Februar 2021

Betaniaposten
- et blad for beboere og pårørende

Vi glæder os til når Corona forsvinder og
vi igen kan nyde livet i solen der skinner!
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35. årgang

Vinteren er over os med kuldegrader om natten, men
i februar måned begynder vi for alvor at kunne
mærke, at dagene bliver længere og lysere, hvilket
giver håb om, at foråret er lige om hjørnet. I mellem
tiden kan vi lade vores eget indre lys skinne til glæde
for os selv og vores omgivelser.
I begyndelsen af februar måned er det et år siden, at
vi første gang hørte om en virus ved navn Corona. Jeg
havde ikke i min vildeste fantasi forestillet mig, at
livet et år senere ville være så påvirket, som det er
tilfældet. Vi kan fortsat ikke tage imod husets mange
frivillige, og vi kan fx ikke planlægge aktiviteter, fester
og aftencafe, som vi plejer. Men, vaccinernes indtog
giver os trods alt håb om, at lyset venter forude, så vi,
når foråret og sommeren tager fat, igen kan få fokus
på det, som medvirker til øget livskvalitet.
Jeg glæder mig, sammen med alle medarbejdere på
Betaniahjemmet, til, at vi igen kan mødes i
fællesskabet og byde velkommen til pårørende og
frivillige i huset. Hjælp hinanden med at holde modet
og gejsten oppe til nye muligheder opstår.
Venlig hilsen
Benedikte Korsager
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Smittestatus, vaccinationsstatus og besøgsrestriktioner
De to sidste podninger for Covid 19 har vist, at der ikke er yderligere
smittede beboere på Betaniahjemmet. Den foreløbige sidste test af alle
ikke tidligere smittede beboere er derfor gennemført den 29. januar
2021.
Hvis alle beboere podes negative for tredje gang, kan vi begynde så småt
at lempe på restriktionerne i huset, så det er muligt fx at træne i
fitnesslokalet på individuel basis. Vi skal selvfølgelig alle sammen stadig
overholde de generelle krav om at holde 2 meters afstand mellem hver
enkelt under fx måltider, ligesom vi skal bruge værnemidler, når vi går
rundt i fællesarealer.
Mette Frederiksen forlængede i går de nuværende restriktioner i
samfundet, og det betyder, at vi fx stadig ikke må forsamles mere end 5
mennesker. Spisestue og aftencafe skal derfor desværre fortsat holdes
lukket i februar måned.
Lidt over halvdelen af alle beboere på Betaniahjemmet er på nuværende
tidspunkt vaccineret både 1. og 2. gang. En del har fået første vaccination,
og andre er endnu ikke påbegyndt vaccination. Jeg kender endnu ikke
datoerne for kommende vaccinationer, men der er meldt ud generelt, at
Region Hovedstadens vaccinationsteams kommer med 3 – 4 ugers
mellemrum indtil alle beboere er vaccineret.
Styrelsen for Patientsikkerhed har endnu ikke ophævet påbuddet om, at
det kun er den nærmeste pårørende, som må komme på besøg i egen
bolig. Udendørsbesøg og besøg i besøgsrum er derfor fortsat ikke tilladt.
Når påbuddet er ophævet, skriver jeg ud til både beboere og pårørende.
Husk, at det fortsat er muligt at tage på besøg udenfor Betaniahjemmet,
ligesom dine pårørende fx kan tage dig med ud og gå en tur.
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Registrering af rengøring i boligerne
Rengøringspersonalet gør rent på stuerne en gang om
ugen og plejepersonalet sørger for den daglige rengøring
og generel oprydning.
For at gøre det mere synligt, hvornår rengøringspersonalet har gjort rent, vil nedenstående skema blive
hængt op på indersiden af tøjskabet i løbet af februar.
Boligen er sidst blevet gjort rent:
Hvem har
Dato for
udført
rengøring
rengøringen

Eventuelle bemærkninger, f.ek s. ”beboer
ønskede ikke rengøring”, eller ”fejl/mangler
rapporteret til Teknisk Service ”

Uge 1
Uge 2
Uge 3
Uge 4
Uge 5

Kioskvognen kører igen rundt på etagerne
Mandag den 8. februar 2021 begynder kioskvognen igen at 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.
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Ledsagelse ved læge-, tandlæge- eller hospitalsbesøg
Betaniahjemmets medarbejdere bliver ofte spurgt af
beboere eller deres familie, om de har mulighed for at
deltage i fx et læge, eller tandlægebesøg eller kontrol i
et hospitalsambulatorie.
Medarbejderne vil meget gerne ledsage beboerne,
hvis det er muligt, hvilket det desværre ikke altid er.
Der kan være andre opgaver eller aktiviteter, som gør,
at vi må sige, at vi ikke kan deltage.
I de situationer plejer vi at være behjælpelige med at
forespørge Betaniahjemmets frivillige medarbejdere,
om de kan ledsage beboeren. Men, da det desværre
ikke er en mulighed i øjeblikket på grund af Covid 19
restriktionerne, vil besøget efter aftale med beboeren
ske uden ledsagelse, eller datoen vil blive forsøgt
flyttet.
Venlig hilsen
Benedikte Korsager
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Vi træner så godt vi kan!

Vi træner hver for sig og glæder os til at
kunne træne sammen igen!
757
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Fødselsdage
Grethe Carl Møller
Eyvind Jansen
Desiree Sandberg
Lena Rita Møller
Inger-Brit Nielsen
Flemming Borchorst

Lejl. 115
Lejl. 203
Lejl. 401
Lejl. 405
Lejl. 107
Lejl. 406

6. februar
6. februar
11. februar
12. februar
21. februar
26. februar

Velkommen til vores nye beboer:
Svend Larsen
Kirsten Jensen
Lizy Erichsen
Viggo Madsen
Pia Mariann Thorbek

Lejl. 105
Lejl. 112
Lejl. 205
Lejl. 309
Lejl. 414

Vi har taget afsked med:
Knud Aarup
Christian Westberg
Lis Jacobsen
Anne Lise Halvorsen
Nanna Harder
Benny Ludwig
Bent Christensen
Knud Erik Jacobsen
Jørgen Green
Else Sloth
Karen Margrethe Jensen
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Lejl. 102
Lejl. 105
Lejl. 114
Lejl. 204
Lejl. 205
Lejl. 213
Lejl. 309
Lejl. 402
Lejl. 404
Lejl. 408
Lejl. 415

Ære være deres minde

Vi byder velkommen til:
Duygu Baskaya, er tilbage fra barsel 37 timer/uge på afd. 1.
Hanem Abdelaziz, plejemedhjælper tilkaldevikar.
Emma Jensen, vikariat 37 timer/uge på 2. sal til 31. aug. 2021
Sanja Kuburovic, plejemedhjælper tilkaldevikar.
Daviid Opara, plejemedhjælper tilkaldevikar.
Elever:
Lene Thor Callesen, SSH-elev 37 timer/uge til 20. juni 2021.
Seidu Ibrahim, SSA-elev 37 timer/uge til 4. maj 2021.
Medarbejder, der er stoppet:
Ernst Krohn, stopper sit vikariat 31. januar 2021, men forsætter
i weekendvagt .
Freja Top, stopper sit vikariat 28. februar 2021 .
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Middagsmad Betaniahjemmet februar 2021
Mandag

1. februar

Medister med skysauce, rødkål og
kartofler

Henkogte pærer med
makronskum

Tirsdag

2. februar

Forloren hare med skysauce, kartofler,
rysteribs

Æblegrød med fløde

Onsdag

3. februar

Fiskefrikadeller med citronsauce, kartofler
og gulerødder

Ymerfromage med
saftsauce

Torsdag

4. februar

Kikærtegryde med ris og röti (indisk
madbrød)

Kræmmerhuse med
syltetøj og flødeskum

Fredag

5. februar

One pot pasta med kylling, broccoli og
cremet tomatsauce

Stikkelsbærgrød med
fløde

Lørdag

6. februar

Irsk stuvning med rødbeder

Hindbærgelerand med
creme

Søndag

7. februar

Gammeldags oksesteg med sauce,
kartofler og surt

Chokoladebudding

Mandag

8. februar

Fiskefilet med remoulade og pommes
frites

Juliennesuppe med
brød

Tirsdag

9. februar

Kylling og grøntsager i grøn karry med ris

Pandekager med is

Onsdag 10. februar

Paneret flæsk med persillesauce, kartofler
og rødbeder

Sveskegrød med fløde

Torsdag 11. februar

Svensk pølseret med ærter

Bagt æblekage med
flødeskum

Fredag

12. februar

Broccoligratin med salat

Rejecocktail med brød

Lørdag

13. februar

Millionbøf, kartoffelmos og rødbeder

Abrikosgrød med mælk

Søndag 14. februar

Glaseret skinke med flødekartofler og
bønner

Hindbærmousse
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Aftensmad Betaniahjemmet februar 2021
Mandag

1. februar

Helstegt revelsben med coleslaw og stegte kartofler og
blommegrød med fløde

Tirsdag

2. februar

Legeret løgsuppe med ostebrød og smørrebrød

Onsdag

3. februar

Stegt kylling i fad med grøntsager og æblekage

Torsdag

4. februar

Aspargessuppe m/ kødboller og smørrebrød

Fredag

5. februar

Fyldte pandekager med spinat og laks og passionsfrugtmousse

Lørdag

6. februar

Broccolisuppe med brød og smørrebrød

Søndag

7. februar

Franskbrød med hønsesalat og bacon, smørrebrød med forloren
hare og tyttebærskum, smørrebrød med røget ål og æggestand

Mandag

8. februar

Pizza med salat og mangomousse

Tirsdag

9. februar

Ærtesuppe med baondrys og smørrebrød

Onsdag 10. februar

Aspargestærte med hytteost og kyllingspyd og limemousse

Torsdag 11. februar

Gulerodssuppe med brød og smørrebrød

Fredag

12. februar

Lune kyllingelår med kartoffelsalat og tomatsalat og svesketrifli

Lørdag

13. februar

Blomkålssuppe med brød og smørrebrød

Søndag 14. februar

Franskbrød med laksesalat, Smørrebrød med æg, mayonaise og
rejer, Smørrebrød med rullepølse, løg, sky og karse
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Middagsmad Betaniahjemmet februar 2021
Frikadeller med stuvet spinat, brune
kartofler og perleløg

Frugtsalat med råcreme

Nudler med grøntsager og rejer

Chokolademousse

Onsdag 17. februar

Sprængt kam med stuvet hvidkål og
kartofler

Jordbærgrød med fløde

Torsdag 18. februar

Grøntsagslasagne med tzatziki

Tunmousse med brød

Mandag 15. februar
Tirsdag

16. februar

Fredag

19. februar

Oksekødboller i tomatsauce med pasta og
broccoli

Henkogt frugt med
creme

Lørdag

20. februar

Bankekød med kartoffelmos og rødbeder

Gammeldags æblekage

Søndag 21. februar

Langtidsstegte andelår med skysauce,
kartofler og rødkål

Citronfromage

Mandag 22. februar

Stegt lever med bløde løg, skysauce og
kartofler

Tarteletter med høns i
asparges

Krebinetter med stuvede ærter og
gulerødder og kartofler

Hindbærgrød med fløde

Onsdag 24. februar

Boller i karry med ris og chutney

Syltede citrusfrugter
med creme

Torsdag 25. februar

Grøntsagsfrikadeller med tzaziki, små
ristede kartofler og salat

Fyldte portobello
svampe

Fredag

26. februar

Stegte sild med persillesovs, rabarberkompot og kartofler

Henkogte ferskner med
råcreme

Lørdag

27. februar

Lasagne med salat

Is med vafler

Tirsdag

23. februar

Søndag 28. februar
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Rullesteg med svesker, skysauce, kartofler
Budding med saftsauce
og rødkål

Aftensmad Betaniahjemmet februar 2021
Mandag 15. februar
Tirsdag

16. februar

Spansk kylling med ris og is med vafler
Hønsekødssuppe med urter, kød og melboller og smørrebrød

Onsdag 17. februar

Pandekager med oksekødsfyld og passionsfrugtmousse

Torsdag 18. februar

Græskarsuppe med hjemmelavede crutoner og smørrebrød

Fredag

19. februar

Lune kyllingefrikadeller med fyldig salat og brød og jordbærtrifli

Lørdag

20. februar

Kartoffel-porresuppe med brød og smørrebrød

Søndag 21. februar

Franskbrød med rejesalat, Smørrebrød med paté og drueagurk,
Smørrebrød med Frikadelle med kartoffelsalat

Mandag 22. februar Ribbensteg med rødkål, skysauce, kartofler og chokolademousse
Tirsdag

23. februar

Tomatsuppe m/ kødboller og smørrebrød

Onsdag 24. februar

Ratatouilletærte med kyllingelår og hindbærtrifli

Torsdag 25. februar

Jordskokkesuppe med purløg-bacondrys og smørrebrød

Fredag

26. februar

Fiskeanretning med brød og solbærmousse

Lørdag

27. februar

Svampesuppe med brød og smørrebrød

Søndag 28. februar

Lun leverpostej med rødbeder og bacon og rugbrød, Franskbrød
med røget laks og Smørrebrød med æg, mayonaise og tomat
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Man
Tir
Ons

Tor
Fre
Lør
Søn

Man
Tir
Ons

Tor
Fre
Lør
Søn

1 Kl. 10.30
Kl. 14.00
2 Kl. 10.30
Kl. 14.00
3 Kl. 10.30
Kl. 14.00
4 Kl. 10.30
Kl. 14.00
5 Kl. 10.30
Kl. 14.00

Aktiviteter på etagerne
Gåtur
Aktiviteter på etagerne
Gåtur
Aktiviteter på etagerne
Gåtur
Kost-og beboerrådsmøde på 1.sal
Aktiviteter på etagerne
Gåtur
Aktiviteter på etagerne
Gåtur

6
7

8 Kl. 10.30
Kl. 14.00
9 Kl. 10.30
Kl. 14.00
10 Kl. 10.30
Kl. 14.00
11 Kl. 10.30
Kl. 14.00
12 Kl. 10.30
Kl. 14.00

Aktiviteter på etagerne
Gåtur
Aktiviteter på etagerne
Gåtur
Aktiviteter på etagerne
Gåtur
Kost-og beboerrådsmøde på 2.sal
Aktiviteter på etagerne
Gåtur
Aktiviteter på etagerne
Gåtur
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Mangler du en makker til bridge eller skak,
så kontakt personalet på etagen eller i aktivitetsafdeling.
De vil gerne hjælpe, og kan tilbyde forskellige former for spil.
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Man
Tirs
Ons

Tor
Fre
Lør
Søn
Man
Tir
Ons

Tor
Fre
Lør
Søn

15 Kl. 10.30
Kl. 14.00
16 Kl. 10.30
Kl. 14.00
17 Kl. 10.30
Kl. 14.00
18 Kl. 10.30
Kl. 14.00
19 Kl. 10.30
Kl. 14.00
20
21
22 Kl. 10.30
Kl. 14.00
23 Kl. 10.30
Kl. 14.00
24 Kl. 10.30
Kl. 14.00
25 Kl. 10.30
Kl. 14.00
26 Kl. 10.30
Kl. 14.00
27
28

Aktiviteter på etagerne
Gåtur
Aktiviteter på etagerne
Gåtur
Aktiviteter på etagerne
Gåtur
Kost-og beboerrådsmøde på 3.sal
Aktiviteter på etagerne
Gåtur
Aktiviteter på etagerne
Gåtur

Aktiviteter på etagerne
Gåtur
Aktiviteter på etagerne
Gåtur
Aktiviteter på etagerne
Gåtur
Kost-og beboerrådsmøde på 4.sal
Aktiviteter på etagerne
Gåtur
Aktiviteter på etagerne
Gåtur

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

Der bliver fra tid til anden efterlyst information om, hvilke TV-Pakker
Betaniahjemmets beboere kan vælge.
Herunder er vist de TV-PAKKER, som er tilgængelige.
Spørgsmål vedrørende pakker og kanaler kan stilles på telefon 70704040
til YouSee kundeservice.
Du kan også se mere info på www.youSee dk hjemmeside

Der var ikke modtaget løsninger
på hverken krydsord eller labyrinten,
så slikket forbliver på kontoret.
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Løsningen afleveres i kontorets postkasse, senest 18. februar2021
Skriv navn: _______________ og lejl.nr.: _____
Der findes én vinder blandt de indsendt løsninger.
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Hvad forestiller tegningen ?
Løsningen afleveres i kontorets postkasse, senest 18. februar
2021
Skriv navn: _______________ og lejl.nr.: _____
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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
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:

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

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.

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

Redaktionen forbeholder sig ret til at
redigere i indleveret materiale, samt
ret til programændringer.

Redaktionen: Jette - David

Ansvarshavende : Benedikte Korsager

