
Betaniaposten
April 2021

- et blad for beboere og pårørende



Indhold
01.    Forside
02.    Indhold
03.    Leder
04.    Vi ophæver besøgsrestriktioner 
05.    Velkommen tilbage til de frivillige
06.    Medarbejdernyt
07.    BeboerNyt
08.    Spisestuen åbner langsomt op
09.    Glad medarbejder
10.    Menu
14.    Øjeblikke i marts
20.    Kalender
22.    Koncert i april
24.    Løsninger og vindere
25.    Krydsord
26.    Find 5 forskelle
27.     Morskabssiden 
28.     Infoside 

35. årgang



 3

Foråret er kommet!

 Jorden har taget imod solens omfavnelser, og når jeg 
kigger gennem vinduet, opdager jeg, at naturen er 
sprunget ud, og træerne har grønne knopper. Vi er på 
vej mod de lyse tider og de varme sider.

 
 Årstiden kaldes for forår. Et andet navn er vår, og når 

vi kigger os omkring, ser vi
 
fx

 
små lam

 
på marken og 

ællinger, der går over vejen med deres mor.
  

 

Temperaturen stiger, og hvis foråret kun kom en gang 
hvert århundrede i stedet for en gang om året, så 
ville vi forundres i både hjerne og hjerte over den 
mirakuløse forvandling, som foråret afstedkommer. 
Nu glædes vi blot i forventningen om alt det dejlige 
og smukke, som venter os.  

 

I april måned fejrer vi påske, som regnes for 
kristendommens vigtigste højtid. Påsken er i sin 
oprindelse den jødiske fest ”Pesach”, hvor jøderne 
fejrer deres udfrielse af Egypten. For kristne er det 
imidlertid højtiden, hvor

 
vi fejrer

 
Jesu korsfæstelse

 
og 

hans opstandelse.
 
Jeg ønsker alle en god påske.

 
 

Venlig hilsen

 
 

         

Benedikte Korsager
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Besøgsrestriktioner

 

er ophævet

 
 

Som jeg tidligere har orienteret om, har

 

Styrelsen for Patientsikkerhed

 

ophævet påbuddet

 

om besøgsrestriktioner. Det indebærer, at der nu er adgang for alle besøgende på 
Betaniahjemmet.

 
 
Besøg skal fortsat gennemføres på en forsvarlig måde i henhold til Sundhedsstyrelsens 
retningslinjer.

 
 Det betyder helt konkret, at:

 
 �

 
Dine pårørende

 
ikke må møde op med symptomer på COVID-19

 
sygdom. De

 skal være symptomfri i 48 timer, før de
 

kommer på besøg.
 �

 
Dine pårørende

 
skal spritte hænder, når de

 
er kommet ind i hovedindgangen, når 

de
 

ankommer til etagen, når de forlader etagen, og når de
 

forlader Betaniahjemmet 
gennem hovedindgangen. Herudover skal dine pårørende bære mundbind, når de 
går gennem fællesarealerne. 

� Dine pårørende skal undlade at bruge elevatoren, hvis det er muligt. Vi henstiller 
til, at trapperne benyttes uden at røre gelænderet. 

� Dine pårørende skal huske at hoste eller nyse i ærmet – ikke i hænderne 

� Fysisk kontakt skal begrænses – undgå håndtryk, kindkys og kram. Hvis fysisk 
kontakt ikke kan undgås, skal dine pårørende vaske eller spritte hænder 
umiddelbart efter kontakten.

 

�
 

Dine pårørende
 

skal holde 2 meters afstand, når de
 

opholder dig i boligen, og de
 

skal
 

anvende mundbind, hvis ikke det er muligt at holde 2 meters afstand. 
 

�
 

Der må maksimalt
 

opholde sig tre personer i boligen
 

af hensyn til afstandskravet.
 

�
 

Dine pårørende

 

må ikke

 

opholde sig på fællesarealer

 

eller hente mad og drikke i 
køleskabene på etagerne.

 

�

 

Dine pårørende

 

kan desværre ikke låne porcelæn

 

eller købe mad og

 

drikke.

 

�

 

Dine pårørende

 

skal, så vidt det er muligt, undgå at røre ved kontaktpunkter og 
genstande i din pårørendes bolig. Hvis det ikke er muligt, skal dine pårørende

 

tørre 
berørte flader af, inden de

 

forlader boligen.

 

�

 

Dine pårørende

 

bedes lufte ud

 

i boligen i cirka 10 minutter, inden de

 

forlader den

 

igen.

 
 

Herudover anbefaler Styrelsen for Patientsikkerhed, at alle besøgende får 
taget en kviktest før alle besøg.
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Vi byder velkommen tilbage til Betaniahjemmets frivillige.

 

 Betaniahjemmet har fået tilladelse til at byde velkommen 
tilbage til husets frivillige.

 
Det har været et stort savn for både beboere og 
medarbejdere at møde de frivillige i huset, så vi glæder os 
meget til den 6. april 2021, hvor nogle af dem kommer for 
første gang igen.  

Indledningsvis vil de frivillige deltage ved udflugter, daglige 
gåture, besøg i kolonihaven, når der er sang og musik i 
huset samt som besøgsvenner. Herudover vil I møde 
enkelte frivillige, når der igen åbnes for aftencafe. 

Tag godt imod de frivillige. De gør en meget stor forskel i 
dagligdagen, og deres indsats giver os mulighed for at 
planlægge flere aktiviteter i dagligdagen.

 

 

 

 Velkommen tilbage
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Vi siger farvel til:

 

 Abdel Hamid El Halawani, afd.leder

 

stopper 30. april 2021

 Christina Solberg, sygeplejerske

 

der er stoppet 31. marts 2021.

  
 Vi ønsker jer held og lykke i jeres nye stillinger.

 

 
Afdelingsleder Abdel Hamid El Halawani fratræder sin stilling.

 

 
Afdelingsleder Abdel Hamid El Halawani har opsagt sin stilling som 

afdelingsleder på 1. og 2. sal, da han er tilbudt et job som driftschef i en privat 

hjemmepleje. Abdel fratræder med udgangen af april måned.  

 
Vi er selvfølgelig kede af, at Abdel forlader Betaniahjemmet, men da det er til 

fordel for et meget spændende job på et højere organisatorisk niveau, er det 

meget forståeligt, at det er et tilbud, som han ikke har kunne sige nej tak til. 

 

Betaniahjemmet ønsker Abdel held og lykke med det nye job. 

 

Stillingen som afdelingsleder er slået op. I perioden fra 1. maj og frem til, at 

der er ansat en ny afdelingsleder, er det afdelingsleder Nawal Boudarba, som 

har det faglige ansvar på 1. og 2. sal. Beboere og pårørende kan kontakte 

Nawal på telefon 3814 6980
 
eller ved at skrive en mail til 

nab@betaniahjemmet.dk
  

 

Venlig hilsen

 

 

Benedikte Korsager

 

 



757
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Velkommen

Fødselsdage 

 Grete Johansen

   

6. april 

  

Bolig 214

 Randi Spliid

  

13. april

 

Bolig 101

 

  
  
 
 Velkommen til vores nye beboer e:

 
Wiltraud Køngerskov

   
Bolig 102

 
Ruth Tived

    
Bolig 114

 
Kasper Robert Schyberg    Bolig 306 
Azize Hares     Bolig 404 
Tage Værndam Rohde    Bolig 408 

Jenny Aase Jakobsen    Bolig 411 

 

 

 

 

Vi har sagt farvel til:
 

Kristine Hendriksen
   

Bolig 409
 

 

Ære være hendes minde
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Vi åbner Spisestuen op igen

 

 
På grund af forsamlingsforbuddet kan vi desværre ikke åbne op, så

 

alle 

beboere kan komme ned på én gang.

 

Åbningen kommer derfor til at forløbe 

således:

 

 Uge 14:

 

(5-11. april)

 Tirsdag: 1 sals beboere
 Onsdag: 2 sals beboere
 Torsdag: 3 sals beboere
 

Aftencafe: 1 sals beboere
 Fredag: 4 sals beboere

 

 
Uge 15:  (12. –  18.  april)  
Mandag: 1 sals beboere   Aftencafe: 3 sals beboere 
Tirsdag: 2 sals beboere  

Onsdag: 3 sals beboere  

Torsdag: 4 sals beboere  Aftencafe: 2 sals beboere 

 

Uge 16:  (19. –  25.  april)  

Mandag: 1 sals beboere
 

Aftencafe: 4 sals beboere
 

Tirsdag: 2 sals beboere
 

Onsdag: 3 sals beboere
 

Torsdag: 4 sals beboere
 

Aftencafe: 1 sals beboere
 

 

Uge 17:

 

(26. april –

 

2.

 

maj)

 

Mandag: 1 sals beboere

 

Aftencafe: 3 sals beboere

 

Tirsdag: 2 sals beboere

 

Onsdag: 3 sals beboere

 

Torsdag: 4 sals beboere

 

Aftencafe:

 

2 sals beboere

 

 

I køkkenet glæder vi os meget til at se jer alle sammen hernede.
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Lena er månedens (måske) lykkeligste medarbejder.
 

Efter 17½ års tro tjeneste, kunne vores gamle tørretumbler 

ikke mere.
 

Vi har derfor købt en ny, som også er mere miljøvenlig. Vi 

kan se frem til at spare 15-20% i strøm på tørretumbleren. 

Derudover er den dobbelt så hurtig som den gamle, så nu 

kæmper de to vaskemaskiner med at følge med – før var 

det omvendt.  
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Torsdag 1. april
Svinekæber med skysauce, mos og bagte 

tomater
Appelsintiramisu

Fredag 2. april
Mørbradbøffer med bløde løg, løgsauce, 

kartofler og ristede svampe
Citronmousse

Lørdag 3. april Brændende kærlighed med rødbeder Sorbet med vafler

Søndag 4. april
Lammekølle med flødekartofler og 

bønner
Bagt æblekage

Mandag 5. april
Langtidsstegte andelår med sauce, 

kartofler og rødkål 
Appelsinfromage 

Tirsdag 6. april
Hakkebøf med bearnaisesauce, pommes 

frites og ærter
Jordbærgrød med fløde

Onsdag 7. april Broccoligratin med timiansgulerødder Fiskeanretning med brød

Torsdag 8. april
Paneret fiskefilet med persillesauce, 

kartofler og gulerodsråkost
Henkogt fersken med creme

Fredag 9. april
Stegt kalvelever med bløde løg, skysauce, 

kartofler og surt

Risdessert med 

jordbærsauce 

Lørdag 10. april Lasagne med salat Hindbærgrød med fløde

Søndag 11. april
Laksefilet med hollandaise, kartofler og 

asparges

Chokoladebudding med 

flødeskum

Mandag 12. april
Chili con carne med brød og creme 

fraiche

Fersken koldskål med 

kammerjunker

Tirsdag 13. april
Kyllingefrikadeller med tomatsauce, 

kartofler og græsk salat

Eksotisk frugtsalat med 

creme

Onsdag 14. april
Stegt lever med bløde løg, skysauce, 

kartofler og surt
Juliennesuppe med brød

Torsdag 15. april
Frikadeller med stuvet spinat og brune 

kartofler
Jordbærgrød med fløde

Fredag 16. april Grøntsagslasagne med salat og brød Tunmousse med brød

Lørdag 17. april
Forloren hare med skysauce, kartofler og 

rødkål
Is med vafler

Søndag 18. april
Kogt skinke med grønlangkål og brune 

kartofler
Jordbærtrifli

Middagsmad Betaniahjemmet april 2021
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Torsdag 1. april
Franskbrød med røget laks, Rugbrød med æg med mayonaise og 

tomat, Croissant med hønsesalat 

Fredag 2. april
 Lune fiskefileter med remoulade og citron og rugbrød, rugbrød 

med pate med surt og franskbrød med skinkesalat

Lørdag 3. april
Tomat/bacontærte med lammefrikadeller og skinke og 

Rabarbermousse

Søndag 4. april
Lun æbleflæsk med rugbrød, Lune frikadeller med rødkål og 

rugbrød,  Osteanretning med kiks

Mandag 5. april
Fiskeanretning med Fyldte rødspætteruller, Varmrøget laks, rejer, 

asparges, tomat, brød og dressing og Macarons

Tirsdag 6. april  Pastafad med skinke og grøntsager og mini pain au chocolat

Onsdag 7. april Legeret løgsuppe med brød og assorteret smørrebrød

Torsdag 8. april Pariserbøf og citrontærte

Fredag 9. april
Pandekager med kylling og champignon a la creme og 

Jordbærmousse

Lørdag 10. april Aspargessuppe med kødboller og assorteret smørrebrød

Søndag 11. april
Rugbrød med æg og røget laks, Wienersalat og rugbrød og 

frugtsalat med kiks

Mandag 12. april Thaisuppe med kylling og Belgiske vafler med syltetøj

Tirsdag 13. april Gulerodssuppe med timian og brød og assorteret smørrebrød

Onsdag 14. april
Lun leverpostej med bacon og rødbeder og rugbrød, Karry sild 

med æg og rugbrød, Rugbrød med kalkunbryst

Torsdag 15. april Pasta med kylling og bacon i flødesauce og Chokolademousse

Fredag 16. april Gullashsuppe og Abrikosmousse

Lørdag 17. april  Svampesuppe og assorteret smørrebrød

Søndag 18. april
Rejesalat på franskbrød, Hamburgerryg med æggestand og 

frugtsalat med kiks

Aftensmad Betaniahjemmet april 2021
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Mandag 19. april
Stegt flæsk med persillesauce, kartofler 

og rødbeder

Henkogt frugtsalat med 

creme

Tirsdag 20. april
Selleribøf med kartoffelmos, sauce og 

surt
Fyldte portobellosvampe

Onsdag 21. april
Moussaka med auberginer og kartofler 

og tzatziki
Rejecocktail med brød

Torsdag 22. april Æggekage med bacon, purløg og rugbrød Æblegrød med fløde

Fredag 23. april
Krebinetter med stuvede ærter og 

gulerødder og kartofler
Pandekager med syltetøj

Lørdag 24. april Pasta med kødsauce og tomatsalat
Henkogte pærer med 

makronskum

Søndag 25. april Bankekød med kartoffelmos og rødbeder Perlebygdessert 

Mandag 26. april Boller i karry med ris og ærter Syltede figner med creme

Tirsdag 27. april
Pasta med pestoflødesauce, kylling og 

salat

Kærnemælksfromage med 

saftsauce

Onsdag 28. april
Rødbedebøffer med marineret 

kartoffel/bønnesalat
Fiskesuppe 

Torsdag 29. april
Fiskefrikadeller med stegte kartofler, 

remoulade og bagte tomater
Kirsebærgrød med fløde

Fredag 30. april
Ribbensteg med kartofler, skysauce, 

rødkål og agurkesalat
Hjemmelavet islagkage

Middagsmad Betaniahjemmet april 2021
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Mandag 19. april Grøntsagsterrin med salat og dressing og Limemousse

Tirsdag 20. april  Tomatsuppe med kødboller og assorteret smørrebrød

Onsdag 21. april
Lun medister med rødkål og rugbrød, Rugbrød med makrelsalat og  

Rugbrød med kyllingbryst og karrysalat

Torsdag 22. april Kyllingelasagne med salat og Brownie med is

Fredag 23. april
Lune fiskefrikadeller med remoulade og citron, æggesalat,  

leverpostej og rugbrød

Lørdag 24. april Kartoffelsuppe med brød og assorteret smørrebrød

Søndag 25. april
Rugbrød med røget makrel og æggestand, Wienersalat og rugbrød, 

Rugbrød med Kalkunbryst, karrymayo og kalkunbacon

Mandag 26. april Spansk kylling med ris og Chokolademousse

Tirsdag 27. april
Kaviarmousse på Franskbrød, Frikadeller med rugbrød og surt, 

Æggesalat med rugbrød

Onsdag 28. april Suppe og Tapas

Torsdag 29. april Stuvet spinat og spejlæg på toastbrød og Kyllinge-aspargespie 

Fredag 30. april
Porretærte med bacon og oksefrikadeller på spyd og 

Passionsfrugtmousse

Aftensmad Betaniahjemmet april 2021
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Øjeblikke fra marts 



 

 

15
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17

 



 

18
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Tor        1
  

Skærtorsdag
 

Fre        2
  

Langfredag
 

Lør        3   

Søn       4  Påskedag 

Man      5  2. Påskedag 

Tir         6 Kl. 10.30 

Kl. 13.30 
Aktiviteter på etagerne  

Gåtur 

Ons       7 Kl. 09.30 

Kl. 13.30 

Kl. 14.00 

Udflugt for 1.sal  

Gåtur 

Kost-og beboerrådsmøde på 1.sal  

Tor        8 Kl. 10.30 

Kl. 13.30 
Kl. 14.00 

Aktiviteter på etagerne  

Gåtur 

Fællessang med Johannes på 4. sal  

Fre        9 Kl. 10.30 

Kl. 13.30 
Aktiviteter på etagerne  

Gåtur 

Lør      10   
Søn     11   
Man   12   Kl. 10.30 

Kl. 13.30 
Kl. 14.00 

Aktiviteter på etagerne  
Gåtur 
Fællessang med Johannes på 1. sal  

Tir       13      Kl. 09.30 
Kl. 13.30 

Udflugt for 2.sal  
Gåtur 

Ons     14    Kl. 09.30 
Kl. 13.30 
Kl. 14.00 

Udflugt for 4.sal  
Gåtur 
Kost-og beboerrådsmøde på 2.sal  

Tor      15 Kl. 10.30 
Kl. 13.30 
Kl. 14.00 

Aktiviteter på etagerne  
Gåtur 
Fællessang med Johannes på 3. sal  

Fre      16 Kl. 10.30 
Kl. 13.30 

Aktiviteter på etagerne  
Gåtur 

Lør      17   
Søn     18
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Man     19 Kl. 10.30 

Kl. 13.30 
Aktiviteter på etagerne  

Gåtur 

Fællessang med Johannes på 2. sal  

Tirs       20 Kl. 09.30 

Kl. 13.30 
Kl. 14.00 

Udflugt for 3.sal 

Gåtur 

Kost-og beboerrådsmøde på 4.sal  

Ons       21 Kl. 09.30 

Kl. 13.30 
Kl. 14.00 

Udflugt for 1.sal 

Gåtur 

Kost-og beboerrådsmøde på 3.sal  

Tor       22 Kl. 10.30 

Kl. 13.30 
Kl. 14.00 

Aktiviteter på etagerne  

Gåtur 

Fællessang med Johannes på 4. sal  

Fre        23 Kl. 10.30 

Kl. 13.30 
Aktiviteter på etagerne  

Gåtur 

Lør        24   

Søn       25   

Man     26 Kl. 10.30 
Kl. 13.30 
Kl. 14.00 

Aktiviteter på etagerne  
Gåtur 
Fællessang med Johannes på 1. sal  

Tir         27 Kl. 09.30 
Kl. 13.30 

Udflugt for 2.sal 
Gåtur 

Ons       28 Kl. 09.30 
Kl. 13.45 

Udflugt for 4.sal 
Udendørs koncert med Anders Munch  

Tor       29 Kl. 10.30 
Kl. 13.30 
Kl. 14.00 

Aktiviteter på etagerne  
Gåtur 
Fællessang med Johannes på 3. sal  

Fre       30 Kl. 10.30 
Kl. 13.30 

Aktiviteter på etagerne  
Gåtur 

 

 

 

Tilmelding til udflugter sker hos aktivitets medarbejder eller hos etagens 

medarbejdere. Mail: trp@betaniahjemmet.dk 
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Elevator

En mand tager hver dag på arbejde. 

Om morgen tager han elevatoren ned fra 5. sal, hvor han bor. 

Hver aften tager han elevatoren op til 3. sal, 

og går resten af vejen op ad trapperne. 

Hvorfor gør han det?

Svar: Fordi han er dværg, og kun kan nå op til den 3. knap i elevatoren.

To blondiner var så uheldige at falde ned i et 

mørkt hul. 

Den ene sagde: “Der er godt nok mørkt 

hernede. Synes du ikke også?”. 

Den anden svarede: “Det ved jeg da ikke, 

jeg kan intet se!”



Frank i bolig 202 og 

Dolly i bolig  213 

har begge vundet i 

krydsordet

Eivind i bolig 203 og 

Viggo i bolig 309 

har begge hjulpet musen 

med at finde osten

24



Løsningen afleveres i kontorets postkasse, senest 19. april 

2021

Skriv navn: _______________ og lejl.nr.: _____

25



Kan du finde 5 forskelle på de 2 billeder?

Løsningen afleveres i kontorets postkasse, senest 19. april 2021

Skriv navn: _______________ og lejl.nr.: _____

Der findes én vinder blandt de indsendt løsninger.

Der er en pose slik på højkant

26
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Hvor mange dyr, kan du finde på tegningen?



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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