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”Julen er over os, rundt om os og i os. Modstand er nytteløst, 

intet kan befri os. Dog er der et, der hjælper en smule, 

simpelthen selv at begynde at juble.” Piet Hein
 

Jul er for mange
 

af os en tid på året, hvor vi har fokus på fred
 

og 

næstekærlighed,
 

og
 

hvor vi
 

nyder fællesskabets muligheder.
 

Julen handler i vores alder ikke så meget om at åbne gaver men 

om at åbne vores hjerter. Smil til din nabo og ræk hånden frem.
 

På Betaniahjemmet  er  der igen i år planlagt forskellige 

juleaktiviteter  under hensyntagen til de Covid – 19 restriktioner, 

som vi er underlagt.  I den første uge af december, er vi desværre 

nødt til at aflyse de planlagte aktiviteter, da vi desværre har fået 

smitte med Covid –  19 indenfor dørene, men vi håber, at vi får 

nogle hyggelige og gode stunder sammen i ugerne efter. 

Afdelingsleder Nawal Boudarba
 
er vært den 24. december, hvor 

hun sammen med medarbejdere fra alle etager, byder beboere 

velkommen til en hyggelig juleaften.
 
Der holdes julegudstjeneste i 

Regnbuen klokken 16.00 som indledning på en hyggelig aften.
 

Nytårsaften holdes på de enkelte etager, og den
 

indledes med
 

Dronningens nytårstale og efterfølgende middag.

 

I håb om en december måned fyldt med

 

mulige aktiviteter, 

nærvær og samvær

 

ønsker

 

jeg 

 

Venlig hilsen     

 

Benedikte Korsager 
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Fødselsdage:

Frits Jensen 4. dec. Bolig 310
 

Azize Hares
  

5. dec. Bolig 404
 

Karen Margrete Faber 9. dec. Bolig 308
 

Frida Steffensen
 

12. dec. Bolig 211
 

Arne Justesen   13. dec. Bolig 315 
Annette Mindegaard 19. dec. Bolig 313 
Lizy Erichsen   20. dec. Bolig 205 

Velkommen til vores nye beboer: 

Bente Grenaa Kristensen  Bolig 410 

Margrethe Anna-Louise Skaarup Bolig 102 

Vi har sagt farvel til:

Margarita Mortensen
 

Bolig 410
 

Ære være hendes minde
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Rengøring i boligerne og lån af støvsugere og mopper 

på etagerne
 

Rengøringspersonalet kommer og gør boligerne rent én gang 

om ugen,
 

og plejepersonalet er behjælpelige med at tørre 

pletter o.lign. op mellem rengøring. 

Hvis du som pårørende eller beboer tænker, at der er 

kommet nogle pletter eller nullermænd, som du gerne vil 

hjælpe med at fjerne, så har vi støvsuger og ”gulvmoppe” 

stående til fri afbenyttelse. De kan hentes i skyllerummet - de 

skal blot sættes tilbage på plads efter brug. 

Der er engangsmopper, som kan bruges til både tørt og vådt . 

De kan altså bruges til både fejning og gulvvask. Hvis 

mopperne skal bruges til vask, så skal de gøres våde først. 

Der hænger en kurv med engangsklude ved siden af 

støvsugeren.  
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Øjeblikke fra november 

 

 

 

Træning
 

Cafe hygge med musik og sang
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Saunagus 

Julepynt 

Strikkeklub 
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Fra hverdagen
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Tur til Sorø 10.11.2021
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Referat fra kost- og beboerrådsmøder på de enkelte 
etager i november måned 2021. 

Møderne er afholdt på følgende datoer: 
1. sal:  03. november 2021
2. sal:  Aflyst.
3. sal:  17. november 2021
4. sal:  24. november 2021

Referent: Benedikte Korsager 

Dagsorden med referat 

1. Kostplan for den kommende måned.
Kostplanen for december måned 2021 er udarbejdet med
udgangspunkt i ønsker fra beboerne, som er kommet frem
på kost- og beboerrådsmødet samt i spisestuen.

Følgende er ønsker til kostplanen i december måned: 
Gule ærter, Skinke / hamburgerryg, brune kartofler og grønlangkål, gerne salat dagligt som 
tilbehør til aftensmaden. 

Julefrokost med servering af sild, spegesild, karrysild, torskerogn, ribbensteg, fiskefilet og 
mørbrad, små frikadeller med asier og rødkål, hj.lavet leverpostej med champignon. Velstegt 
roastbeef, forskellige oste med radiser, peberfrugt og frugtsalat, æbleflæsk og røget ål. INGEN 
SYLTE til julefrokosten, men meget gerne rugbrød med bløde kerner fra en bager til julefrokosten. 
Dyrlægens natmad, saltkød med sky og skinke med italiensk salat. 
Andesteg og flæskesteg og risalamande med mandelgaver juleaften, kogt torsk med sennepssovs 
nytårsaften og / eller en god steg. 

Herudover gerne æbleskiver og gløgg flere gange i december måned samt safranboller(luciabrød) 
den 13. december. 
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2. Nyheder til/fra de enkelte etager

1.sal
Tilstedeværende beboere: Inger- Britt, Randi, Waltraud,
Gert og Bodil.

Benedikte fortalte, at Anja er begyndt på uddannelsen til 
social- og sundhedsassistent, og hun arbejder derfor som 
aftenvagt fremadrettet. Lina har erstattet Anja i dagvagten 
på 1. sal. Lina er social- og sundhedsassistent, og en af de 
tilstedeværende beboere fortalte, at hun allerede havde 
mødt hende. 

Der var snak om, at der er for meget mad og for mange 
arrangementer i december måned. Men, heldigvis er det 
muligt både at tilvælge og fravælge at deltage i 
arrangementer. 

En beboer fortalte, at det går meget godt på etagen, men 
oplevelsen af at det går fysisk ned af bakke individuelt er 
stor. Derfor skal man huske at leve i nuet, nyde det man 
kan og deltage i så mange oplevelser som muligt. 

Der var en afsluttende snak om, at det kan være svært at 
tilpasse sig de rammer og strukturer, som medarbejderne 
beslutter. En beboer fortalte fx, at vedkommende gerne vil 
sidde sammen med beboere, som hun selv har valgt, 
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hvilket ikke altid kan imødekommes. En anden beboer 
supplerede med ordene: ” Vi skal rette os efter personalet, 
hvilket jeg protesterer i mod.” Benedikte taler med 
afdelingslederen og medarbejderne på etagen om 
udfordringerne og afdelingslederen vender tilbage med 
individuelle svar. 
 
2.sal 
Mødet blev aflyst, da beboerne deltog i andet 
arrangement. 
 
3.sal  
Tilstedeværende beboere: Frits, Tove, Inger K, Inger E, 
Irene og Arne. 
 

Der var snak om, at flere beboere skulle i biografen og ud 
og spise samme aften, hvilket man glædede sig til. 
 
En beboer spurgte, hvornår Corona passet skal anvendes. 
Benedikte oplyste, at det skal anvendes, når man fx skal i 
biografen, på restaurant, på museum eller andet. 
Medarbejderne vil altid undersøge det, inden en tur 
gennemføres. Alle beboere er velkomne til at aflevere en 
kopi på kontoret, så det altid er nemt at finde, hvis det skal 
bruges. Kontoret kan tage en kopi, mens du venter, så du 
kan få originalen med dig igen. 
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Benedikte oplyste på mødet, at der er bestilt nye gardiner 
og møbler til 3. sal ud fra de ønsker og beslutninger, som 
er modtaget fra etagens beboere. Møblerne forventes at 
ankomme inden jul eller i begyndelsen af januar måned. 

4.sal
Tilstedeværende beboere:  Aase, Annette, Kasper, Rita,
Anne-Lise, Bente, Bendt og Gerda.

Der er et ønske om, at 4. sal får en ny radio med CD, hvor 
det er muligt at høre mere end en kanal. Herudover vil 
tilstedeværende beboere meget gerne have en CD med 
julemusik. Lainell undersøger, om aktivitetsafdelingen har 
nogle CDèr med julemusik, som 4. sal kan låne. Hvis det 
ikke er muligt, vil Lainell efter aftale med Benedikte købe 
en CDèr med julemusik. 

Dialog om, at det kan være svært at bo tæt sammen på en 
etage, hvis det er beboere, som har det svært med 
hinanden. Alle er enige om, at der skal være plads til alle, 
men derfor kan der stadig opstå konflikter, som 
medarbejderne skal medvirke til at løse.  
Afdelingsleder Nawal Boudarba vil i fællesskab med 
medarbejderne være opmærksom på, hvordan fx 
indretningen af fælleslokaler kan medvirke til at undgå 
konflikter. 
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3. Ønsker til aktiviteter i  december måned.

· Juleture, hvor der kigges på udsmykning og
julebelysning. Fx til Kongens Nytorv og D’angleterre.

· Lysture

· Juleudstilling i et storcenter, hvor der også kan 
købes julegaver. 

· Fælles bagning af julesmåkager. 

· Julekoncert ude i byen. 

· Benedikte bager æbleskiver. 
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Kioskvognen
Kioskvognen kommer rundt på 
etagerne mandag og torsdag 

(undt. helligdage).
Kioskvognen sælger:

 slik - chokolade - toiletartikler 
nylonstrømper - negleklipper

Priser pr. 1/1 2022 

Ydelser 

Vask 175,00         

Linned leje og vask
       

Eget
 

sengetøj
 

vaskes
 

ikke
           

453,00
 

Kost pr. måned (Morgen kr.786,- Middag kr.2.150,- Aften kr. 913,-) 3.849,00

Rengøringsartikler til egen bolig 48,00 

Hygiejnepakke (toiletpapir/klude/servietter m.m.)  268,00

Antenneforening (obligatorisk) 120,00

Luftrenser –

 

som er et krav, hvis der ryges i boligen 520,00  

                 

Vinduespolering   55,00 

 

Wifi 

        

55,00

Administrationsgebyr 25,00 25,00
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Køb af Kolonihavehus er desværre alligevel ikke 

gennemført
 Som jeg tidligere har orienteret om, så havde vi købt 

et kolonihavehus, som vi skulle overtage den 15. 

november
 

2021. Købsaftalen var underskrevet af 

både sælger og os, men Haveforeningens bestyrelse 

ville desværre ikke godkende Betaniahjemmets 

beboerlegat som køber.  

Sælger har haft en advokat til at rådgive sig, og 

haveforeningens bestyrelse har ikke hjemmel til at 

forhindre købet, men trods det faktum, så fastholder 

de, at vi ikke kan blive en del af haveforeningen. 

Bestyrelsen for beboerlegatet har forsøgt at få et 

møde med bestyrelsen for Haveforeningen, men det 

har desværre ikke været muligt at få dem i tale. 

Konklusionen er derfor, at købet er gået i vasken.
 

Bestyrelsen i beboerlegatet vil derfor i det nye år 

forsøge at finde et andet kolonihavehus, som vi 

forhåbentlig kan købe og istandsætte inden 

sommeren 2022.
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Onsdag 1. december
Oksekødboller i tomatsauce med 

kartoffelmos og broccoli

Henkogt fersken med 

creme

Torsdag 2. december
Grøntsagsterrin med salat, dressing og 

brød
 Tunmousse med brød

Fredag 3. december Pasta carbonara med salat
Eksotisk frugtsalat med 

creme

Lørdag 4. december Brændende kærlighed med rødbeder Gammeldags æblekage

Søndag 5. december
Ribbensteg med kartofler, skysauce og 

agurkesalat
Mangotrifli

Mandag 6. december
Moussaka med kartofler og aubergine 

og tzatziki
Jordbærgrød med fløde

Tirsdag 7. december
Laksefrikadeller med citronsauce, 

kartofler og salat
Fyldte svampe

Onsdag 8. december
Grøntsagsfrikadeller med brasede 

kartofler og hvidkålsalat med rosiner 
Fiskeanretning med brød

Torsdag 9. december

Fredag 10. december
Frikadeller med stuvet spinat, brune 

kartofler og perleløg
Stikkelsbærgrød med fløde

Lørdag 11. december
Pasta med kødsovs, parmesanost og 

salat
 Henkogt frugt med creme

Søndag 12. december
Rullesteg med svesker, skysauce, 

kartofler og bønner
Chokoladebudding

Middagsmad Betaniahjemmet december 2021

Beboerjulefrokost i spisestuen
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Onsdag 1. december Aspargessuppe med brød og assorteret smørrebrød

Torsdag 2. december Lasagne med salat og Ris á la mande med Kirsebærsauce

Fredag 3. december
Fiskefilet med remoulade og citron, Æg med mayonaise og rejer 

og Chokolademousse

Lørdag 4. december Juliennesuppe med brød og assorteret smørrebrød 

Søndag 5. december
Laksemad med peberrodscreme, Croissant med skinkesalat, 

Rugbrød med Oksespegepølse med agurk og løg  

Mandag 6. december Spansk kylling med ris og henkogt grape og mandarin med creme

Tirsdag 7. december
Blomkålssuppe med brød, Ribbensteg med rødkål, Æggesalat og 

Rugbrød

Onsdag 8. december Porretærte med broccolisalat og passionsfrugtmousse

Torsdag 9. december Suppe og æbleskiver

Fredag 10. december
Lune laksefrikadeller med remoulade, Pølsesalat, Andepaté med 

cornichoner og Rugbrød

Lørdag 11. december Broccolisuppe med brød og assorteret smørrebrød

Søndag 12. december
Lune frikadeller med rødkål og rugbrød, Rugbrød med sylte, 

sennep og rødbeder, Rugbrød og Croissant med hønsesalat

Aftensmad Betaniahjemmet december 2021
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Mandag 13. december
Bøf Lindstrøm med skysauce, kartofler 

og tyttebærsyltetøj 
Is med vafler

Tirsdag 14. december Blomkålsgratin med bagte tomater
Lakseroulade på bund af 

salat

Onsdag 15. december
Paneret rødspætte med persillesovs (og 

remoulade) og kartofler
Hindbærgrød med fløde

Torsdag 16. december
Forloren hare med skysauce, kartofler 

og waldorffsalat

 Henkogt Ananas med 

flødeskum

Fredag 17. december
Krebinetter med kartofler og stuvede 

ærter og gulerødder

Risdessert med henkogt 

frugt 

Lørdag 18. december
Kogt skinke med flødekartofler og 

tomatsalat
Kirsebærgrød med fløde

Søndag 19. december
Ovnbagt laks med hollandaise, 

dampede grøntsager og kartofler 
Svesketrifli

Mandag 20. december Grøntsagslasagne med tzatziki
Bagt æblekage med 

flødeskum

Tirsdag 21. december Irsk stuvning med sennep og rødbeder
Henkogte pærer med 

makronskum

Onsdag 22. december
Paneret flæsk med persillesovs og 

kartofler

 Henkogt mandarin og 

grape med creme

Torsdag 23. december
Leverstroganoff med kartoffelmos og 

surt
Is med vafler

Fredag 24. december Juleaftensdag: Suppe med brød
Pandekager med syltetøj 

og sukker

Lørdag 25. december
Boeuf Bourguigon med kartoffelmos og 

smørstegte svampe
Jordbærmousse

Søndag 26. december

Mandag 27. december Gule ærter med sprængt nakke Romfromage 

Tirsdag 28. december
Revelsben med skysauce, kartofler og 

rødkål
Stikkelsbærgrød med fløde

Onsdag 29. december
Kalkunkrebinetter med stuvet spidskål 

og kartofler
Budding med saftsauce

Torsdag 30. december
Medister med grønlangkål og brune 

kartofler
Æblegrød med fløde

Fredag 31. december
Tarteletter med skinke, ærter og 

gulerødder
Chokolademousse

Julefrokost på etagen

Middagsmad Betaniahjemmet december 2021
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Mandag 13. december
Pastaret med oksekød i tomat/flødesauce med brød og Cookies 

til kaffen

Tirsdag 14. december Lune kyllingefrikadeller, Spegepølse, Makrelsalat og Rugbrød

Onsdag 15. december Græskarsuppe og assorteret smørrebrød

Torsdag 16. december Kylling i karry med ris og Panna Cotta

Fredag 17. december Gratinerede pandekager med oksekødsfyld og Hindbærtrifli

Lørdag 18. december Tomatsuppe med kødboller og assorteret smørrebrød

Søndag 19. december
Croissant med rejesalat, Leverpostej med rødbeder og bacon 

Rullepølse med løg og sky og Rugbrød

Mandag 20. december
Ribbensteg med rødkål, kartofler og skysauce og æblegrød med 

fløde

Tirsdag 21. december Kartoffel-porresuppe med bacon og assorteret smørrebrød

Onsdag 22. december
Tunmousse med brød, Skinke med italiensk salat og karse og 

Abrikosmousse

Torsdag 23. december Tapasfad 

Fredag 24. december
And og flæskesteg med brune, hvide og franske kartofler, rødkål, 

æbler/svesker, skysauce og ribsgele og Ris a la mande

Lørdag 25. december
Luksus smørrebrød flæskesteg med agurkesalat & appelsin, Æg 

med mayonaise, kaviar og rejer og Gravad laks på franskbrød

Søndag 26. december
Lune frikadeller med kartoffelsalat og Fløderand med henkogt 

frugt

Mandag 27. december Tomattærte med hytteost og timian, Salat og Kyllingelår 

Tirsdag 28. december
Croissant med laksesalat, Wienersalat, Lun leverpostej med 

rødbeder og Rugbrød

Onsdag 29. december
Hønsekødsuppe med urter, kød og melboller med brød og 

Solbærmousse

Torsdag 30. december Risengrød med kanelsukker og smør og assorteret smørrebrød

Fredag 31. december Nytårsaften 

Aftensmad Betaniahjemmet december 2021
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Ons       1    Kl. 10.30 
Kl. 13.30 

Aktiviteter på etagerne 
Gåtur 

Tor        2 Kl. 10.30 
Kl. 13.30 

Aktiviteter på etagerne 
Gåtur 

Fre        3 Kl. 10.30 
Kl. 13.30 

Aktiviteter på etagerne 
Gåtur 

Lør        4 

Søn       5 

Man      6 Kl. 10.00 

Kl. 10.30 
Kl. 11.00 
Kl. 13.30 
Kl. 14.00 
Kl. 18.00 

Åben træning i fitness 
Wellness på 4.sal 
Aktiviteter i Regnbuen 
Avislæsning i spisestuen 
Gåtur  
Benedikte bager æbleskiver i spisestuen 
Aftencafe 

Tir         7 Kl. 10.00 
Kl. 10.30 
Kl. 11.00 
Kl. 13.30 

Kl. 14.30 
Kl. 19.00 

Frisørtid 
Aktiviteter i Regnbuen 
Avislæsning i spisestuen 
Julebio i Regnbuen – vi viser ”Snedronning” 
Gåtur 
Kost- og beboerrådsmøde på 1.sal 
Julekoncert med husets kor Ambitus på etagerne 

Ons       8 Kl. 10.00 
Kl. 13.30 
Kl. 14.30 
Kl. 16.00 

Åben træning i fitness 
Gåtur 
Kost- og beboerrådsmøde på 2.sal 
Lystur igennem byen 

Tor        9 Kl. 12.00 Julefrokost for beboerne med musik og dans 
Fre      10 Kl. 11.00 

Kl. 13.30 
Fælles gymnastik i Regnbuen 
Gåtur 

Lør      11 
Søn     12 
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Man     13 Kl. 10.00 

Kl. 13.30 

Kl. 14.00 

Kl. 18.00 

Åben træning i fitness 

Formiddagstur - indkøb af juletræer til etagerne 

Gåtur  

Kaffebord på 2.sal – der pyntes et juletræ på etagen 

Aftencafe 

Tir         14 Kl. 10.30 

Kl. 13.30 

Kl. 14.30 

Pyntning af juletræer på etagerne 

Julebio i Regnbuen – vi viser filmen ”White Christmas”  

Kost- og beboerrådsmøde på 4.sal 

Ons       15 Kl. 10.00 

Kl. 11.00 

Kl. 13.30 

Kl. 16.00 

Åben træning i fitness 

Avislæsning i spisestuen 
Gåtur 

Lystur igennem byen 

Tor       16 Kl. 10.30 
Kl. 11.00 
Kl. 14.30 

Kl. 18.00 

Aktiviteter i Regnbuen 
Avislæsning i spisestuen 
Fællessang i Regnbuen med Johannes 
Kost- og beboerrådsmøde på 3.sal 
Aftencafe 

Fre        17 Kl. 11.00 
Kl. 13.30 

Fælles gymnastik i Regnbuen 
Gåtur 

Lør        18 
Søn       19 

Hvor er billedet taget?  



Man   20 Kl. 10.30 

Kl. 13.30 

Kl. 16.00 

Kl. 18.00 

Happy end projektet fortsættelse i Regnbuen 

Gåtur  

Julebanko i spisestuen 
Aftencafe 

Tir       21 Kl. 10.00 

Kl. 10.30 

Kl. 13.30 

Kl. 13.30 

Frisørtid 

Happy end projektet fortsættelse  i Regnbuen 

Gåtur 

Julebio i Regnbuen – vi viser ”Peters Jul” 

Ons    22 Kl. 10.00 

Kl. 13.30 

Åben træning i fitness 

Individuelle ture 

Gåtur 

Tor    23 Huset pyntes til juleaften 

Fre    24 Kl. 14.00 
Kl. 17.30 

Julegudstjeneste 
Juleaften 

Lør    25 1.juledag

Søn   26 Kl. 14.30 Gudstjeneste i Regnbuen – Folkekirken 2.juledag

Glædelig jul! 
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Man     27 Kl. 10.00 

Kl. 10.30 

Kl. 13.30 

Kl. 18.00 

Åben træning i fitness 

Aktiviteter på etagerne 

Gåtur  

Aftencafe 

Tir         28 Kl. 10.30 

Kl. 13.30 

Kl. 13.30 

Aktiviteter på etagerne 

Gåtur 

Julebio i Regnbuen–vi viser ”Hvem ringer klokkerne for?”  

Ons      29 Kl. 10.00 Huset pyntes til nytårsaften 

Tor       30 Kl. 10.00 Huset pyntes til nytårsaften 

Fre        31 Kl. 17.45 NYTÅRSAFTEN 

Kl. 18.00 Dronningens tale 

Kl. 18.30 Middag 
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HAPPY END PROJEKT
Det har været meget spændene at have de professionelle danser fra 

Happy End danseprojekter på Betaniahjemmet.

 
På trods af, at projektet 

er blevet
 

afsluttet før tid, var
 
det en stor oplevelse for mange beboere.
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Invitation til Juleaften i spisestuen
24. december kl. 18.00

Kære beboere og pårørende

Vi holder jul i spisestuen for alle beboere, som er hjemme juleaften.
 

Vi ved,
at

 
det har stor betydning for mange beboere, at det er muligt at invitere 

den nærmeste
 

familie til juleaften på Betaniahjemmet, det vil vi gerne 
fortsat prøve at tilgodese, dog under forudsætning af, at der ikke kommer 

nogle besøgsrestriktioner, som umuliggør det.  

Vi har plads til 5 familieborde med max. 5 gæster ved hvert bord. Der 
kommer ikke til at sidde personale ved familiebordene, så hvis  en beboer 

med gæster har brug for hjælp til spisning, så skal gæsterne selv hjælpe med 
spisning. 

Tilmelding for gæster er efter først til mølle-princippet, men senest den 
10. december på mail: kontor@betaniahjemmet.dk

pris:
 

350
 

kr. inkl. drikkevarer.

Spisestuen åbner kl. 17.30

 
Deltagelse vil kræve, at pårørende kan fremvise

 
et

 
gyldigt

Corona pas. Vi følger også til hver tid gældende restriktioner. 
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Invitation til Nytårsaften 
31. december kl. 18.30

 

Beboerne holder nytårsaften sammen med personale på etagerne, 
men det

 
er muligt at invitere pårørende til spisning, enten i egen bolig 

eller i spisestuen.
 

I spisestuen er der plads til 5 familieborde med max. 5 gæster ved 
hvert bord. Der kommer ikke til at sidde personale ved familiebordene, 

så hvis en beboer med gæster har brug for hjælp til spisning, så skal 
gæsterne selv hjælpe med spisning og gæsterne skal selv hjælpe 
beboeren ned og op igen. I spisestuen vil køkkenpersonalet være 

behjælpelige med servering frem til kl. 20.30. Herefter vil der blive sat 
en vogn frem med drikkevarer og kransekage og et afrydningsbord, 

hvor vi beder de tilbageblivende gæster om, at være behjælpelige med 
at rydde op efter sig selv.  

Tilmelding for gæster er efter først til mølle-princippet, men senest 
den 10. december på mail: kontor@betaniahjemmet.dk, 

Pris: 350
 

kr. inkl. drikkevarer.

Spisestuen åbner kl. 18.00.

Deltagelse vil kræve, at pårørende kan fremvise et gyldigt 
Corona pas. Vi følger også til hver tid gældende restriktioner. 
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Løsningen afleveres i kontorets postkasse, senest 20. december

Skriv navn: _______________ og lejl.nr.: _____

Der findes én vinder blandt de indsendt løsninger.
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Løsningen afleveres i kontorets postkasse, senest 20. december

Skriv navn: _______________ og lejl.nr.: _____

Der findes én vinder blandt de indsendt løsninger.
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Kathe Hansen 213,

vandt i krydsordet

2929292935

Randi Spliid 101

vandt i prik-til-prik



Redaktionelt stof:

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

Sidste frist for indlæg til Betaniaposten 
er den 25. i måneden før udgivelsen.

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

40 87 08 08   bko@betaniahjemmet.dk

38 14 69 26   ala@betaniahjemmet.dk

38 14 69 60   lha@betaniahjemmet.dk

38 14 69 25   lea@betaniahjemmet.dk

38 14 69 80    nab@betaniahjemmet.dk

38 14 69 22    kontor@betaniahjemmet.dk
38 14 69 23    kontor@betaniahjemmet.dk

38 14 69 75

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

www.betaniahjemmet.dk

Forstander
Benedikte Korsager                            

Fys/aktivitetsleder
Alaa Gamal                                    

Køkkenleder
Lise Hansen             

Afdelingsleder 1 + 2 sal
Lena Arndtzen                                                         

Afdelingsleder 3 + 4 sal
Nawal Boudarba

Kontor
Mariann Hansen
Jette Sørensen

Ansvarshavende

    Redaktionen:
                    
         Ansvarshavende : Benedikte Korsager

Jette  - David            
         

Kontoret  har følgende åbningstider:  

 

Mandag  8.00-14.00 

Tirsdag  8.00-14.00 

Onsdag  8.00-14.00 

Torsdag  8.00-14.00 

Fredag  8.00-13.00 
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