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I januar måned ønsker vi hinanden et godt nyt år og 
takker for det år, som lige er slut . Samtidig glæder vi 
os til det, som venter på os i året, der lige er begyndt.  

 

Jeg håber, at det bliver et år, hvor vi kan sige farvel til 
den sundhedsfaglige krise, der har præget 2020, og 
hvor vi igen kan mødes i fællesskabet til spændende 
nye og gamle aktiviteter og fester.

  
 

Om forventningens glæde har Peter Plys sagt:
 

Jamen”
 

sagde Peter Plys
 

“Det jeg bedst kan 
lide…” og så blev han nødt til

 
at stoppe for at 

tænke, fordi selvom dét at spise honning var 
en meget god ting, var der altid et øjeblik lige før, 
man begyndte at spise honningen, der var bedre, end 
mens man spiste, men han vidste ikke, hvad dette 
øjeblik hed.

 
 

Jeg håber, at øjeblikket handler om, at vi kan sige

 

farvel til besøgsrestriktioner og

 

angsten for smitte 

med Covid -19 til fordel for glæden ved livet og 

samværet med familie og venner

 

i løbet af 2021.

 

Jeg ønsker jer alle et godt nytår.

 

Venlig hilsen

 

Benedikte Korsager
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 Juleaften og nytårsaften på Betaniahjemmet 
 

 Da der desværre hen over jul og nytår var udbredt smitte 
med  Covid -

 
19 blandt Betaniahjemmets beboere og 

medarbejdere, blev julen og nytåret noget anderledes end 
normalt på Betaniahjemmet. Da smitten desværre havde 
ramt alle 4 etager, blev juleaften og nytårsaften i 
spisestuen aflyst, da det ikke var forsv arligt at mødes på 
tværs af huset med risiko for at sprede smitten yderligere. 

 
Juleaften og nytårsaften blev derfor fejret på de enkelte 
etager, hvor beboere, der ikke var smittet med Covid – 19, 
fik tilbud om at spise sammen i små grupper på 2 – 3 
personer med behørig afstand.  

 

Efter julemiddagen blev der hygget 
omkring juletræet på etagen i det 
muliges omfang.  Beboere og 
medarbejdere fik sammen det bedste 
ud af juleaften og nytårsaften.

 
 

Det var desværre ikke den jul og nytår, som vi gerne vil 
holde på

 
Betaniahjemmet, men vi håber, at 2021 vil blive 

året, hvor en Covid -
 
19 vaccine gør det muligt at holde 

fester, som vi plejer. Herunder selvfølgelig et brag af en 
juleaften og en nytårsaften 2021.
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Vaccination mod Covid -
 
19

 Som du nok allerede har hørt i medierne, er der vacciner på vej til
 Danmark. Og jeg har glædet mig meget til at kunne give dig denne
 

vigtige information om vaccine mod corona-virus.
 

 
De nationale sundhedsmyndigheder har foretaget en 
prioritering af,  hvilke borgere i Danmark, der får tilbudt 
vaccinen først. Og her står du og alle  andre beboere på 
plejehjem først i køen.  

 

Det er frivilligt, om du tager imod tilbuddet om vaccine, og du er derfor 
allerede blevet spurgt af medarbejderne, om du ønsker at blive vaccineret 

Hvis du har sagt ja til vaccination, er der tale om en såkaldt 

tilkendegivelse –
 
et foreløbigt ja, som ikke er bindende. Du kan

 

fortryde helt frem til selve vaccinationen. 
 

Hvis du har sagt
 
nej tak til vaccination, men har ændret holdning og gerne 

vil vaccineres alligevel, så giv en medarbejder besked, så bliver du skrevet 
på listen. Det endelige ja –

 
det

 
såkaldte samtykke –

 
giver du først til lægen 

i forbindelse med selve
 
vaccinationen. Den

 
gives ad to omgange med tre 

ugers mellemrum.
 

 

Vi skal være klar til vaccination på Betaniahjemmet umiddelbart efter 
nytår.

 

Vi forventer, at Region H begynder at vaccinere mellem jul og nytår , 
men da Betaniahjemmet er nr. 62 på listen over plejehjem, hvor der skal 
vaccineres,

 

forventer vi, at det bliver omkring nytår eller en af de første 
dage i januar måned, at der bliver vaccineret på Betaniahjemmet.

 
 

Jeg kender endnu ikke den endelige tidsplan, men du får selvfølgelig

 

besked, når vi ved mere.

 
 

De bedste hilsner

 
 

Benedikte Korsager

 

Forstander

 

Dette billede efter Ukendt 



 6

FRIVILLIGE 
Vi savner vores frivillige her på Betaniahjemmet og vi vil gerne 

hermed ønske dem et godt nytår og vi håber at vi snart ses igen! 
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GODT NYTÅR TIL JER! 
 



AKTIVITETSAFDELINGEN 
Da vi desværre ikke er kommet over Corona restriktionerne 

mens vi er i gang med udarbejdelsen af Betaniaposten, ser 

aktivitetskalenderen for januar måned noget anderledes ud. Vi 

arbejder løbende på, at tilpasse aktiviteterne i det nye år, 

udefra de hele tiden ændrende restriktioner.  

På de næste sider kan vi sammen kigge lidt tilbage i tiden og 

tænke på de gode oplevelser fra året 2020.  

Aktivitetsafdelingen ønsker jer alle et godt nytår 2021! 

            

 

Elsebeth, Pia og Else har lavet en 

juledekoration til alle beboere 

8
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Øjeblikke fra 2020 
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Fødselsdage 

 
Gyda Patche

  

Lejl. 407

   

8. januar

 
Ann Liss Bærensen

 

Lejl. 312

 

11. januar

 
Maria Dithmer

  

Lejl. 106

 

22. januar

 Paul Lindgreen

 

Lejl. 410

 

25. januar

 Kirsten Bacher
 

Lejl. 304
 

30. januar
 

  

 

 

Velkommen til vores nye beboer: 

Lena Rita Møller
   

Lejl. 405
 

Bent Christensen
   

Lejl. 309
 

 

 

Vi har taget afsked med:

 

Karen Staal Bruun

   

Lejl 414

 

Ære være hendes minde
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Medarbejdernyt  

Vi kan byde velkommen til : 

Maria Hjortsø , sygeplejerske 28 timer  pr. uge i aftenvagt  

Jasmin Lakhda r, plejemedhjælper 17,5 time pr. uge i 

aftenvagt i et  vikariat fra 1. januar til 31. august 2021  

Vi har sagt farvel til: 

Torben Kjøller, Teknisk serviceleder, er stoppet med 

udgangen af 2020 for at gå på efterløn. 
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Fredag 1. januar Biksemad med spejlæg og rødbeder
Syltede blommer med 

creme

Lørdag 2. januar Pølser og varm kartoffelsalat
Flødestuvede svampe på 

brød

Søndag 3. januar Skinke med flødekartofler og salat Appelsinfromage 

Mandag 4. januar
Forloren hare med skysauce, kartofler 

og bønner
Stikkelsbærgrød med fløde

Tirsdag 5. januar
Paneret flæsk med stuvede ærter og 

kartofler

Henkogt fersken med 

makronskum

Onsdag 6. januar
Kikærtegryde med linser og kokosmælk 

og fladbrød
Fiskeanretning 

Torsdag 7. januar
Frikadeller med stuvet spinat og brune 

kartofler
Jordbærgrød med fløde

Fredag 8. januar
Kylling stegt med persille, skysauce, 

kartofler og agurkesalat
Frugtgelerand m. råcreme

Lørdag 9. januar Brændende kærlighed med rødbeder Is med vafler

Søndag 10. januar
Ovnbagt laks med citronsauce, 

kartofler og broccoli
Kirsebærtrifli

Mandag 11. januar
Hakkebøffer med pommes frites og 

bearnaisesauce

Henkogt pære med 

chokoladesauce

Tirsdag 12. januar
Fiskefrikadeller med kold 

remouladesauce, kartofler og salat
Pandekager med is

Onsdag 13. januar Kylling i sursød sauce med nudler
Perlebygdessert med 

appelsin

Torsdag 14. januar Grøntsagslasagne med salat Rejecocktail med brød

Fredag 15. januar
Medister med stuvet grønkål og brune 

kartofler

Henkogt grape og mandarin 

med creme

Lørdag 16. januar Kartoffelmoussaka med salat Hindbærgrød med fløde

Søndag 17. januar
Hamburgerryg med aspargessauce, 

kartofler og broccoli
Citronfromage

Menuplan Betaniahjemmet januar 2021
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Fredag 1. januar
Rugbrød med leverpostej og rødbeder og bacon, 

Franskbrød med laksesalat og rullepølse med sky og løg

Lørdag 2. januar Broccolisuppe med bacondrys med brød og jordbærtærte

Søndag 3. januar
Æg med mayonaise og tomat på rugbrød, wienersalat og 

rugbrød, croissant med hønsesalat

Mandag 4. januar Måske aftencafe for beboerne

Tirsdag 5. januar
Fyldig kartoffel-porresuppe med røde linser og og brød   

Stikkelsbærtrifli

Onsdag 6. januar
Lune lammefrikadeller, rullepølse og tunsalat med 

rugbrød

Torsdag 7. januar Måske aftencafe for beboerne

Fredag 8. januar
Lune kyllingelår med kartoffelsalat og tomatsalat og 

Jordbærdessert

Lørdag 9. januar Suppe og Assorteret smørrebrød

Søndag 10. januar
Rejesalat på franskbrød, Æg med mayonaise og tomat på 

rugbrød og Frugtsalat med kiks

Mandag 11. januar Måske aftencafe for beboerne

Tirsdag 12. januar Gullashsuppe med brød og pandekager

Onsdag 13. januar Grøntsagstærte med skinke og dessert

Torsdag 14. januar Måske aftencafe for beboerne

Fredag 15. januar
Lune fiskefrikadeller med remoulade, leverpostej med 

bacon og rødbeder, æggesalat og rugbrød

Lørdag 16. januar Suppe og Assorteret smørrebrød

Søndag 17. januar
Smørrebrød med pate og surt, røget laks på franskbrød, 

osteanretning med kiks

Menuplan Betaniahjemmet januar 2021
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Mandag 18. januar
Kyllingefrikadeller med tomatsauce, 

kartofler og salat

Hyldebærsuppe med 

tvebakker

Tirsdag 19. januar
Stegte sild med stuvede kartofler og 

rødbeder
Juliennesuppe med brød

Onsdag 20. januar
Krebinetter med stuvede ærter og 

gulerødder og kartofler

Henkogt frugtsalat med 

creme

Torsdag 21. januar
Stegt lever med bløde løg, skysauce og 

kartofler
Blommegrød med fløde

Fredag 22. januar Grøntsagsfrikadeller med flødekartofler Laksepaté på bund af salat

Lørdag 23. januar Boller i karry med ris og ærter Sorbet

Søndag 24. januar
Flæskesteg med skysauce, kartofler og 

rødkål
Tiramisu

Mandag 25. januar Gule ærter med sprængt nakkefilet Abrikosgrød med mælk

Tirsdag 26. januar
Kalkunbryst med paprikasauce, 

kartofler og majs
Hummersuppe med flutes

Onsdag 27. januar Selleribøf med skysauce og kartofler
Tarteletter med høns i 

asparges

Torsdag 28. januar
Torsk med sennepsauce, kartofler og 

bønner

Eksotisk frugtsalat med 

creme

Fredag 29. januar Sammenkogt ret med svinekød og ris Gammeldags æblekage

Lørdag 30. januar
Pastaskruer med kødsauce og 

parmesandrys
Is med vafler

Søndag 31. januar
Langtidsstegt andelår, rødkål, kartofler 

og skysauce
Chokolademousse
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Mandag 18. januar Måske aftencafe for beboerne

Tirsdag 19. januar Fyldig Mexikansk tomatsuppe med brød og dessert

Onsdag 20. januar
Lune fiskefileter remoulade og citron, spegepølse, 

skinkesalat og rugbrød 

Torsdag 21. januar Måske aftencafe for beboerne

Fredag 22. januar Porre-bacontærte med fyldig salat og dessert

Lørdag 23. januar Suppe og Assorteret smørrebrød

Søndag 24. januar
Smørrebrød med gravad laks med rævesauce, paté og 

drueagurk og frugtsalat

Mandag 25. januar Måske aftencafe for beboerne

Tirsdag 26. januar
Hønsekødssuppe med suppeurter, kød og melboller og 

brød og dessert

Onsdag 27. januar
Sandwich med æggesalat, skinkesalat og kylling med 

bacon  

Torsdag 28. januar Måske aftencafe for beboerne

Fredag 29. januar
Kyllingespyd og rejespyd med tomatsalat og brød og pain 

au chokolate

Lørdag 30. januar Suppe og Assorteret smørrebrød

Søndag 31. januar
Croissant med hønsesalat, kartoffelrøsti med guaccamole 

og røget laks og osteanretning
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Referat fra kost -

 

og beboerrådsmøder på de enkelte 
etager i december

 

måned
 

2020.
 

 Møderne er afholdt på følgende datoer:
 1.

 
sal:

 
4.december2020

 2.
 

sal: 8. december 2020
 3.

 
sal:

 
Aflyst

  
4. sal:

 
2. december

 
2020

 
 

Referent:  Lise Hansen  
 

  Dagsorden med referat 
 

1.  Kostplan for den kommende måned. 
 

Kostplanen for januar måned 2021 er udarbejdet med 
udgangspunkt i  ønsker  fra beboerne, som er kommet frem 
på kost-  og beboerrådsmøderne på alle etager, og som er 
skrevet på tavlen i spisestuen. 

 

Der var følgende generelle kommentarer om maden:
 

�
 

Der ønskes ål med stuvede kartofler. De er desværre 
ikke i sæson på nuværende tidspunkt, og de sidste år er 
de steget så meget i pris, at det er for dyrt i forhold til 
kostbudgettet.

 

�
 

Honningkagerne i søndags var gode og brunkagerne er 
fantastiske.

 
 
 



2.

 

Nyheder

 

til / fra de enkelte etager.

 Der blev på alle etager orienteret om, at aftencafeen
 

er 
planlagt til at

 
åbne igen i januar måned. Dog kun for 

Betaniahjemmets beboere. Der kan fortsat ikke inviteres 
gæster.

 
 1.sal 

  
Tilstedeværende beboere:

 
Arne, Grethe, Per og Randi

 
 

Beboerne var enige om, at et var et dejligt julemarked 
og dejlige æbleskiver, som Benedikte bagte og bagte, 
da julen blev sunget ind.  

 

2.sal  
Tilstedeværende beboere:  Eyvind, Karen, Anne – Lise, 
Agnes, Kirsten og Kirsten  

 

Beboerne var enige om, at det var et meget hyggeligt 
julemarked, som vi havde i torsdag.  

 

Vi talte om, at vi håber at kunne åbne op for aftencafe i 
januar måned.

 
 

3.sal 
 

Tilstedeværende beboere: 
 

Mødet blev aflyst på grund af Covid –
 

19 nedlukning.
 

 
 
 

21
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4.sal
 Tilstedeværende beboere: Gyda, Jørgen, Karen, Knud, 

Desiree og Edith
 

 Der var
 

stor ros og tak til Benedikte for æbleskiver, ”de var 
gode”.

 
 

En beboer gør opmærksom på, at det sprogmæssigt kan 
være svært at forstå nogle af medarbejderne. 

 
 

3.  Ønsker til aktiviteter i  december måned 
 

�  Dansk film i biografen. –  Den må gerne være sjov. 

�  Der er et ønske om at komme til den blå planet eller 
måske Louisiana.  

�  Mulighed for at få hjælp til at komme i gang med 
forskellige former for håndarbejde. 

�  Tur til Langelinje  

�
 

Tur til Dragør til den gamle by, hvor en af de 
tilstedeværende har haft sommerhus.

 
 

Aktiviteter
 

foregår både etagevis og i fællesskabet . Når der 
tilbydes aktiviteter på tværs af etagerne, vil beboere fra 
samme etage sidde sammen, og der vil være

 
god afstand 

mellem beboere fra de fire etager.
 



232323232323232323232323232323

Der var ikke modtaget løsninger på hverken krydsord 
eller antal julehjerter - der var 17 fordelt i bladet
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Løsningen afleveres i kontorets postkasse, senest 18. januar 2021

Skriv navn: _______________ og lejl.nr.: _____

Der findes én vinder blandt de indsendt løsninger.
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Løsningen afleveres i kontorets postkasse, senest 18. januar 2021

Skriv navn: _______________ og lejl.nr.: _____

Der findes én vinder blandt de indsendt løsninger.

Hjælp eskimoen med at finde hjem til sin igloo
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Ydelse

Vask 172,00

Linned 445,00

Kost pr. måned (alle måltider)                                               3834,00

Rengøringsartikler til egen bolig 47,00

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

Antenneforening (obligatorisk) 120,00

Luftrenser (er et krav, hvis der ryges i  boligen) 520,00

Vinduespolering 52,00

Wifi 50,00

Administrationsgebyr 25,00

Pris pr. måned

Priser for servicepakker 2021
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        Velkommen til aftencafe 
 

Vi håber på, at det bliver muligt at åbne aftencafeen mandag den 
18. januar 2021, hvor vi byder velkommen til en festlig aften med 
hyggeligt samvær i aftencafeen. 
  

Da det er den første aftencafe i 10 måneder, fejrer vi det 

med god musik og underholdning mellem 18 – 20. 
 

Vi kan desværre endnu ikke byde jeres pårørende velkommen til 
aftencafe, men det håber jeg kan lade sig gøre i løbet af 2021. 
 

Venlig hilsen  

Benedikte Korsager  

Kioskvognen kører igen rundt på etagerne 
 

Mandag den 18. januar 2021 håber vi, at det er muligt at 
kioskvognen igen kan  køre rundt på etagerne. 

 

Mariene, som tidligere har arbejdet i køkkenet på 2. sal om aftenen, 
kører med kioskvognen på alle 4 etager hver mandag og torsdag 
mellem 15 –  17. Der vil være et fast sortiment som fx slik, cremer, 
strømper, tandpasta m.v. Har du særlige ønsker, vil vi forsøge at 
skaffe det til den kommende uge. 

 

Du kan betale kontant, når du køber i kioskvognen, eller du kan 
betale via din månedsregning. 



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 25. i måneden før udgivelsen.

Redaktionen forbeholder sig ret til at
redigere i indleveret materiale, samt
ret til 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    abh@betaniahjemmet.dk

38 14 69 80    nab@betaniahjemmet.dk

38 14 69 22    kontoret@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
Abdel Hamid                                                          

Afdelingsleder 3 + 4 sal
Nawal Boudarba

Kontor
Mariann Hansen

Ansvarshavende

    Redaktionen:
                    
         Ansvarshavende : Benedikte Korsager

Jette  - David            
         

Andreas Toldam
Statsautoriseret fodterapeut.
Tlf. 42831306 E-mail: toldamfod@gmail.com
Kommer hver mandag.

Fodterapeut
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  

mailto:bko@betaniahjemmet.dk
mailto:Kontor@betaniahjemmet.dk'
mailto:Kontor@betaniahjemmet.dk'
mailto:toldamfod@gmail.com
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