November 2021

Betaniaposten
- et blad for beboere og pårørende

Wellness uge med saunagus var en stor succes!
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35. årgang

Den sidste efterårsmåned er begyndt, og urene er
stillet en time tilbage på vintertid. Vi er kommet ind i
november måned, som nogle synes er trist med
råkolde dage, forblæste haver, fugleflugt og megen
vind.
Temperaturen er i gennemsnit 4,7 grader, vi får 79
mm regn og 54 solskinstimer. Den mørkeste tid på
året venter forude med alt, hvad det indebærer af
hygge, lys og indendørs aktiviteter.
Når det er mørkt, har vi alle tid til at tænke på og
måske skrive en hilsen til eller besøge familien. Vi
tænder lys og sørger for, at det brænder og giver liv
og næring i hverdagen.
Den mørke tid åbner også for nye aktiviteter. I
november har vi et danseprojekt i 2 uger, som du har
modtaget en invitation til at deltage i. Jeg håber, at
du har lyst til at deltage. Jeg ønsker dig en hyggelige
november måned fyldt med både fysiske, kreative og
åndelige aktiviteter.
Venlig hilsen
Benedikte Korsager
3

Fødselsdage:
Øivind Hoen
Kathe Skov Hansen

4. november Bolig 206
16. november Bolig 213

Velkommen til vores nye beboer:
Eva Barfred
Jytte Pedersen

Bolig 201
Bolig 209

Vi har sagt farvel til:
Kaj Christensen
Kirsten Bjørkner
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Bolig 201
Bolig 209
Ære være deres minde

MedarbejderNyt
Vi siger velkommen til :
Lina Kuncyte, assistent på 1. og 2. sal, 37 timer pr. uge
Heidi Onwurah, assistent på 1. og 2. sal, 37 timer pr. uge.
Donnette Hayles, hjælper i aftenvagt, 17 ½ time pr. uge

Anja Kühlmann, stopper i dagvagt, og bliver ansat i aftenvagt 17½
time pr. uge

Kioskvognen

Kioskvognen kommer rundt på
etagerne mandag og torsdag
(undt. helligdage).
Kioskvognen sælger:
slik - chokolade - toiletartikler
nylonstrømper - negleklipper
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Øjeblikke fra oktober

Bankospil

Fælles gymnastik
6

Saunagus
Fælles sang

Tur til biografen
7

Musik og kunst
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Tur til Arken

Tur til Dyrehaven

Hvem er på billedet?
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Invitation til beboer– pårørendemøde på de enkelte etager.
Betaniahjemmet afholder dialogmøder på 3. og 4. sal i november
måned. Dialogmøderne bliver afholdt på følgende dage:
Torsdag den 04. november 2021 på 4. sal
Tilmelding senest tirsdag den 2. november 2021.
Mandag den 08. november 2021 på 3. sal
Tilmelding senest torsdag den 4. november 2021.
Begge møder afholdes i Regnbuen.
Vi begynder klokken 16.30, og vi forventer, at vi slutter senest
klokken 19.30. Møderne holdes på den enkelte etage.
Vi vil på møderne orientere om, hvad der generelt foregår på
Betaniahjemmet. Herudover vil vi invitere til dialog om de særlige
forhold på de enkelte etager. Vi slutter aftenen med at spise et
let måltid sammen.
Af hensyn til bordopsætningen og måltidet vil vi gerne vide, hvem
der deltager. Du skal derfor tilmelde dig til kontoret senest en
uge før mødet på den enkelte etage. Du skal skrive til
kontor@betaniahjemmet.dk eller ringe 3814 6922.

Venlig hilsen
Nawal, Alaa, Lise og Benedikte
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Øjeblikke fra wellness uge

Saunagus
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Saunagus

Per i reklamen for sauna sammen med Saunamaster fra Nordic Health & Living

12

13

14

15

16

17

HAPPY END PROJEKT
Danserne kommer!
Happy End er et danseprojekt der har rejst rundt i hele Norden med
kompagniet NextDoor Project. I projektet danser professionelle dansere
og plejehjemsbeboere sammen og d. 22. november - 3. december
kommer danserne til Betaniahjemmet.
Vi kommer til at invitere til morgendans hver formiddag fra kl. 10.30 i
Regnbuen og d. 2. og 3. december laver vi afsluttende arrangementer
om eftermiddagen kl. 14.30, og slutter med kaffe og kage.
Pårørende er meget velkomne til de afsluttende arrangementer, men
grundet begrænset pladser er tilmeldingen efter først til mølle-princip.
Pårørende kan tilmelde sig arrangementet på: ala@betaniahjemmet.dk.
Nedenunder kan I se et af de skønne billeder af fotografen Per Morten
Abrahamsen som han har taget under Happy End projektets rejse
rundt i Norden.
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JULEMARKED
på Betaniahjemmet

Invitation til
Betaniahjemmets
Julemarked
Fredag den 26. november 2021
kl. 11.00 – 16.00
Kl. 11.00: Boderne åbner i teltet på terrassen foran Regnbuen
Der vil være boder, hvor der bliver muligheden for at
købe julenisser, julepynt og juledekorationer mm.
Køkkenet bager pandekager og æbleskiver og serverer
gløgg og varm æblemost med kanel
Der serverer også øl, sodavand og vin
Kl. 12.30: Pølsevogn åbner: der serveres pølser og bøfsandwich
Kl. 14.00: Vi synger julen ind
Kl. 16.00 Afslutning

Husk varmt tøj – det hele foregår udendørs.

Pårørende er velkomne.

19

KALENDER NOVEMBER
Man

Tir

1 Kl. 10.00
Kl. 10.30

2

Kl. 11.00
Kl. 13.30
Kl. 14.00
Kl. 18.00
Kl. 08.00
Kl. 11.00
Kl. 13.30

Ons

Tor

Fre
Lør
Søn
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3

Kl. 09.30
Kl. 10.00
Kl. 13.30
Kl. 14.30
4 Kl. 10.00
Kl. 11.00
Kl. 13.30
Kl. 14.30
Kl. 18.00
5 Kl. 11.00
Kl. 13.30
6
7 Kl. 14.30

Åben træning i fitness
Wellness på 1.sal
Aktiviteter i Regnbuen
Avislæsning i spisestuen
Gåtur
Kaffebord på 4.sal
Aftencafe
Brunch i spisestuen
Avislæsning i spisestuen
Strikkeklub på 1. sal med Jeannie
Cafe Hyggen med filmfremvisning i Regnbuen
Gåtur
Tur til varmtvandsbassin i Flintholms svømmehal
Heldagstur til Nivågård
Gåtur
Kost- og beboerrådsmøde på 1.sal
Individuelle ønsketure – gratis
Avislæsning i spisestuen
Gåtur
Fællessang med Johannes i Regnbuen
Aftencafe
Fælles gymnastik i Regnbuen
Gåtur
Gudstjeneste i Regnbuen - Metodistkirken

KALENDER NOVEMBER
Man

Tir

Ons

Tor

Fre

8 Kl. 10.00

Kl. 10.30
Kl. 11.00
Kl. 13.30
Kl. 14.00
Kl. 18.00
9 Kl. 10.00
Kl. 10.30
Kl. 11.00
Kl. 13.30
10 Kl. 10.00
Kl. 13.30
Kl. 18.00
11 Kl. 10.00
Kl. 11.00
Kl. 14.30
Kl. 14.30
12 Kl. 11.00

Kl. 13.00
Lør
Søn

Åben træning i fitness
Wellness på 2.sal
Aktiviteter i Regnbuen
Avislæsning i spisestuen

Gåtur
Kaffebord på 3.sal
Aftencafe
Frisørtid
Aktiviteter i Regnbuen
Avislæsning i spisestuen

Cafe Hyggen i spisestuen med musikalsk underholdning
Gåtur
Åben træning i fitness
Heldagstur til Sorø
Gåtur
Aftencafe – Mortens aften
Individuelle ønsketure – gratis
Avislæsning i spisestuen
Fællessang i Regnbuen med Johannes
Kost- og beboerrådsmøde på 2.sal

Fælles gymnastik i Regnbuen
Gåtur

13
14
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KALENDER NOVEMBER
Man

Tir

Ons

15 Kl. 10.00
Kl. 10.30
Kl. 13.30
Kl. 14.00
Kl. 18.00
16 Kl. 10.00
Kl. 10.30
Kl. 11.00
Kl. 13.30
Kl. 13.30
17 Kl. 10.00
Kl. 13.30
Kl. 14.30

Tor

Fre
Lør
Søn

22
29

18 Kl. 10.00
Kl. 11.00
Kl. 13.30
Kl. 14.30
Kl. 18.00
19 Kl. 11.00
Kl. 13.00
20
21 Kl. 14.30

Åben træning i fitness
Wellness på 3.sal
Aktiviteter i Regnbuen
Gåtur
Kaffebord på 2.sal
Aftencafe
Frisørtid
Aktiviteter i Regnbuen
Avislæsning i spisestuen

Gåtur
Cafe hyggen med banko i spisestuen
Åben træning i fitness
Heldagstur til Statens museum for kunst
Gåtur
Kost- og beboerrådsmøde på 3.sal
Individuelle ønsketure – gratis
Avislæsning i spisestuen

Gåtur
Fællessang med Johannes i Regnbuen
Aftencafe
Fælles gymnastik i Regnbuen
Gåtur
Gudstjeneste i Regnbuen - Folkekirken

KALENDER NOVEMBER
Man

Tir

Ons

22 Kl. 10.30
Kl. 13.30
Kl. 14.00
Kl. 18.00
23 Kl. 10.30
Kl. 13.30
24 Kl. 10.00
Kl. 10.30
Kl. 13.30
Kl. 14.30

Tor

Fre
Lør
Søn
Man

Tir

25 Kl. 10.30
Kl. 18.00
26 Kl. 11.00
27
28
29 Kl. 10.00
Kl. 10.30
Kl. 13.30
Kl. 14.00
Kl. 18.00
30 Kl. 10.30
Kl. 13.30

Projekt Happy End i Regnbuen
Gåtur
Kaffebord på 1.sal
Aftencafe
Projekt Happy End i Regnbuen
Cafe Hyggen i spisestuen
Gåtur
Åben træning i fitness
Projekt Happy End i Regnbuen
Gåtur
Kost- og beboerrådsmøde på 4.sal

Projekt Happy End i Regnbuen
Vi pynter hele huset til jul – kom og vær med!
Aftencafe
JULEMARKED
1. søndag i advent
Åben træning i fitness
Projekt Happy End i Regnbuen
Gåtur
Kaffebord på 4.sal
Aftencafe
Projekt Happy End i Regnbuen
Cafe Hyggen i spisestuen
Gåtur
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Menuplan middagsmad november 2021
Mandag 1. november

Gratin med broccoli og skinke

Kirsebærgrød med fløde

Tirsdag 2. november

Irsk stuvning med rødbeder

Henkogt fersken med
makronskum

Onsdag 3. november

Paneret flæsk med persillesovs og
kartofler

Kærnemælkssuppe med
rosiner

Torsdag 4. november

Svensk pølseret med ærter og
purløgsdrys

Frisk frugt med creme

Fredag 5. november

Frikadeller med persillesauce,
gulerødder og kartofler

Risdessert med mandarin

Lørdag 6. november

Nakkekotelet i fad med ris

Hindbærgrød med fløde

Søndag 7. november

Sprængt tunge med peberrodssauce,
kartofler og bønner

Citronfromage

Mandag 8. november

Ravioli med svampe i flødesauce med
bacon og peccorino

Passionsfrugtmousse

Tirsdag 9. november

Biksemad med rødbeder og spejlæg

Æblegrød med fløde

Onsdag 10. november

Grøntsagslasagne med tzatziki

Rejecocktail med brød

Torsdag 11. november Forloren skildpadde med ½ æg og brød

Is med vafler

Fredag 12. november

Stegt kalvelever med bløde løg, kartofler
og skysauce

Syltede grønne figner
med creme

Lørdag 13. november

Skinkegryde med mos og surt

Jordbærgrød med fløde

Søndag 14. november

Gammeldags kylling med persille,
kartofler, skysauce og agurkesalat

Tiramisu
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Menuplan aftensmad november 2021
Mandag 1. november

Lammeculotte med tzatziki, salat og stegt kartofler og Is

Tirsdag 2. november

Assorteret smørrebrød og kartoffel/porresuppe med brød

Onsdag 3. november

Lune kyllingelår med flødekartofler og kirsebærtrifli

Torsdag 4. november

Oksekød og champignon i tomat/flødesauce med pasta og
chokolademousse

Fredag 5. november

Rugbrød med wienersalat, karrysild med æg og oksespegepølse
med agurk og peberfrugt

Lørdag 6. november

Assorteret smørrebrød og Juliennesuppe med brød

Søndag 7. november

Pølse- ostebord

Mandag 8. november

Ribbensteg med skysauce, kartofler og rødkål og æbleskiver

Tirsdag 9. november

Assorteret smørrebrød og græskarsuppe med brød

Onsdag 10. november

MORTENS AFTEN I SPISESTUEN

Torsdag 11. november

Lun porretærte med salat og abrikosmousse

Fredag 12. november

Forårsruller med salat og dessert

Lørdag 13. november

Smørrebrød med frikadelle med rødkål og rugbrød med
ørredsalat og let krydret tomatsuppe og brød

Søndag 14. november

Franskbrød med skaldyrssalat, Dyrlægens natmad og frugtsalat
med kiks
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Menuplan middagsmad november 2021
Mandag 15. november
Tirsdag 16. november

Stegte sild med stuvede kartofler og
gulerødder

Henkogt pære med
chokoladeskum

Forloren hare med skysauce, kartofler og Hjemmesyltede svesker i
rødkål
Maderia med creme

Onsdag 17. november

Kikærtegryde med röti

Abrikosgrød med fløde

Torsdag 18. november

Hønsekødssuppe med urter, kød og
melboller

Tarteletter med høns i
asparges

Fredag 19. november

Guleærter med sprængt nakke og en
snaps

Henkogt frugtsalat med
med creme

Lørdag 20. november

Gullash med kartoffelmos og asier

Pandekager med syltetøj
og sukker

Søndag 21. november

Lammebov m. rosmarin & hvidløg, sauce,
stegte kartofler & ristede rosenkål

Hindbærmousse

Mandag 22. november

Stjerneskud

Melonsalat med sødet
yoghurt og mynte

Tirsdag 23. november

Fiskefrikadeller med remouladesovs,
kartofler og gulerødder

Solbærgrød med fløde

Onsdag 24. november

Krebinetter med kartofler og stuvede
ærter og gulerødder

Fløderand med syltet
kirsebær

Torsdag 25. november Selleribøffer med brun sauce og kartofler Fiskeanretning med brød
Fredag 26. november

JULEMARKED

Lørdag 27. november Boller i karry med ris og gulerodsråkost

Blommegrød med mælk

Søndag 28. november

Dampet torsk med sennepssauce,
kartofler og bønner

Appelsinfromage

Mandag 29. november

Paneret flæsk med persillesovs og
kartofler

Is med vafler

Tirsdag 30. november

Medisterpølse med stuvet grønkål og
brune kartofler

Hyldebærsuppe med
tvebakker
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Menuplan aftensmad november 2021
Mandag 15. november

Brunkål med flæsk, sennep og rødbeder. Frugt med creme

Tirsdag 16. november

Assorteret smørrebrød og svampesuppe med brød

Onsdag 17. november

Lun broccolitærte med salat. Mangomousse

Torsdag 18. november

Kartoffelmos med kødsauce og rødbeder. Chokolademousse

Fredag 19. november Lune pandekager fyldt med kylling og champignon. Abrikostrifli
Lørdag 20. november

Assorteret smørrebrød og hvidkålssuppe med brød

Søndag 21. november

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

Mandag 22. november

Thai mad. Is

Tirsdag 23. november Assorteret smørrebrød og gulerodssuppe med sprøde kikærter
Onsdag 24. november

Lun tærte med løg og kantareller, salat. Solbærtrifli

Torsdag 25. november

Kylling Vidaloo med ris. Nougatmousse

Fredag 26. november

Æggekage med rugbrød, bacon, tomat og purløg

Lørdag 27. november

Assorteret smørrebrød og ærtesuppe med brød

Søndag 28. november

Tapas fad

Mandag 29. november

Ungarsk gullashsuppe med brød. Frugt med creme

Tirsdag 30. november

Lun æbleflæsk, rullepølse med løg, sky og karse, torskerogn med
remoulade og citron og rugbrød
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Køb af Kolonihavehus!

Betaniahjemmets beboerlegat har købt et kolonihavehus, som stilles
til rådighed for Betaniahjemmets beboere.
Kolonihaven er beliggende i Glostrup, og det tager cirka 15 - 20
minutter at køre i bil til haveforeningen.
Kolonihaven bliver overtaget den 15. november 2021, og inden vi kan
tage det i brug, skal der ændres på badeværelset, og der skal
etableres en rampe ind i huset.
Det er et meget fint lille hus, der ligger på en mindre grund med to
terrasser, og det vil selvfølgelig blive indviet med en fest, når det er
klar til at blive brugt af Betaniahjemmets beboere.

Vi glæder os til at tilbyde velkommen i
Betaniahjemmets kolonihavehus.

28
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Referat fra kost- og beboerrådsmøder på de enkelte
etager i oktober måned 2021.
Møderne er afholdt på følgende datoer:
1. sal: 18. oktober 2021
2. sal: 05. oktober2021
3. sal: 20. oktober 2021
4. sal: Aflyst på grund af manglende deltagelse.
Referent: Benedikte Korsager og Lise Hansen
Dagsorden med referat
1. Kostplan for den kommende måned.
Kostplanen for november måned 2021 er udarbejdet med
udgangspunkt i ønsker fra beboerne, som er kommet frem
på kost- og beboerrådsmødet samt i spisestuen. Efter
ønske fra en beboer, bliver ønsker til kostplanen
fremadrettet skrevet ind i referatet.
Der er ønsker om forårsruller, hvidkålsdolmer, æggekage,
hønsekødsuppe, Hyldebærsuppe med melboller eller tvebakker,
blomkålssuppe, gerne broccoli og rosenkål som tilbehør, frikadeller med
stuvet hvidkål, boller i karry, stegt sild, citronfromage, hvidkålssuppe,
stegt lever, brunkål og medisterpølse, andesteg og pandekager med is og
syltetøj Mortens aften, and med svesker og æbler og Ris a la mande
Mortens aften, persillesovs og frikadeller, krebinetter med stuvede ærter
og gulerødder, gule ærter med sprængt nakke og snaps, stjerneskud,
ravioli, frugt til dessert – gerne vindruer, klementiner, risengrød.
29

2. Nyheder til / fra de enkelte etager.
1.sal
Tilstedeværende beboere: Ruth, Gert, Else., Bodil, Ida og
Esther.
Dialog om, hvornår der skal pyntes op til jul. Der var
enighed om, at det først skal ske i slutningen af november
måned.
Herudover blev det drøftet, hvordan køkkenerne på etagen
bliver anvendt, og hvor maden laves på Betaniahjemmet.
Benedikte oplyste på mødet, at maden generelt laves i det
store køkken, hvorefter det bringes op på etagen. Men, det
sker indimellem, at maden laves på etagen af en
medarbejder, hvis der er særlige ønsker fra beboerne, og
man bliver enige om at lave en hyggeaften med mad lavet
på etagen.
2.sal
Tilstedeværende beboere: Kirsten, Karen, Grete, Frida og
Grete.
Tilstedeværende beboere fortæller, at det er dejligt med
den igangværende wellnessuge. Specielt muligheden for
ansigtsmassage blev fremhævet.
Der var en dialog om, hvorvidt det er muligt at få lidt nye
møbler til fællesarealer. Benedikte oplyste, at der er
30
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planlagt indkøb af nye møbler til 2. sal i kommende
kalenderår.
3.sal
Tilstedeværende beboere: Frits, Tove, Inger K., Inger E.,
Kasper (Jytte fik besøg i egen bolig med henblik på ønsker
til madplanen.)
Beboerne fortalte, at Wellness ugen var god og hyggelig.
Lise fortalte, at der er fundet en kolonihave, som vi har
fået lov til at købe, og som vi forventer, at vi kan tage i
brug, når det bliver forår igen. Det var der enighed om lød
fantastisk. Frits kunne godt tænke sig en sommerfuglebuks
i haven.
4.sal
Tilstedeværende beboere: Aflyst, da ingen beboere
ønskede at deltage.
Ønsker til aktiviteter i november måned.
Film om Spies og Glistrup.
Teaterture for at se operetter og musical.
Ture ud og se halloween pynt, bare ikke Tivoli.
Gerne flere køreture ud i skov og ud på landet.
Juleture, hvor der kigges på udsmykning og
julebelysning. Fx til Kongens Nytorv og D’angleterre
· Besøge Virumgård
· Juleudstillinger
· Indkøbstur i Frederiksberg Centret
·
·
·
·
·
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Øjeblikke fra oktoberfest

32

33
29

34
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35
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FRISØR
Den første tirsdag i hver måned kommer frisør Bjørk. Der skal
bookes en tid hos Jeannie fra aktivitetsafdelingen. Betalingen er
enten kontant eller ved Mobilepay til tlf. nr. 31 36 58 69.
Prisliste
Klip med vask & føn:
Klip:

300 kr.
250 kr.

Permanent med klip:

fra 500 kr.

Farve:

fra 300 kr.

Striber:

fra 320 kr.

Farvning af vipper & bryn:

Der tages forbehold for mulige datoændringer.

FODTERAPEUT
Andreas Toldam
Statsautoriseret fodterapeut
Tlf. 42831306
E-mail: toldamfod@gmail.com
Pris: 370 kr.
Fodterapeuten kommer hver mandag på Betaniahjemmet.
36
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200 kr.

Løsningen afleveres i kontorets postkasse, senest 22. november
Skriv navn: _______________ og lejl.nr.: _____
Der findes én vinder blandt de indsendt løsninger.
Der er en pose slik på højkant

29
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Løsningen afleveres i kontorets postkasse, senest 22. november
Skriv navn: _______________ og lejl.nr.: _____
Der findes én vinder blandt de indsendt løsninger.
38

Bendt løste krydsordet
og vandt en pose Twist

Helga hjalp flagermusen
med at finde vej, og vandt
en dejlig håndsæbe
39

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

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.

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

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

Redaktionen: Jette - David

Ansvarshavende : Benedikte Korsager

