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34. årgang

Efteråret trænger sig for alvor på, og den sidste
weekend i oktober blev urene stillet en time tilbage.
Det medfører som regel en ændring i krop og sind,
når vinden blæser mere regelmæssigt, vejret bliver
koldere, og naturen visner. Den mørkeste tid på året
venter forude med alt, hvad det indebærer af hygge,
lys og indendørs aktiviteter.
Når det er mørkt, har vi tid til at tænke på og måske
skrive en hilsen til eller besøge familien. Vi tænder lys
og sørger for, at det ikke bliver slukket, men brænder
og giver liv og næring i hverdagen.
Den mørke tid plejer også at åbne for nye aktiviteter,
men som du ved, så lever vi en tid, hvor de
sædvanlige aktiviteter ikke er mulige på grund af den
igangværende sundhedskrise. Der er ingen tegn på,
at den aftager foreløbig, hvilket selvfølgelig har
betydning for, hvad vi kan planlægge af aktiviteter. Vi
tilpasser os myndighedernes restriktioner og ændrer
kurs, når det er nødvendigt. Jeg håber, at du har lyst
til at deltage i det mulige, og ønsker dig en hyggelig
november måned.
Venlig hilsen
Benedikte Korsager
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Ny afdelingsleder på 1. og 2. sal
Som jeg tidligere har orienteret om, er Abdel Hamid
ansat som afdelingsleder for 1. og 2. sal fra 1.
november 2020. Abdel er uddannet sygeplejerske og
har ledererfaring fra tidligere job.
Abdel træffes ved at ringe 3814 6925 eller ved at
skrive til abh@betaniahjemmet.dk
Venlig hilsen
Benedikte Korsager
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Julen bliver anderledes i år.
Kære beboere og pårørende
Vi ved, at det har stor betydning for mange
beboere, at det er muligt at invitere den nærmeste
familie til juleaften på Betaniahjemmet, men hvis
smittespredningen fortsætter i det nuværende temp o og de
nuværende besøgsrestriktioner fortsat er gældende, når vi
rammer december måned, så kan jeg allerede nu forudsige,
at det ikke bliver muligt, at du kan invitere gæster juleaften.
Vi vil selvfølgelig holde jul i spisestuen for alle beboere, som
er hjemme juleaften, og din nærmeste pårørende, som er
udpeget til at komme på indendørsbesøg, kan også bestille
mad i køkkenet til servering i din bolig klokken 18.00. Der vil
blive informeret yderligere om den mulighed i Betaniaposten i
december måned.
Hvis det mod forventning bliver muligt at invitere pårørende
til at deltage juleaften, vil jeg orientere om det ved at sende
brev og mail ud til både beboere og pårørende. Vi kan med
kort varsel invitere til juleaften, som vi plejer. Vi håber, at det
bliver muligt, men planlægger på nuværende tidspunkt ud fra
det scenarie, at det ikke kan lade sig gøre.
Venlig hilsen
Benedikte Korsager
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Øjeblikke fra oktober – banko
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757

7

Fitness

8

Udflugt til Buresø

9

Gymnastik

10

Tur til sommerhuset i Roholte
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Menuplan middagsmad november 2020
Søndag 1. november

Oksespidsbryst med peberrodssauce,
kartofler og bagte rodfrugter

Tiramisu med jordbær

Mandag 2. november

Irsk stuvning med rødbeder

Kirsebærgrød med fløde

Tirsdag

Gratin med broccoli og bacon

Syltet appelsin, grape &
mandarin med creme

Onsdag 4. november

Kogt torsk med sennepssauce, kartofler
og broccoli

Kærnemælkssuppe med
rosiner

Torsdag 5. november

Nakkekotelet i fad med ris

Hindbærgrød med fløde

3. november

Fredag

6. november

Frikadeller med stuvet hvidkål og
kartofler

Hyldebærsuppe med
tvebakker

Lørdag

7. november

Bøf stronganoff med kartoffelmos og
rødbeder

Syltede grønne figner
med creme

Søndag 8. november

Ribbensteg med skysauce, brune
kartofler og rødkål

Citronfromage

Mandag 9. november

Fiskefrikadeller med remouladesovs,
kartofler og gulerødder

Frisk frugt med creme

Tirsdag 10. november

And med skysauce, brune kartofler,
rødkål og surt

Cheesecake med ris a la
mande

Onsdag 11. november

Forloren skildpadde med ½ æg og brød

Is med vafler

Torsdag 12. november

Grøntsagslasagne med grøn salat

Forret med rejer

Fredag 13. november

Biksemad med rødbeder og spejlæg

Henkogt fersken med
makronskum

Lørdag 14. november

Gammeldags kylling med persille,
kartofler, skysauce og agurkesalat

Kræmmerhuse med
syltetøj & flødeskum

Søndag 15. november Bankekød med kartoffelmos og rødbeder
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Tiramisu

Menuplan aftensmad november 2020
Søndag 1. november

Lun æbleflæsk, rullepølse med løg, sky og karse, torskerogn med
remoulade og citron og rugbrød

Mandag 2. november

Tarteletter med skinke/ærter/gulerødder og dessert

Tirsdag 3. november

Assorteret smørrebrød og løgsuppe

Onsdag 4. november

Lun svampetærte med salat og passionsfrugtmousse

Torsdag 5. november

Smørrebrødslagkage med skinke og is

Fredag

6. november

Lune kyllingelår med kartoffel-porregratin og hindbærtrifli

Lørdag

7. november

Assorteret smørrebrød og jordskokkesuppe med bacondrys

Søndag 8. november

Croissant skinkesalat, rugbrød med karrysild og æg og frikadeller
med rødkål

Mandag 9. november

Thaimad og is med vafler

Tirsdag 10. november

Assorteret smørrebrød og græskarsuppe

Onsdag 11. november

Lun porretærte med salat og abrikosmousse

Torsdag 12. november

Birgitte finder på noget god mad

Fredag 13. november Risengrød med smør og kanelsukker og fyldte dessert pandekager
Lørdag 14. november

Assorteret smørrebrød og let krydret tomatsuppe

Søndag 15. november

Franskbrød med kyllingesalat, rugbrød med ørredsalat og frugtsalat
med kiks
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Menuplan middagsmad november 2020
Mandag 16. november

Stegte sild med stuvede kartofler og
gulerødder

Henkogt frugtsalat med
creme

Tirsdag 17. november

Forloren hare med skysauce, kartofler og
rødkål

Minestronesuppe

Onsdag 18. november

Kikærtegryde med röti

Chokolademousse

Torsdag 19. november

Lakselasagne med spinat og salat

Abrikosgrød med fløde

Fredag 20. november

Brændende kærlighed med rødbeder

Henkogt pære med
chokoladeskum

Lørdag 21. november

Millionbøf med kartoffelmos og
rødbeder

Pandekager med syltetøj
og sukker

Søndag 22. november

Lammebov m. rosmarin og hvidløg,
sauce, stegte kartofler & tomatsalat

Hindbærmousse

Mandag 23. november Stegt flæsk med persillesovs og kartofler Jordbærgrød med fløde
Tirsdag 24. november

Svensk pølseret med ærter og
purløgsdrys

Frisk frugt med creme

Onsdag 25. november

Krebinetter med kartofler og stuvede
ærter og gulerødder

Risdessert med henkogt
frugt

Torsdag 26. november Selleribøffer med brun sauce og kartofler Fiskeanretning med brød
Fredag 27. november

Hønsekødssuppe med urter, kød og
melboller

Tarteletter med høns i
asparges

Lørdag 28. november

Dampet torsk med sennepssauce,
kartofler og bønner

Blommegrød med mælk

Søndag 29. november Boller i karry med ris og gulerodsråkost
Mandag 30. november
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Medisterpølse med stuvet grønkål og
brune kartofler

Ovnbagte æbler m.
marcipan og kanel
Is med vafler

Menuplan aftensmad november 2020
Mandag 16. november

Linda finder på noget god mad

Tirsdag 17. november

Assorteret smørrebrød og svampesuppe

Onsdag 18. november

Lun broccolitærte med salat og mangomousse

Torsdag 19. november

Spansk kylling med ris og æblegrød med fløde

Fredag 20. november

Frikadeller med kartoffelsalat og gammeldags æblekage

Lørdag 21. november

Assorteret smørrebrød og kartoffel/porresuppe

Søndag 22. november

Smørrebrød med sprængt oksebryst og peberrodscreme,
marinerede sild og æg med kaviar

Mandag 23. november

Gule ærter med tilbehør og henkogt appelsin/grape med creme

Tirsdag 24. november

Assorteret smørrebrød og gulerodssuppe med sprøde kikærter

Onsdag 25. november

Lun tærte med løg og kantareller, salat og jordbærtrifli

Torsdag 26. november Sylte med stuvede kartofler, sennep og rødbeder og limemousse
Fredag 27. november

Tapas fad

Lørdag 28. november

Assorteret smørrebrød og ærtesuppe

Søndag 29. november

Franskbrød med røget laks, rugbrød med wienersalat og brie med
kiks og vindruer

Mandag 30. november

Hjemmelavede kyllingenuggets med pommes frites, salat og
remoulade og henkogte abrikoser med creme
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Vi byder velkommen til:
Abdel Hamid, afdelingsleder på 1. og 2. sal
Elever:
Henrik Henningsen, SSA-elev på 2 sal 37 timerom ugen
Nina Christensen, SSA-elev på 1. sal, 37 timer om ugen

Medarbejder, der er stoppet:
Morteza Ali Beik, 4 sal, er stoppet den 31. oktober 2020.
Adowa Barfi SSA-elev på 3 Sal, stopper 13. november 2020
Dunia Al-Qadi, SSA-elev på 4 sal, stopper 13 november 2020
Henrik Henningsen, SSA-elev på 2 sal stopper 22 november
2020
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Fødselsdage
206
301
308
306
415

Øivind Anders Hoen
Grethe Sørbye Etwil
Holger B. Madsen
Anne Bjørn Hermansen
Karen Margrethe Jensen

04. nov.
04. nov.
09. nov.
10. nov.
22. nov.

Kan du finde hundens herre ?
Han er gemt i billedet
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Referat fra kost- og beboerrådsmøder på de enkelte
etager i oktober måned 2020.
Møderne er afholdt på følgende datoer:
1. sal: 21. oktober 2020
2. sal: 08. oktober 2020
3. sal: 27. oktober 2020
4. sal: Aflyst
Referent: Benedikte Korsager
Dagsorden med referat
1. Kostplan for den kommende måned.
Kostplanen for november måned 2020 er udarbejdet med
udgangspunkt i ønsker fra beboerne.
Der var følgende generelle kommentarer om maden:
· Maden er meget god. Det er mange år siden, at jeg har
fået så god mad.
2. Nyheder til / fra de enkelte etager.
Benedikte orienterede på alle etager om de
besøgsrestriktioner, som Styrelsen for Patientsikkerhed
har givet påbud om, og som foreløbig er gældende resten
af 2020.
18

· Besøg skal primært foregå udendørs.
· Én nærmeste pårørende må komme på besøg
indendørs. Hvis beboeren har en ægtefælle, går vi ud
fra, at ægtefællen er den nærmeste pårørende, som
må komme på besøg indendørs. Hvis beboeren ikke
har en ægtefælle, skal beboeren eller familien
orientere Benedikte om, hvem der er nærmeste
pårørende.
Ingen beboere var smittet med Covid–19 på
Betaniahjemmet, da den sidste test blev gennemført i
begyndelsen af oktober måned. Medarbejderne skal
fortsat gå med visir for både at beskytte beboere og
kollegaer mod eventuel smitte.
1.sal
Tilstedeværende beboere: Randi, Knud, Arne, Gert, Lone,
Per, Grethe og Erik.
Der er et stort ønske om lys-ture, når der er pyntet op til
jul i gaderne.
2.sal
Tilstedeværende beboere:Kirsten, Agnes, Anne-Lise,
Eyvind og Karen.
Benedikte orienterede om, at der er ansat to nye
medarbejdere på 2. sal. Britta og Vikran begyndte den 1.
oktober, og de er begge uddannet social- og
sundhedsassistenter.
Der var ingen særlige forhold at drøfte på 2. sal.
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3.sal
Tilstedeværende beboere: Anne, Kirsten, Grethe, Jytte,
Irene og Inger.
Der er et stort ønske om, at det bliver muligt at komme
mere ud i den friske luft. Fx daglige gåture. Benedikte
orienterede om, at der dagligt er gåture klokken 14 på alle
hverdage. Man møder op ved hovedindgangen, eller beder
en medarbejder om at blive fulgt ned til hovedindgangen.
De frivillige er savnet i huset. Benedikte fortalte, at der
ikke er udsigt til, at de vender tilbage i 2020. Vi håber, at
de kommer tilbage i første halvår af 2021. Der er enighed
om, at det vil være dejligt, hvis de kom tilbage meget
hurtigt.
En beboer gør opmærksom på, at der er mange skæve
kanter på fortovene udenfor huset. Det øger risikoen for
fald. Benedikte oplyste, at det er Frederiksberg Kommune,
som har ansvaret for fortovene. Benedikte skriver en mail
til kommunen om, at der er et ønske om, at de bliver rettet
op.
En beboer spurgte, hvorfor det tager så lang tid at få nye
støttestrømper? Benedikte vil bede terapeuten om at
undersøge, hvorfor det tager længere tid end normalt?
4.sal
Aflyst, da ingen ønskede at deltage.
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3. Ønsker til aktiviteter i november måned.
Tur til Damhussøen og gå en lille tur
Tur til Frederiksberg Centret
Cykelture og gåture
Tur til havnen i Dragør.
Lys-ture rundt i København, når julepynten er kommet
op i gaderne.
· Flere muligheder for at komme ud i naturen.
·
·
·
·
·

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.
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Kan du hjælpe troldmanden med
at finde vej til sin gryde?

Løsningen afleveres i kontorets postkasse, senest 18. nov. 2020.
Skriv navn: _______________ og lejl.nr.: _____
Der findes én vinder blandt de indsendt løsninger.
Der er en plade chokolade på højkant.
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Løsningen afleveres i kontorets postkasse, senest 18. nov. 2020.
Skriv navn: _______________ og lejl.nr.: _____
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Der findes én vinder blandt de indsendt løsninger.

Søn 1
Man 2

Tirs

3

Ons

4

Tors 5

Fre

6

Lør 7
Søn 8
Man 9

Tir

10

Ons 11

Kl. 09.30
Kl. 10.00
Kl. 11.30
Kl. 14.00
Kl. 14.30
Kl. 10.30
Kl. 14.00
Kl. 14.30
Kl. 10.00
Kl. 10.00
Kl. 11.30
Kl. 14.00
Kl. 14.30
Kl. 10.30
Kl. 14.00
Kl. 14.30
Kl. 10.00
Kl. 11.00
Kl. 14.00

Bustur for 4. sal
Fitness for 1. sal
Fitness for 2. sal
Gåtur – vi mødes ved hovedindgangen
Banko i spisestuen
Betania bio i Regnbuen
Gåtur - vi mødes ved hovedindgangen
Kaffebord på 4. sal
Wellness på 3. sal
Fitness for 3. sal
Fitness for 4. sal
Gåtur – vi mødes ved hovedindgangen
Café hyggen i spisestuen med musikalsk underholdning
Billiard og spil i spisestuen
Gåtur - vi mødes ved hovedindgangen
Kaffebord på 1. sal
Figaros Bryllup direkte fra Opera Hedeland - i Regnbuen
Fælles gymnastik i Regnbuen
Gåtur - vi mødes ved hovedindgangen

Kl. 14.30
Kl. 09.30
Kl. 10.00
Kl. 11.30
Kl. 14.00
Kl. 14.30
Kl. 10.30
Kl. 14.00
Kl. 14.30
Kl. 10.00
Kl. 10.00
Kl. 11.30
Kl. 14.00

Gudstjeneste - Metodistkirken
Bustur for 1. sal
Fitness for 1. sal
Fitness for 2. sal
Gåtur - vi mødes ved hovedindgangen
Quiz i spisestuen
Betania bio i Regnbuen
Gåtur - vi mødes ved hovedindgangen
Kaffebord på 2. sal
Wellness på 2. sal
Fitness for 3. sal
Fitness for 4. sal
Gåtur - vi mødes ved hovedindgangen
Kost- og beboerrådsmøde 1. sal
Café hyggen i spisestuen med musikalsk underholdning

Kl. 14.30
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Tor

Fre
Lør
Søn
Man

12 Kl. 10.30
Kl. 14.00
Kl. 14.30
13 Kl. 11.00
Kl. 14.00
14
15
16 Kl. 09.30
Kl. 10.00
Kl. 11.30
Kl. 14.00
Kl. 14.30
Kl. 10.30
Kl. 14.00
Kl. 14.30
Kl. 10.00
Kl. 11.30
Kl. 10.00
Kl. 14.00
Kl. 14.30
Kl. 10.30
Kl. 14.00
Kl. 14.30
Kl. 11.00
Kl. 14.00

Tir

17

Ons

18

Tor

19

Fre

20

Lør
Søn
Man

21
22
23 Kl. 09.30
Kl. 10.00
Kl. 11.30
Kl. 14.00
Kl. 14.30
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Billiard og spil i spisestuen
Gåtur - vi mødes ved hovedindgangen
Kost- og beboerrådsmøde 2. sal
Kaffebord på 3. sal
Fælles gymnastik i Regnbuen
Gåtur

Bustur for 2. sal
Fitness for 1. sal
Fitness for 2. sal
Gåtur - vi mødes ved hovedindgangen
Kost- og beboerrådsmøde 4. sal
Fællessang I spisestuen med Johannes
Betania bio i Regnbuen
Gåtur - vi mødes ved hovedindgangen
Kaffebord på 4. sal
Fitness for 3. sal
Fitness for 4. sal
Wellness på 1. sal
Gåtur - vi mødes ved hovedindgangen
Café hyggen i spisestuen med musikalsk underholdning
Billiard og spil i spisestuen
Gåtur - vi mødes ved hovedindgangen
Kaffebord på 1. sal
Fælles gymnastik i Regnbuen
Gåtur - vi mødes ved hovedindgangen

Bustur for 3. sal
Fitness for 1. sal
Fitness for 2. sal
Gåtur - vi mødes ved hovedindgangen
Kost- og beboerrådsmøde 3. sal
Husker Du? Vi drømmer os tilbage i tiden i Regnbuen

Tirs

Ons

Tor
Fre
Lør
Søn
Man

24 Kl. 10.30
Kl. 14.00
Kl. 14.30
25 Kl. 10.00
Kl. 11.30
Kl. 10.00
Kl. 14.00
Kl. 14.30
26 Kl. 10.30
Kl. 14.00
27 Kl. 11.00
Kl. 14.00
28
29
30 Kl. 09.30
Kl. 10.00
Kl. 11.30
Kl. 14.00
Kl. 14.30

Betania bio i Regnbuen
Gåtur - vi mødes ved hovedindgangen
Kaffebord på 2. sal
Fitness for 3. sal
Fitness for 4. sal
Wellness på 4. sal
Gåtur - vi mødes ved hovedindgangen
Café hyggen i spisestuen med musikalsk underholdning
Huset pyntes op til jul
Gåtur - vi mødes ved hovedindgangen
Fælles gymnastik i Regnbuen
Gåtur - vi mødes ved hovedindgangen
Første søndag i advent
Bustur for 4. Sal
Fitness for 1. sal
Fitness for 2. sal
Gåtur - vi mødes ved hovedindgangen
Vi synger Julen ind i spisestuen med Johannes

Tilmelding til udflugter sker hos aktivitets medarbejder eller hos etagens
medarbejdere. Mail: trp@betaniahjemmet.dk
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Forstander
Benedikte Korsager

40 87 08 08 bko@betaniahjemmet.dk

Teknisk service leder
Torben Kjøller

38 14 69 61 tkj@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
Abdel Hamid

38 14 69 25 abh@betaniahjemmet.dk

Afdelingsleder 3 + 4 sal
Nawal Boudarba

38 14 69 80 nab@betaniahjemmet.dk

Kontor
Mariann Hansen

38 14 69 22 kontoret@betaniahjemmet.dk

Ansvarshavende

38 14 69 75

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

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

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.

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

Redaktionen: Jette - David

Ansvarshavende : Benedikte Korsager

