via mail: kontor@betaniahjemmet.dk eller  
38 14 69 22. 

Venlig hilsen 
 

Benedikte Korsager 
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Foredrag 

 

Mandag d. 9. september  

kl. 14.30 I regnbuen 

vil Elsebeth gerne vise billeder 

og fortælle om min tur til sydstaterne 

                   

Graceland 

 
  

Nashville 

    

 

 

 

 



Fødselsdage i september 
 Gert Holmsager 3. sept. 

 Agnes J. Sørensen 5. sept. 

 Arne Kjersgaard 11. sept. 

 Rita Iben Kaya Andersen 15. sept. 

 Annette Gørtz 19. sept. 

 Kirsten Bjørkner 22. sept. 

  
Vi har taget afsked med  
Annie Lydia Bjørn Jensen 
Annie Sander 

Lejl. 407 
Lejl. 201 

Æret være deres minde 
  
Nye beboere 
Gyda Patsche 
Kaj Christensen 

 
Lejl. 407 
Lejl. 201 

Velkommen til Betaniahjemmet 
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Nyt om beboere og medarbejdere

Fratrædelser:
Morten Løber ansat i projektvikariat som idrætsmedarbejder 
                          stopper  d. 31.08.2019
Jasser Umarein ufaglært plejemedhjælper stopper d. 31.08.2019

Line Bendiksen SSA elev på 1. sal fra 2. september til 24. november 2019.
Juliet Tracy Kirabo SSH elev på 2. sal fra 2. september til 19. januar 2020.
Ana Paula Torres SSA elev på 3. sal fra 2. september til 24. november 2019.
Viktor Nielsen SSA elev på 3. sal fra 26. august til 11. oktober 2019.
Arif Akrami SSH elev på 4. sal fra 19. august til 15. september 2019.

Nye elever:
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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 - både 
ved indflytning og ved køb af nyt tøj. Mærker kan hentes 
i vaskeriet, de bliver afregnet efter forbrug og kommer 
på månedsregningen. Maskinen til mærkning kan lånes i 
vaskeriet. 
 

Du kan også ringe til Lise eller Lena på tlf.nr. 38146960, 
og aftale lån af maskinen og hvor mange mærker der skal 
bruges, så sætter vi det frem efter aftale. Vi træffes 
hverdage fra 8.00 til 14.00. 

 

Kom og find dit tøj 
Vi har meget tøj uden mærker, vi vil derfor lægge alt det 
umærkede tøj op på borde i regnbuen fra tirsdag den 24. 
september til søndag den 29. september.  Her kan du 
komme forbi og se, om, der er noget af tøjet, som 
tilhører dig selv eller en pårørende.  
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Indvielse af den nye sansehave 
Vi har indviet vores nye sansehave ved spisestuen  

fredag den 9. august! 
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Middagsmad september 2019
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Søndag 1. september
Kogt oksekød med peberrods-sauce, kartofler 

og bønner
Tiramisu

Mandag 2. september
Skinkegryde med cocktailpølser, kartoffelmos 

og ærter
Henkogt frugtsalat med creme

Tirsdag 3. september
Grøntsagsfrikadeller med stegte kartofler og 

kold dressing 
Minestronesuppe

Onsdag 4. september
Fyldte pandekager med kylling i champignon 

ala creme
Chokolademousse

Torsdag 5. september Brændende kærlighed med rødbeder Abrikosgrød med fløde

Fredag 6. september Krebinetter med stuvet kål og kartofler
Henkogt pære med 

chokoladesauce

Lørdag 7. september
Oksekødboller i tomatsauce med 

kartoffelmos

 Pandekager med syltetøj og 

sukker

Søndag 8. september
Flæskesteg med skysauce, kartofler og 

agurkesalat
Hindbærmousse

Mandag 9. september
Fars med kål, skysauce, kartofler og 

timiansgulerødder
Jordbærgrød med fløde

Tirsdag 10. september Thairet med ris Frisk frugt med creme

Onsdag 11. september Grøntsagslasagne Fiskeanretning med brød 

Torsdag 12. september
Hakkebøf med bearnaisesovs, pommes frites 

og ærter
Is med vafler

Fredag 13. september Fyldig fiskesuppe med brød
Ovnbagte æbler med 

marcipan og kanel

Lørdag 14. september Broccoligratin med smørstegte grøntsager Blommegrød med mælk

Søndag 15. september And med skysauce, brune kartofler og rødkål Gammeldags æblekage



Aftensmad september 2019
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Søndag 1. september
Roastbeef med remoulade, ristede løg og agurkesalat, kalkunbryst med 

broccolisalat og skinkesalat

Mandag 2. september Aftencafé: Pizzaaften og dessert

Tirsdag 3. september Lun tærte med salat og dessert

Onsdag 4. september Assorteret smørrebrød og suppe

Torsdag 5. september Aftencafé: Stjerneskud og citronfromage

Fredag 6. september
Lun leverpostej med bacon og rødbeder, skinke med røræg, tunsalat og 

rugbrød 

Lørdag 7. september
Croissant med skaldyrssalat, rugbrød med karrysild og æg, frugtsalat med 

kiks

Søndag 8. september
Smørrebrød med hamburgerryg med italiensksalat og karse, 

hjemmelavede stegte sild i eddike og æg med kaviar

Mandag 9. september Aftencafé: Vi satser på at grille og ellers tryller køkkenet noget andet godt

Tirsdag 10. september Frikadeller med kartoffelsalat og dessert

Onsdag 11. september Assorteret smørrebrød og suppe

Torsdag 12. september Aftencafé: Lam med flødekartofler og dessert

Fredag 13. september
Lune fiskefrikadeller med remoulade, spegepølse med agurk og løg, 

æggesalat og rugbrød

Lørdag 14. september
Croissant med hønsesalat, rugbrød med marineret sild og leverpostej med 

bacon

Søndag 15. september
Røget laks på franskbrød, smørrebrød med flæskesteg og agurkesalat, og 

æg med mayonaise og rejer



Middagsmad september 2019
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Mandag 16. september Skipper laubskovs med rødbeder
Syltede grønne figner med 

creme

Tirsdag 17. september Kyllingefrikadeller med kartofler, tomatsauce Maskeret blomkål med rejer

Onsdag 18. september
Fiskefilet med remoulade, pommes frites og 

salat

Chokoladebudding med 

flødeskum

Torsdag 19. september Lasagne med salat Kirsebærgrød med fløde

Fredag 20. september Boller i karry med ris og broccoli
Henkogt fersken med 

makronskum

Lørdag 21. september Pasta og kylling i pestofløde med salat
Kræmmerhuse med syltetøj 

og flødeskum

Søndag 22. september Bøf stroganoff med mos og surt Appelsinfromage

Mandag 23. september Frikadeller med stuvet blomkål og kartofler Laksepaté på bund af salat

Tirsdag 24. september
Fyldte pandekager med oksekød og salat med 

dressing
Hindbærgrød med fløde

Onsdag 25. september Stegt flæsk med persillesovs og kartofler Frisk frugt med creme

Torsdag 26. september
Græsk farsbrød med kartofler, tzatziki og 

tomatsalat

Henkogt ananas med 

flødeskum

Fredag 27. september
Fiskefrikadeller med persillesauce, kartofler 

og gulerødder
Solbærgrød med mælk

Lørdag 28. september  Pasta med kødsauce og gulerodsråkost Is med vafler

Søndag 29. september
Forloren hare med kartofler, skysauce og 

waldorffsalat

Ris ala mande med 

kirsebærsauce

Mandag 30. september Flæskeæggekage   Trifili



Aftensmad september 2019
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Mandag 16. september Aftencafé: Vi satser på at grille og ellers tryller køkkenet noget andet godt

Tirsdag 17. september Lun tærte med salat og dessert

Onsdag 18. september Assorteret smørrebrød og suppe

Torsdag 19. september
Aftencafé: Gammeldags oksekødssuppe med hjemmelavede kød og 

melboller og Softice

Fredag 20. september
Lune mørbradbøffer med bløde løg, makrelsalat, kødpølse med remoulade 

og ristede løg og rugbrød 

Lørdag 21. september Croissant med skinkesalat, rugbrød med brombærsild, frugtsalat med kiks

Søndag 22. september
Smørrebrød med æg, mayonaise, rejer og dild, dyrlægens natmad, 

hønsesalat med bacon

Mandag 23. september
Aftencafé: Skaldyrssalat med croissanter og ribbensteg med rugbrød og 

tilbehør

Tirsdag 24. september Lune kyllingefrikadeller med kartoffel-porregratin og dessert

Onsdag 25. september Assorteret smørrebrød og suppe

Torsdag 26. september Aftencafé:  Sol over gudhjem og dessert

Fredag 27. september
Lune fiskefileter med remoulade, kalkunbryst med karrysalat, rullepølse 

med sky, løg og karse og rugbrød

Lørdag 28. september Croissant med rejesalat, rugbrød med sennepsild og æg, paté med surt

Søndag 29. september
Smørrebrød med oksebryst med pickles og peberrod, gravad laks med 

rævesovs og wienersalat

Mandag 30. september Aftencafé: Brændende kærlighed med et twist og dessert



14

Referat fra kost- og beboerrådsmøder på de enkelte 
etager i august måned 2019. 
 
Møderne er afholdt på følgende datoer: 

1. sal: 12. august 2019. 
2. sal: 16. august 2019. 
3. sal: 20. august 2019. 
4. sal: 26. august 2019.   

 
Referent: Benedikte Korsager. 
 
  Dagsorden med referat 
 
1. Kostplan for den kommende måned. 
 
Kostplanen for september 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: 

· En beboer efterlyser mere variation i aftensmaden, så 
der forekommer færre dage med smørrebrød.  

· Gerne flere tærter, lune retter, supper m.v. om aftenen. 

· Stor ros til køkkenet. Vi får dejlig mad hver dag. 

· Vi får en dejlig og varieret kost. 
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· En beboer vil gerne bede om mere tomat i salaterne. 

· Vi får god og lækker mad. 

· Gerne færre dage med brunch. 

· Maden er dejlig. 
 
1. Nyheder til / fra de enkelte etager. 
 
Benedikte orienterede om, at der bliver etableret 
udendørs rygerum i skuret ved fugleburet. Det er det 
eneste sted, hvor der må ryges udendørs på fællesarealer. 
 
Herudover blev der orienteret om, at fugleburet vil blive 
afviklet, hvis det ikke længere er et udflugtsmål i 
dagligdagen for Betaniahjemmets beboere. Da beboerne 
på alle etager har vist interesse for at bevare fuglehuset, er 
det besluttet at bevare det. 
 
1.sal   
Tilstedeværende beboere: Oluf, Inger, Else, Steen, Erik, 
Arne. 
 
Benedikte orienterede om, at Duygu, som har været i 
aftenvagt på Betaniahjemmet i en del år, er begyndt i 
dagvagt på 1. sal. 
 
De tilstedeværende beboere vil gerne, at fugleburet 
bevares, da de ofte sidder og kigger på det. 
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En beboer udtrykker ønske om, at dørtrinet ændres ved 
døren ud mod terrassen, så kørestole kan komme ud uden 
hjælp fra medarbejderne. – Benedikte orienterede i den 
forbindelse om, at adgangen til rygeskuret skal ske 
gennem spisestuen. 
 
 
2.sal 
Tilstedeværende beboere: Hertha, Agnes, Anne-Lise, 
Ejvind, Kirsten og Kirsten. 
 
Der var ingen særlige forhold at drøfte på 2. sal. De 
tilstedeværende udtrykte generel tilfredshed med 
forholdene på 2. sal. 
 
3.sal  
Tilstedeværende beboere: Kirsten, Irene, Inger, Thorvald, 
Rita og Else. 
 

En beboer efterlyser et par bukser, som er blevet 
væk i vask. – Lise vil lede efter bukserne, men da 
de ikke var mærket, kan det være svært at finde 
dem igen. Benedikte opfordrede på mødet til, at 
nyt tøj afleveres til mærkning i vaskeriet, før det 
tages i brug. Der er igen stakke af tøj i vaskeriet, 
som ikke er mærket. 

· En beboer efterlyser et par bukser, som er blevet væk i 
vask. – Lise vil lede efter bukserne, men da de ikke var 
mærket, kan det være svært at finde dem igen. 
Benedikte opfordrede på mødet til, at nyt tøj afleveres 
til mærkning i vaskeriet, før det tages i brug. Der er igen 
stakke af tøj i vaskeriet, som ikke er mærket. 
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· En beboer fortæller, at hun mangler en trøje, som en 
anden beboer går rundt med. – Benedikte opfordrede 
den pågældende beboer til at henvende sig til en 
medarbejder, hvis det sker igen. 
 

· En beboer vil gerne have leveret rent tøj på sengen 
fremfor i skabet. Benedikte orienterer vaskeriets 
medarbejder. 

 

· En beboer fortæller, at der har været mindre støj på 
gangen de sidste par dage. Der er enighed om, at det er 
rart, når der ikke smækkes med døre.  

 
4.sal 
Tilstedeværende beboere: Karin, Karen og Edith. 
 
Der var ingen særlige forhold at drøfte på 4. sal. 
 
Det blev bemærket på mødet, at fuglefløjtene fra fugleburet 
når helt op til 4. sal, hvilket er en fornøjelse i dagligdagen. 
 

1. Ønsker til aktiviteter i september / oktober måned. 
En beboer fortæller, at det var en stor oplevelse at besøge 
Assistentkirkegården. 
 
Der er kommet følgende ønsker frem under møderne: 

· Pandekageeftermiddag. 
· Æbleskivedag. 

· Dagligt tilbud om gymnastik. 

· Klassiske musikkoncerter i fx koncerthuset. 

· Tur til Midtjylland og Nordjylland 

· Klippekortstur til Ringe på Fyn. 

· Yderligere en tur til Assistentkirkegården. 

· Gåtur i Barokhaven ved Frederiksborg Slot i Hillerød. 
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Kære beboere og medarbejdere  
 
På vegne af min mor Agnes, som bor i 201, vil det glæde 
familien at se jer til hendes 101 års fødselsdag d. 5/9 i 
Regnbuen, og fejre dagen sammen med os. 
 
Kl. 14.30 starter ”Elvis Presley” sin show og slutter omkring 
kl.15.30 hvorefter serveres kaffe/te, fødselsdagskage, 
sommerfugle-hvidvin, øl og chips i spisestuen til alle, der 
dukker op for at fejre dagen. 
 
Med venlig hilsen 
 
Solveig 
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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.

Ulla er tilbage fra ferie mandag d. 9. september

mailto:toldamfod@gmail.com
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Søn     1 Kl. 14.30 Gudstjeneste v. Folkekirken 

Man    2 Kl. 10.30 
Kl. 11.00 
Kl. 14.00 
Kl. 18.00 

Wellness 1. sal. 
Fysisk træning i fitnesslokalet 
Tur til Damhussøen - gratis 
Aftencafe 

Tirs     3 Kl. 11.00 
Kl. 14.00 
 
Kl. 14.30 

Fællesgymnastik i Regnbuen 
Gåtur/cykeltur i nærmiljøet, vi mødes ved 
hoveddøren 
Individuelle aktiviteter – Klippekortsordning 
VR oplevelser 

Ons     4 Kl. 10.30 
Kl. 11.00 
Kl. 14.30 

Tur til Hareskoven – pris 50,- kr. 
Sansehave – Petanque spil – Udendørs cykling 
Bar med Banko 

Tors    5 Kl. 14.30 
Kl. 18.00 

Elvis Presley show i Regnbuen 
Aftencafé 

Fre      6 Kl.   9.00 
Kl. 10.00 
Kl. 11.00 
Kl. 14.00 

Brunch 
Betania Bio  
Fællesgymnastik i Regnbuen  
Gåtur/cykeltur i nærmiljøet - vi mødes ved 
hoveddøren 

Lør     7   
Søn    8   
Man    9 Kl. 10.30 

Kl. 11.00 
Kl. 14.00 
Kl. 14.30 
Kl. 18.00 

Cafémøde på Alhambra-museet. Gratis 
Fysisk træning i fitness 
Tur til Valbyparken – gratis 
Foredrag: Min tur til USA v/Elsebeth 
Aftencafé 

Tirs   10 Kl. 11.00 
Kl. 14.00 
 
Kl. 14.30 

Fællesgymnastik i Regnbuen. 
Gåtur/cykeltur i nærmiljøet, vi mødes ved 
hoveddøren 
Individuelle aktiviteter – Klippekortsordning 
Herreklub med David 
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Ons    11 Kl. 10.30 
 
Kl. 11.00 
Kl. 14.00 
 
Kl. 14.30 

Heldagstur til Frilandsmuseet. Pris 180,- kr. eks. 
forplejning 
Petanquespil i gården 
Gåtur/cykeltur i nærmiljøet, vi mødes ved 
hoveddøren 
Bar  

Tors    12 Kl. 14.00 
 
 
Kl. 14.30 
Kl. 18.00 

Gåtur/cykeltur i nærmiljøet - vi mødes ved 
hoveddøren 
Individuelle aktiviteter - Klippekortsordning 
Fællessang med Johannes på 2. sal 
Aftencafé 

Fre      13 Kl.   9.00 
Kl. 10.00 
Kl. 10.30 
Kl. 11.00 
Kl. 14.00 
 
Kl. 14.30 

Brunch 
Betania Bio 
Individuelle aktiviteter - Klippekortsordning 
Fællesgymnastik i Regnbuen 
Gåtur/cykeltur i nærmiljøet - vi mødes ved 
hoveddøren 
Litteraturgruppe i mødelokale 2. 

Lør     14   
Søn    15 Kl. 14.30 Gudstjeneste v. Metodistkirken 
Man   16 Kl. 10.30 

Kl. 14.00 
 
Kl. 18.00 

Skolebesøg 
Kost- og beboerrådsmøde 1. sal 
Tur til Frederiksberg have 
Aftencafé  

Tirs     17 Kl. 11.00  
Kl. 14.00 
 
Kl. 14.30 

Fællesgymnastik i Regnbuen 
Gåtur/cykeltur i nærmiljøet, vi mødes ved 
hoveddøren 
Individuelle aktiviteter- Klippekortsordning 

Tilmelding til udflugter sker hos aktivitets medarbejder eller hos afdelings medarbejder. 

Mail: trp@betaniahjemmet.dk 
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Ons    18 Kl.   9.00 
Kl. 10.15 
Kl. 14.00 
 
Kl. 14.30 

Svømning i Flintholm svømmehallen 
Tur til Buresø pris 50,- kr. 
Gåtur/cykeltur i nærmiljøet - vi mødes ved 
hoveddøren 
Bar  

Tors   19 Kl. 10.00 
Kl. 14.00 
 
 
 
Kl. 14.30 
Kl. 18.00 

Individuelle aktiviteter – Klippekortsordning 
Gåtur/cykeltur i nærmiljøet - vi mødes ved 
hoveddøren 
Kost- og beboerrådsmøde 2. sal 
Individuelle aktiviteter – Klippekortsordning 
Fællessang med Johannes på 3. sal 
Aftencafé 

Fre      20 Kl. 09.00 
Kl. 10.00 
Kl. 11.00 
Kl. 14.00 

Brunch 
Betania Bio  
Fællesgymnastik i Regnbuen  
Gåtur/cykeltur i nærmiljøet - vi mødes ved 
hoveddøren 
Kost- og beboerrådsmøde 4. sal 

Lør      21   
Søn     22   
Man   23 Kl. 10.00 

Kl. 11.00 
Kl. 14.00 
Kl. 18.00 

Individuelle aktiviteter – Klippekortsordning 
Fysisk træning i fitnesslokalet 
Tur til Amaliehaven - gratis 
Aftencafé 

Tirs     24 Kl. 11.00 
Kl. 14.00 
 
Kl.14.30 

Fællesgymnastik i Regnbuen 
Gåtur/cykeltur i nærmiljøet - vi mødes ved 
hoveddøren 
Individuelle aktiviteter – Klippekortsordning 
Herreklub med David 

 

Tilmelding til udflugter sker hos aktivitets medarbejder eller hos afdelings medarbejder. 

Mail: trp@betaniahjemmet.dk 
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Ons    25 Kl. 10.15 
Kl. 11.00 
Kl. 14.00 
 
Kl. 14.30 

Heldagstur til Zoo. Pris 295,- kr. eks. forplejning 
Petanquespil i gården  
Gåtur/cykeltur i nærmiljøet - vi mødes ved 
hoveddøren 
Bar  

Tors   26 Kl. 10.30 
Kl. 12.00 
Kl. 14.00 
 
 
Kl. 14.30 
Kl. 18.00 

Individuelle aktiviteter - Klippekortsordning 
Dans med Parkinson i Ku.Be 
Gåtur/cykeltur i nærmiljøet - vi mødes ved 
hoveddøren 
Kost- og beboerrådsmøde 3. sal 
Fællessang med Johannes på 4. sal 
Aftencafé 

Fre     27 Kl. 09.00 
Kl. 10.00 
 
Kl. 11.00 
Kl. 14.00 
 
Kl. 14.30 

Brunch 
Betania Bio 
Individuelle aktiviteter - Klippekortsordning 
Fællesgymnastik i Regnbuen 
Gåtur/cykeltur i nærmiljøet - vi mødes ved 
hoveddøren 
Litteraturgruppe i mødelokale 2 

Lør      28    
Søn     29 Kl. 14.30 Gudstjeneste v. Folkekirken 
Man   30 Kl. 10.30 

Kl. 11.00 
Kl. 14.00 
 
Kl. 14.30 
Kl. 18.00 

Cafemøde Alhambra-gratis 
Fysisk træning i fitnesslokalet 
Gåtur/cykeltur i nærmiljøet - vi mødes ved 
hoveddøren 
Bibeltime mødelokale 2. 
Aftencafé 

 

Tilmelding til udflugter sker hos aktivitets medarbejder eller hos afdelings medarbejder. 

Mail: trp@betaniahjemmet.dk 

 



Ture i august 
Nationalmuseet
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Fisketur til Poppelsøen 

 

Assistens kirkegård 
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Svanemøllen 
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Tai-chi i Lindevangsparken 
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Karen Blixen museet 
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Tur til Ritvas have 
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FAMILIECYKELTUR 

Har du lyst til at få vind i håret og opleve 
Frederiksbergs gader eller er der et sted, du kunne 
tænke dig at gense sammen med din mor, far eller 

ægtefælle? Så kontakt David fra 
aktivitetsafdelingen på dab@betaniahjemmet.dk 
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Medalje vinder 2019 
Bold i glas 

 

Guld:       Knud Jacobsen               4. sal                             
Sølv:       Anne Marg. Nielsen  4. sal       

Bronze: Anna Lise Halvorsen  2. sal 

 

Golf i hus 

 

Guld:      Anne Marg. Christensen       3. sal                  

Sølv:       Anna Lise Halvorsen              2. sal              

Bronze:  Irene Andersen                      3. sal 
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Ballondart 

 

Guld:       Christian Westberg               3. Sal              

Sølv:        Eyvind Jansen                   2. sal    

Bronze:   Anna Lise Halvorsen             2. sal  

 

Fiskedam 

 

Guld:       Lone Jensen                          1. sal               

Sølv:       Anna Lise Halvorsen            2. sal     

Bronze:  Knud Jacobsen                     4. sal 
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Søm i stamme 

 

Guld:       Irene Andersen                      3. sal              

Sølv:         Arne Kjersgaard                    1. sal    

Bronze:    Eyvind Jansen                   2. sal 

 

Basketball 

 

 

Guld:      Rita Andersen             3. Sal                     

Sølv:        Knud Jacobsen             4. sal              

Bronze:   Anne Marg. Christensen       3. sal 
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Puste i hul 

 

Guld:      Lone Jensen                           1. Sal               

Sølv:        Thorvald Jensen                    3. sal    

Bronze    Anne Marg. Nielsen              4. sal 

 

Tillykke til alle!!!  

 

Tak til vores frivillige som var med til at gøre dagen fantastisk! 



    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 - David            
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