Januar 2022

Betaniaposten
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36. årgang

Endnu et anderledes år lakker mod enden. Da vi i
januar 2021 ønskede hinanden et godt nytår, troede
jeg, at de værste følger af pandemien, var overstået,
og at vi i slutningen af året kunne se ind i et 2022,
hvor vi ikke længere skulle drøfte, hvorvidt vi fx kan
holde julemarked, feste eller synge og danse.
Desværre er virkeligheden anderledes, og jeg tør ikke
længere tro på, at pandemien og de deraf afledte
konsekvenser er overstået i 2022. Men, vi kan
sammen håbe, at vaccinerne trods alt betyder, at det
bliver nemmere i løbet af året.
2021 har været et svært år, hvor fællesskabet har
været under pres, men jeg synes alligevel, at vi skal
ønske hinanden et godt nyt år og takke for det år,
som lige er slut. Mit nytårsønske er, at 2022 bliver et
år, hvor vi kan sige farvel til den sundhedsfaglige
krise, der har præget både 2020 og 2021, og hvor vi
igen kan mødes frit i fællesskabet til spændende nye
og gamle aktiviteter og fester. Jeg ønsker jer alle et
godt nytår.
Med venlig hilsen
Benedikte Korsager
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Aflysning af aftencafe i januar
Vi holder meget af vores aftencafe mandage og torsdage,
men vi ser os desværre nødt til at aflyse dem i januar
måned, da vi gerne vil minimere risikoen for smitte med
COVID-19 på Betaniahjemmet.
Vi håber på jeres forståelse.
På vegne af køkkenet og de frivillige
Lise Hansen
Kære pårørende til beboere på Betaniahjemmet
Myndighederne har besluttet, at du som pårørende skal tilbydes en
selvtest for smitteopsporing af Covid – 19, før du besøger din kære på
Betaniahjemmet.
Der er lagt selvtestkit frem på et rullebord i Regnbuen sammen med en
vejledning i, hvordan du bruger selvtesten. Herudover en affaldsspand,
hvor du bedes lægge affaldet efter testen er gennemført. Husk, at det
tager cirka 15 minutter, før testen viser det korrekte resultat.
Hvis der mangler testkit, når du ankommer, skal du kontakte den
ansvarshavende medarbejder på telefon 3814 6975, hvorefter
vedkommende vil fylde op.
Jeg håber, at I vil hjælpe os med at holde smitten udenfor
Betaniahjemmet, men jeg skal pointere, at tilbuddet om selvtest er en
mulighed. Det er ikke et krav.
Til din orientering, har Folketinget forlænget perioden, hvor du skal vise
Coronapas samt anvende mundbind eller visir på fællesarealerne.
Perioden er forlænget til den 16. januar 2022.
Du ønskes en glædelige jul og et godt nytår.
Venlig hilsen
Benedikte Korsager
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Servicepakke priser i 2022
Priser pr. 1/1 2022
Ydelser

Vask
Linned leje og vask

175,00
Eget sengetøj vaskes ikke

Kost pr. måned (Morgen kr.786,-

Middag kr.2.150,- Aften kr. 913,-)

Rengøringsartikler til egen bolig
Hygiejnepakke (toiletpapir/klude/servietter m.m.)

453,00
3.849,00
48,00
268,00

Antenneforening (obligatorisk)

120,00

Luftrenser – som er et krav, hvis der ryges i boligen 520,00
Vinduespolering
5,00
Wifi
Administrationsgebyr
25,00

55,00
55,00
25,00

Samlet pris (uden luftrenser) kr. 5048 Med luftrenser Kr. 5568
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Øjeblikke fra december

Julebio i Regnbuen

Benedikte har bagt æbleskiver

6

Julekoncert med husets kor Ambitus

757

7

Fælles gymnastik
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KONCERT
TIRSDAG DEN 25. JANUAR KL. 14.30 I REGNBUEN
Lea Havelund (sang og cello) og Mads Søndergaard (klaver og akkordeon) spiller
Leas nykomponerede musik blandet med fortolkninger af jazz-standards.
Musikken som er skrevet for sang, cello, klaver og akkordeon er original,
stemningsfuld og varieret. Inspirationen henter Lea fra mange forskellige genrer
og lande, og i hendes arrangementer og kompositioner høres således bl.a.
elementer af tango, nordisk folkemusik og jazz. Samtidig afslører celloens bløde
klang, at grunden er lagt i den klassiske musik. I dette musikalske møde dannes et
underfundigt univers, som er svært at definere genremæssigt, men meget
spændende at lytte til!

Cellisten og sangerinden Lea Havelund har skabt et helt nyt poetisk og virtuost
univers, hvor stemmen varmt blander sig med celloen. Hendes klassiske masteruddannelse, instinktive musikalitet og gode øre for al slags musik gør hende til en
original komponist og arrangør. Og resultatet er en lyd, som ikke før er hørt.
Pianisten, Mads Søndergaard begyndte sit jazz-eventyr på den legendariske jazzbar Bent J i hans hjemby Århus. I 1998 flyttede han til Holland for at studere klaver
på Det kongelige Musikkonservatorium i Haag, hvor han tog eksamen i 2003.

9

Øjeblikke fra julefrokost
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11
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Fødselsdage:
Ann Liss Bærensen
Maria Dithmer
Esther Svendsen
Kirsten Bacher

11. januar
22. januar
27. januar
30. januar

Bolig 312
Bolig 106
Bolig 105
Bolig 304

Velkommen til vores nye beboer:
Ellen Pedersen Schjødt

Bolig 401

Vi har sagt farvel til:
Desiree Sandberg
Bolig 401
Inger-Britt Nielsen
Bolig 107
Judith Hanssen
Bolig 208
Ebba Marie Henriksen
Bolig 207
Ære være deres minde
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Menuplan Middag Betaniahjemmet januar 2022
Lørdag

1. januar

Søndag

2. januar

Mandag

3. januar

Tirsdag

4. januar

Onsdag

5. januar

Torsdag

6. januar

Fredag

7. januar

Lørdag

8. januar

Søndag

9. januar

Mandag

10. januar

Tirsdag

11. januar

Onsdag

Biksemad med spejlæg og rødbeder
Lam stegt med rosmarin og hvidløg,
sauce, stegte kartofler & bønner
Forloren hare med skysauce, kartofler
og bønner

Bankekød med kartoffelmos og
rødbeder

Syltede blommer med
creme
Appelsinfromage
Stikkelsbærgrød med fløde
Henkogt fersken med
makronskum

Kikærtegryde med linser og kokosmælk
Fiskeanretning
og fladbrød
Frikadeller med stuvet spinat og brune
Jordbærgrød med fløde
kartofler
Kylling stegt med persille, skysauce,
Frugtgelerand m. råcreme
kartofler og agurkesalat
Brændende kærlighed med rødbeder

Is med vafler

Ovnbagt laks med citronsauce,
kartofler og broccoli
Paneret flæsk med stuvede ærter og
kartofler
Fiskefrikadeller med kold
remouladesauce, kartofler og salat

Æblecrumble med creme
fraiche

12. januar

Kylling i sursød sauce med nudler

Perlebygdessert med
appelsin

Torsdag

13. januar

Grøntsagslasagne med salat

Rejecocktail med brød

Fredag

14. januar

Medister med stuvet grønkål og brune
kartofler

Henkogt pære med
chokoladesauce

Lørdag

15. januar

Enebærgryde med bagt kartoffelmos

Hindbærgrød med fløde

Søndag

16. januar

Hamburgerryg med aspargessauce,
kartofler og broccoli

Citronfromage
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Kirsebærtrifli

Pandekager med is

Menuplan Aften Betaniahjemmet januar 2022
Lørdag

1. januar

Smørrebrød med Æg og rejer, dyrlægens natmad og
franskbrød med røget laks

Søndag

2. januar

Porretærte med kyllingespyd og jordbærtærte

Mandag

3. januar

Svensk pølseret og hindbærmousse

Tirsdag

4. januar

Onsdag

5. januar

Torsdag

6. januar

Fredag

7. januar

Oksekødboller i fad med pasta og chokolade panna cotta

Lørdag

8. januar

Juliennesuppe med brød og Assorteret smørrebrød

Søndag

9. januar

Rejesalat på franskbrød, Æg med mayonaise og tomat på
rugbrød og Frugtsalat med kiks

Mandag 10. januar
Tirsdag

11. januar

Onsdag 12. januar
Torsdag 13. januar

Fyldig kartoffel-porresuppe med røde linser og brød
Stikkelsbærtrifli
Smørrebrød med tunsalat, rullepølse med løg og karse og
lune lammefrikadeller med surt
Tomatsuppe med hvidløgsostebrød og assorteret
smørrebrød

Kyllingelasagne med salat og chokoladebudding
Jordskokkesuppe med bacon og purløg og assorteret
smørrebrød
Lune mørbradbøffer med bløde løg, sild, æggesalat og
rugbrød
Fyldte pandekager med salat og fyldte chokolader

Fredag

14. januar

Smørrebrød med leverpostej med bacon og rødbeder,
æggesalat & lune fiskefrikadeller med remoulade & citron

Lørdag

15. januar

Græskarsuppe med brød og assorteret smørrebrød

Søndag 16. januar

Smørrebrød med pate og surt, røget laks på franskbrød,
osteanretning med kiks
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Menuplan Middag Betaniahjemmet januar 2022
Mandag

17. januar

Kyllingefrikadeller med tomatsauce,
kartofler og salat

Hyldebærsuppe med
tvebakker

Tirsdag

18. januar

Stegte sild med stuvede kartofler og
rødbeder

Juliennesuppe med brød

Onsdag

19. januar

Hakkebøffer i svampesauce med
sesamkartofler og salat

Henkogt frugtsalat med
creme

Torsdag

20. januar

Stegt lever med bløde løg, skysauce og
kartofler

Blommegrød med fløde

Fredag

21. januar

Grøntsagsfrikadeller med flødekartofler Laksepaté på bund af salat

Lørdag

22. januar

Boller i karry med ris og ærter

Sorbet

Søndag

23. januar

Flæskesteg med skysauce, kartofler og
rødkål

Tiramisu

Mandag

24. januar

Korteletter i fad med svampe, bacon og
cocktailpølser og ris

Abrikosgrød med mælk

Tirsdag

25. januar

Kalkunbryst med paprikasauce,
kartofler og majs

Hjemmesyltede svesker i
madeira med creme

Onsdag

26. januar

Selleribøf med skysauce og kartofler

Hummersuppe med flutes

Torsdag

27. januar

Torsk med sennepsauce, kartofler og
bønner

Eksotisk frugtsalat med
creme

Fredag

28. januar

Forloren skildpadde med æg

Gammeldags æblekage

Lørdag

29. januar

Ris a la mande med
kirsebærsauce

Søndag

30. januar

Pastaskruer med kødsauce og
parmesandrys
Langtidsstegt andelår, rødkål, kartofler
og skysauce

Fredag

31. januar

Gule ærter med sprængt nakkefilet

Is med vafler
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Chokolademousse

Menuplan Aften Betaniahjemmet januar 2022
Mandag 17. januar
Tirsdag

18. januar

Onsdag 19. januar
Torsdag 20. januar
Fredag

21. januar

Lørdag

22. januar

Søndag 23. januar
Mandag 24. januar
Tirsdag

25. januar

Onsdag 26. januar
Torsdag 27. januar
Fredag

28. januar

Lørdag

29. januar

Søndag 30. januar
Mandag 31. januar

Brunkål med sprængt nakke og dessert
Hvidkålssuppe med brød og assorteret smørrebrød
Smørrebrød med spegepølse og skinkesalat og lune
fiskefileter med remoulade og citron
Risengrød med kanelsukker og smør og assorteret
smørrebrød
Tarteletter med høns i asparges og dessert
Tomatsuppe med kødboller og brød og assorteret
smørrebrød
Smørrebrød med gravad laks med rævesauce, paté og
drueagurk og frugtsalat
Pastaret med champignon og bacon i flødesauce og
dessert
Assorteret smørrebrød
Hønsekødssuppe med suppeurter, kød og melboller og
brød og dessert
Gulerodssuppe med sprøde kikærter og assorteret
smørrebrød
Smørrebrød med leverpostej, rødbeder og bacon,
rullepølse med sky og løg & Franskbrød med laksesalat
Legeret løgsuppe med brødcrutoner og assorteret
smørrebrød
Croissant med hønsesalat, kartoffelrøsti med guaccamole
og røget laks og osteanretning
Porchetta med krydret sauce, kartofler og grønt og
dessert
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Lør
Søn
Man

1
2 Kl. 14.30
3 Kl. 10.00
Kl. 10.30
Kl. 11.00
Kl. 13.30

Tir

4 Kl. 10.30
Kl. 11.00
Kl. 13.30

Ons

5 Kl. 10.00
Kl. 10.30
Kl. 11.00
Kl. 13.30
Kl. 14.30
6 Kl. 10.30
Kl. 11.00
Kl. 13.30
Kl. 14.00
7 Kl. 11.00
Kl. 13.30
8
9

Tor

Fre
Lør
Søn
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Gudstjeneste i Regnbuen - Metodistkirken
Åben træning i fitness
Wellness på 1.sal
Aktiviteter på 2.sal
Avislæsning i spisestuen
Gåtur
Bustur for 4.sal
Aktiviteter på 2.sal
Avislæsning i spisestuen
Gåtur
Cafehyggen med banko i spisestuen
Åben træning i fitness
Aktiviteter på 2.sal
Avislæsning i spisestuen
Gåtur
Kaffebord og kost- og beboerrådsmøde på 1.sal
Aktiviteter på 2.sal
Avislæsning i spisestuen
Gåtur
Fælles sang i Regnbuen
Fælles gymnastik i Regnbuen
Gåtur

Man

10

Tir

11

Ons

12

Tor

13

Fre

14

Lør
Søn

15
16

Kl. 10.00

Kl. 10.00
Kl. 10.30
Kl. 11.00
Kl. 13.30
Kl. 14.30
Kl. 10.30
Kl. 11.00
Kl. 13.30
Kl. 14.00
Kl. 11.00
Kl. 13.30

Åben træning i fitness
Wellness på 2.sal
Aktiviteter på 3.sal
Avislæsning i spisestuen
Gåtur
Bibliotekstid
Aktiviteter på 3.sal
Avislæsning i spisestuen
Gåtur
Betaniabio – vi viser en film i Regnbuen
Åben træning i fitness
Aktiviteter på 3.sal
Avislæsning i spisestuen
Gåtur
Kaffebord og kost- og beboerrådsmøde på 2.sal
Aktiviteter på 3.sal
Avislæsning i spisestuen
Gåtur
Fælles sang i Regnbuen
Fælles gymnastik i Regnbuen
Gåtur

Kl. 14.30

Gudstjeneste i Regnbuen - Folkekirken

Kl. 10.30
Kl. 11.00
Kl. 13.30
Kl. 14.00
Kl. 10.30
Kl. 11.00
Kl. 13.30
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23

Man 17 Kl. 10.00 Åben træning i fitness
Wellness på 3.sal
Kl. 10.30 Aktiviteter på 4.sal
Kl. 11.00 Avislæsning i spisestuen
Kl. 13.30 Gåtur
Individuelle aktiviteter
Tir
18 Kl. 10.00 Frisørtid
Kl. 10.30 Aktiviteter på 4.sal
Kl. 11.00 Avislæsning i spisestuen
Kl. 13.30 Gåtur
Kl. 14.00 Foredrag om Grønland v. Elsebeth
Ons 19 Kl. 10.00 Åben træning i fitness
Kl. 10.30 Aktiviteter på 4.sal
Kl. 11.00 Avislæsning i spisestuen
Kl. 13.30 Gåtur
Kl. 14.30 Kaffebord og kost- og beboerrådsmøde på 3.sal
Tor 20 Kl. 10.30 Aktiviteter på 4.sal
Kl. 11.00 Avislæsning i spisestuen
Kl. 13.30 Gåtur
Kl. 14.00 Fælles sang i Regnbuen
Fre 21 Kl. 11.00 Fælles gymnastik i Regnbuen
Kl. 13.30 Gåtur
Lør 22
Søn 23

20

Man

Tir

Ons

Tor

Fre
Lør
Søn
Man

24 Kl. 10.00
Kl. 10.30
Kl. 13.30
Kl. 14.00
25 Kl. 10.30
Kl. 11.00
Kl. 13.30
Kl. 14.30
26 Kl. 10.00
Kl. 10.30
Kl. 11.00
Kl. 13.30
Kl. 14.30
27 Kl. 10.30
Kl. 11.00
Kl. 13.30
Kl. 14.00
28 Kl. 11.00
Kl. 13.30
29
30 Kl. 14.30
31 Kl. 10.00
Kl. 10.30
Kl. 11.00
Kl. 13.30

Åben træning i fitness
Aktiviteter på 1.sal
Gåtur
Avislæsning i spisestuen
Aktiviteter på 1.sal
Avislæsning i spisestuen
Gåtur
Jazzkoncert i Regnbuen
Åben træning i fitness
Aktiviteter på 1.sal
Avislæsning i spisestuen
Gåtur
Kaffebord og kost- og beboerrådsmøde på 4.sal
Aktiviteter på 1.sal
Avislæsning i spisestuen
Gåtur
Fælles sang i Regnbuen
Fælles gymnastik i Regnbuen
Gåtur
Gudstjeneste i Regnbuen - Metodistkirken
Åben træning i fitness
Wellness på 3.sal
Aktiviteter på 2.sal
Avislæsning i spisestuen
Gåtur
Bustur for 3.sal
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Hvem er jeg og hvad laver jeg mens jeg er i praktik?
Jeg hedder Celina og er 25 år. Jeg er i gang med
3. semester på min uddannelse som
Professionsbachelor i ernæring og sundhed, og
jeg er i min 1. praktik her på Betaniahjemmet.
Med min igangværende uddannelse får jeg
muligheden for at arbejde med det jeg brænder
for, nemlig at arbejde med mennesker og kunne
hjælpe dem til at leve et sundt liv fyldt med glæde,
livskvalitet og trivsel med fokus på kost og motion.
Mit praktikforløb hos Betaniahjemmet varer i alt 6,5 uger og jeg skal
være her t.o.m. uge 3.
Under min praktik har jeg gjort mig erfaringer med den daglige drift
af et storkøkken, herunder indkøbsprocedurer, varemodtagelse og
madlavningsprocessen.
Derudover har jeg fået indblik i arbejdet med næringsberegning af
opskrifter, egenkontrol, hygiejne og kvalitetssikring samt hvordan
det mono- og tværprofessionelle samarbejde mellem de forskellige
faggrupper fungerer.
Derudover vil jeg komme til at indgå i dialog med husets beboere,
for at få et indblik i beboernes hverdag på Betaniahjemmet samt
deres spisevaner, ønsker til kosten der serveres og eventuelle
ændringsforslag. Jeg vil løbende have individuelle kostsamtaler
med nogle af beboerne, med henblik på forbedring af
ernæringsstatus, generel sundhed og mestring af det sunde
hverdagsliv.
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MedarbejderNyt
Vi siger velkommen til :
Zlatka Zlatkova, assistent på 1. og 2. sal, 35 timer om ugen.
Luul Gelle, sosu-hjælper på 1. og 2. sal, 37 timer om ugen
Shama Amran, medhjælper på 1. og 2. sal, 37 timer om ugen
Lone Petersen, medhjælper på 3. og 4. sal, 30 timer om ugen

VELKOMMEN
Vi har sagt farvel til:
Lina Kuncyte, assistent på 1. og 2. sal
Heidi Onwurah, assistent på 1. og 2. sal
Britta Møller, assistent på 1. og 2. sal
Tekla Besby, assistent på 3. og 4. sal

Vi ønsker jer held og lykke fremover
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Status vedrørende personalesituationen i det
plejefaglige område.
Betaniahjemmet har tre ledige stillinger i dagvagt i det plejefaglige
område, som vi har svært ved at få besat. Det er desværre det
generelle billede på ældreområdet i øjeblikket, hvor der er mange
ledige stillinger både på plejehjem og i hjemmeplejen i hele landet.
De ubesatte stillinger i dagvagt skyldes, at tre medarbejdere har valgt
at påbegynde videreuddannelse til social- og sundhedsassistent.
Heldigvis er alle stillinger i aftenvagt og nattevagt besat med faste
veluddannede medarbejdere, der for manges vedkommende har
været ansat gennem mange år.
Vi forsøger altid at få en timelønnet medarbejder eller vikar ind, hvis
tjenesteplanen viser, at der mangler en medarbejder i dagvagt, men
desværre er arbejdsmarkedet i øjeblikket ikke gunstigt for os, da de
unge mennesker, der typisk arbejder som afløsere, og
sundhedsfaglige medarbejdere i vikarbureauerne, i høj grad arbejder
som poder og med vaccination mod Covid-19. Det lykkes derfor
desværre ikke altid at få dækket et hul i vagtplanen.
Det betyder, at medarbejderne i dagvagt desværre indimellem mangler
en kollega, og der kan derfor i de kommende måneder opstå dage i
dagvagten, hvor der er knap så meget tid til fx at sørge for at lægge tøj
på plads, ordne håndvask eller overholde en aftale om en fast
badedag. Jeg ved, at det ofte er de små ting i dagligdagen, som
betyder noget for dig, og i lederteamet arbejder vi derfor også intensivt
med at få de sidste stillinger besat.
I mellemtiden håber jeg på din og dine pårørendes forståelse for, at
der indimellem kan være små ting, som ikke bliver gjort til den aftalte
tid eller på den aftalte dag.
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Løsningen afleveres i kontorets postkasse, senest 18. januar 2022
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 2022
Skriv navn: _______________ og lejl.nr.: _____
Der findes én vinder blandt de indsendt løsninger.
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Margrethe i 102
fik tegnet en julegave

Esther i 105 vandt i krydsordet
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Forstander
Benedikte Korsager

40 87 08 08 bko@betaniahjemmet.dk

Fys/aktivitetsleder
Alaa Gamal

38 14 69 26 ala@betaniahjemmet.dk

Køkkenleder
Lise Hansen

38 14 69 60 lha@betaniahjemmet.dk

Afdelingsleder 1 + 2 sal
Lena Arndtzen

38 14 69 25 lea@betaniahjemmet.dk

Afdelingsleder 3 + 4 sal
Nawal Boudarba

38 14 69 80 nab@betaniahjemmet.dk

Kontor
Mariann Hansen
Jette Sørensen

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

Ansvarshavende

38 14 69 75

Kontoret har følgende åbningstider:

Redaktionelt stof:

Mandag

8.00 -14.00

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.

Tirsdag

8.00 -14.00

Onsdag

8.00 -14.00

Torsdag

8.00 -14.00

Fredag

8.00 -13.00

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.
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