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Nogle gange, er det de mindste ting, der fylder mest i 
hjertet. ”Peter Plys.  Lad hjerte og sind fyldes af de små ting i 
livet, som får smil frem og lukker glæden ind.

 

 
Juni er

 
fx

 
en af de skønneste måneder på året.

 
Juni 

kan få smilet frem og giver os alle følelsen af glæde 
og lyse minder.  Træerne, blomsterne og planterne er 
i fuldt  flor, dagene er lange, og nætterne er lyse. 
Sommeren er over os, og du kan nyde det 
forhåbentligt gode vejr  på terrassen eller i den nye 
kolonihave.  Det er tid til at spise jordbær, nyde kolde 
drikke og bare suge alt den livgivende energi ud af 
den første sommermåned, som det er muligt.  

 

Jeg vil gerne minde jer om, at det er vigtigt for både 
krop og sjæl at bevæge sig, så fra min side skal lyde 
en opfordring til at deltage i den fysiske træning eller 
de daglige gåture på alle hverdage. Det giver energi 
og giver dig mulighed for at bevare dine fysiske 
funktioner i længere tid.  

 

Jeg ønsker jer alle en hyggelig juni måned og en dejlig
 

Sankt
 

Hans aften, hvor
 
du og

 
dine pårørende bydes

 

velkommen til fest.
  

                       
Venlig hilsen

 
Benedikte Korsager
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BEBOERNYT:
 

Fødselsdage:
 

Ruth Tived
  

10. juni 
   

Bolig 114
 

 
 
 
 

Velkommen til vores nye beboer: 

Birgit Schou      Bolig 102 

Gunner Gustav Aaslund     Bolig 103 

Anny Kejser      Bolig 112 

Niels Petri      Bolig 207 

Else Østlund Jacobsen     Bolig 411 
 

 

Vi har sagt farvel til:  

Ida Ventzel
     

Bolig 103
 

Ingrid Frandsen
     

Bolig 207
 

 

                        
Ære være deres

 
minde
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MedarbejderNyt
 

Vi siger velkommen til:  

Emma Martin,  Assistent 37 timer om ugen i dagvagt på afd. 1. 

Aaliyah Jaber, plejemedhjælper 37 timer om ugen på afd. 1.        

Vikariat til maj 2023.  

Annica  Turrel, Praktikant i 13 uger på kontoret 

Vi har sagt farvel til:   

Shama Amran, plejemedhjælper på afd. 1. som er stoppet 

31. maj  

Vi ønsker dig
 
held og lykke fremover

 

Alle stillinger i det plejefaglige område er 
besat den 1. juni 2022  
 

Jeg har tidligere orienteret om, at Betaniahjemmet havde  tre  

ledige stillinger  i dagvagt  i det plejefaglige område, som vi 
har haft svært ved at få besat i en periode.   
 

Jeg kan nu med glæde fortælle, at alle vores stillinger er 
besat fra den 1. juni 2022.  
 

Men, alle medarbejdere skal selvfølgelig holde tre ugers 
ferie i de kommende måneder, så derfor vil du stadig møde 
vores dygtige afløsere i både dag, aften og nattevagt.   
 

Jeg håber, at du vil tage godt imod vores afløsere, og 
hjælpe dem til rette, hvis de er usikre på, hvordan 
dagligdagen forløber. Hvis vi alle hjælper hinanden, så får vi 
en god sommer med masser af oplevelser og hygge.  
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Øjeblikke fra kolonihaven
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Onsdag 1. juni Boller i karry med ris og broccoli
Henkogt frugt med 

creme

Torsdag 2. juni Brunch i spisestuen kl. 9.00
Grøntsagsterrin og Eton 

mess 

Fredag 3. juni
Kogt torsk med gudhjemme-dyppe, 

kartofler og bønner
Brombærgrød med fløde

Lørdag 4. juni Gullash med kartoffelmos og asier Frisk frugt med creme

Søndag 5. juni
Ribbensteg med skysauce, brune kartofler 

og agurkesalat
Creme Brulée

Mandag 6. juni Hamburgerryg med flødekartofler og salat Islagkage

Tirsdag 7. juni
Kalkungryde med cocktailpølser og 

grøntsager og ris
Chokolade Panna Cotta

Onsdag 8. juni
Broccoligratin med timiansbagte 

gulerødder
Fiskeanretning med brød

Torsdag 9. juni
Hakkebøffer med bløde løg, skysauce, 

kartofler og surt
Jordbær med fløde

Fredag 10. juni
Fiskefilet med Pommes Frites, remoulade 

og salat

Henkogt ananas med 

flødeskum

Lørdag 11. juni  Millionbøf med kartoffelmos og rødbeder
Vanillebudding med 

saftsauce

Søndag 12. juni
Sprængt svinekam med aspargessauce, 

nye kartofler og dampet grønt
Gammeldags æblekage

Mandag 13. juni
Kalkunkrebinetter med stuvet sommerkål 

og kartofler
Jordbær med fløde

Tirsdag 14. juni Grøntsagslasagne med tzatziki Rejecocktail med brød

Onsdag 15. juni
Stegt kalvelever med bløde løg, skysauce, 

kartofler og surt

Stikkelsbærgrød med 

mælk

Middagsmad Betaniahjemmet juni 2022
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Onsdag 1. juni  Tarteletter med stuvet skinke/ærter/gulerod og lidt sødt

Torsdag 2. juni Aftencafe - Vi håber på godt vejr, så vi kan grille

Fredag 3. juni
Broccolisuppe med brød, Bondebrød med æggesalat og 

Leverpostej med rødbeder

Lørdag 4. juni  Frikadeller med kold kartoffelsalat, udskåret grønt og melon

Søndag 5. juni
Croissant med hønsesalat, Franskbrød med røget laks, 

peberrodscreme og dild, Frugtsalat og kiks

Mandag 6. juni
Tunmousse på Franskbrød, Kartoffelmad med mayonaise og 

purløg og Jordbærkoldskål med kammerjunker 

Tirsdag 7. juni
Asparges-laksetærte og tomatsalat med fennikel og Tomatsuppe 

med brød

Onsdag 8. juni
 Kartoffelporresuppe med brød og  Rugbrød med karrysild med 

æg og spegepølse med løg 

Torsdag 9. juni
Aftencafe: Grillet fisk med ratatoille og ovnbagte kartofler og 

tomatsauce og Chokolademousse

Fredag 10. juni Stjerneskud og lidt sødt

Lørdag 11. juni
 Trio af Blinis med lakserilette, cremefraiche og Rogn og 

Mozzarella med pesto, Croissant med skinkesalat

Søndag 12. juni
Rejesalat på franskbrød, Bondebrød med wienersalat og Koldskål 

med kammerjunker

Mandag 13. juni Aftencafe - Vi håber på godt vejr, så vi kan grille

Tirsdag 14. juni
Svampesuppe med brød og Franskbrød med røget laks, dressing 

og dampede asparges

Onsdag 15. juni Maskeret blomkål med nybagt brød og passionsfrugtmousse

Aftensmad Betaniahjemmet juni 2022
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Torsdag 16. juni Svensk pølseret med ærter
Solbærkoldskål med 

ristede havregryn

Fredag 17. juni
Oksekødboller i tomatsauce med grov 

rodfrugtmos 
Jordbær med fløde

Lørdag 18. juni Nakkekotelet i fad med ris Is med vafler

Søndag 19. juni
Laksefilet med hollandaisesovs, kartofler 

og asparges

Risdessert med 

frugtsauce

Mandag 20. juni
Krebinetter med stuvede ærter og 

gulerødder og kartofler
Jordbær med fløde

Tirsdag 21. juni Chili con carne med creme fraiche og brød
Ferskenkoldskål med 

kammerjunker

Onsdag 22. juni
Frikadeller med stuvet spinat og brune 

kartofler og glaserede perleløg

Henkogte pærer med 

makronskum

Torsdag 23. juni Æggekage med bacon, tomat og purløg Æblegrød med fløde

Fredag 24. juni
Paneret flæsk med persillesovs og nye 

danske kartofler
Jordbær med fløde

Lørdag 25. juni
Fiskefrikadeller med remoulade, ovnbagte 

kartofler og bagte tomater
Vafler med is

Søndag 26. juni
Stegt kylling med agurkesalat og 

flødekartofler 
Tiramisu

Mandag 27. juni Lasagne med salat Jordbær med fløde

Tirsdag 28. juni
Fyldte rødspætter, aspargessauce, 

kartofler og 
Pandekage med is

Onsdag 29. juni Linsegryde med brød Laksepate med brød

Torsdag 30. juni Biksemad med spejlæg og rødbeder
Henkogte ferskner med 

creme

Middagsmad Betaniahjemmet juni 2022
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Torsdag 16. juni Aftencafe: Kylling i sursød sauce med ris og dessert

Fredag 17. juni Sol over Gudhjem, Kartoffelmad med sommersalat og lidt sødt

Lørdag 18. juni Tarteletter med høns i asparges og stikkelsbærtrifli

Søndag 19. juni
Tunsalat på Franskbrød, Bondebrød med æg, mayonaise og rejer 

og Jordskokkesuppe med brød

Mandag 20. juni Aftencafe - Vi håber på godt vejr, så vi kan grille

Tirsdag 21. juni Kyllingelår med kartoffelsalat og broccolissalat 

Onsdag 22. juni
Aubergineruller fyldt med oksekød og ris, yoghurtdresseing og 

tomatsalat

Torsdag 23. juni Sankt Hans - Pølsevogn, hjemmelavede salater og Isvafler

Fredag 24. juni
Lune frikadeller med rødkål og rugbrød, Kartoffelmad med 

mayonaise og purløg

Lørdag 25. juni Rejespyd med melonsalat og brød og Ærtesuppe

Søndag 26. juni
Skaldyrssalat på Franskbrød, Bondebrød med æg, mayonaise og 

rejer, Frugtsalat og kiks

Mandag 27. juni
 Grøntsagstærte med kyllingespyd og vandmelonsalat med feta 

og dild

Tirsdag 28. juni Aspargessuppe med brød og Smørrebrød

Onsdag 29. juni Fyldte pandekager med oksekødsfyld, salat og småkager

Torsdag 30. juni
Røget Makrel med røræg og purløg, Franskbrød med skinkesalat 

og Koldskål med kammerjunker

Aftensmad Betaniahjemmet juni 2022
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Øjeblikke fra majfest
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Ons           1 Kl. 10.00 

Kl. 10.00 

Kl. 11.00 

Kl. 13.30 

Åben træning i fitness 

Formiddages tur til kolonihaven  

Avislæsning 
Gåtur og cykeltur 

Tor            2 Kl. 08.45 

Kl. 10.30 
Kl. 14.00 

Kl. 18.00 

Brunch i spisestuen 

Aktiviteter på terrassen 

Fællessang med Mette i Regnbuen  

Aftencafe 

Fre            3 Kl. 11.00 

Kl. 13.30 
Kl. 14.30 

Fælles gymnastik i Regnbuen  

Gåtur og cykeltur 

Fredagsbar i spisestuen 

Lør            4   

Søn           5 Kl. 14.30  Gudstjeneste i Regnbuen -  Folkekirken  
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Man     
    

6
  

2. Pinsedag
 

Tir      
      

7
 

 
Kl. 10.00

 

Kl. 11.00
 

Kl. 13.30
 

Kl. 14.30
 

Frisørtid 
 

Avislæsning 
Gåtur

 
og

 
cykeltur

 

Kaffebord og kost-
 
og beboerrådsmøde på 2.sal

 

Ons          8 Kl. 10.00 

Kl. 10.30 
Kl. 11.00 

Kl. 13.30 

Åben træning i fitness  

Aktiviteter på terrassen  

Avislæsning 
Gåtur og cykeltur 

Aktiviteter på terrassen  

Tor            9 Kl. 10.30 

Kl. 11.00 

Kl. 13.30 

Kl. 14.00 

Kl. 18.00 

Aktiviteter på terrassen  

Avislæsning 
Gåtur og cykeltur 

Fællessang med Mette i Regnbuen  

Aftencafe 

Fre          10 Kl. 11.00 

Kl. 13.30 
Kl. 14.30 

Fælles gymnastik i Regnbuen  

Gåtur og cykeltur 
Fredagsbar i spisestuen  med musikalsk underholdning  

Lør          11   
Søn         12 Kl. 13.30 Betaniabio i Regnbuen –  De forbandede år  
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Man     13
 

Kl. 10.00
 

Kl. 10.30
 

Kl. 11.00 
Kl. 13.30 

Kl. 13.30 

Kl. 18.00 

Åben træning i fitness
 

Aktiviteter på terrassen
 

Avislæsning i spisestuen 
Gåtur og cykeltur 

Eftermiddagens tur ud i det blå  

Aftencafe 

Tir         14 
 

Kl. 10.30 

Kl. 11.00 
Kl. 13.30 

 

Kl. 14.30 

Aktiviteter på terrassen  

Avislæsning i spisestuen 
Gåtur og cykeltur 

Eftermiddagens tur til kolonihaven  

Kaffebord og kost- og beboerrådsmøde på 1.sal  

Ons       15 Kl. 10.00 

Kl. 10.00 

Kl. 13.30 

Kl. 14.30 

Åben træning i fitness 

Hele dags tur til kolonihaven  

Gåtur og cykeltur 

Kaffebord og kost- og beboerrådsmøde på 3.sal  

Tor       16 Kl. 10.30 

Kl. 14.00 
Kl. 18.00 

Aktiviteter på terrassen  

Fællessang med Mette i Regnbuen  
Aftencafe 

Fre        17 Kl. 11.00 
Kl. 13.30 
Kl. 14.30 

Fælles gymnastik i Regnbuen  
Gåtur og cykeltur 
Fredagsbar i spisestuen 

Lør        18   
Søn       19 Kl. 14.30 Gudstjeneste i Regnbuen –  Metodistkirken     
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Man     20
 

Kl. 10.00
 

Kl. 10.30 
 

Kl. 13.30 
 

Åben træning i fitness
 

Aktiviteter på terrassen 

Tur til kolonihaven 

Gåtur 

Aktiviteter på terrassen 

Tir         21 Kl. 10.00 Heldagsudflugt til Helsingør  

Ons       22 Kl. 10.00 

Kl. 10.00 

Kl. 13.30 

Kl. 14.30 

Åben træning i fitness 

Formiddages tur ud i det blå  

Gåtur 

Kaffebord og kost- og beboerrådsmøde på 4.sal  

Tor       23 Kl. 15.00 Sankthansaften med musik og dans  

Fre        24 Kl. 11.00 

Kl. 13.30 
Kl. 14.30 

Fælles gymnastik i Regnbuen  

Gåtur 

Fredagsbar 

Lør        25   

Søn       26   

Man     27 Kl. 10.30 
Kl. 13.30 

 

Aktiviteter på terrassen  
Gåtur 
Aktiviteter på terrassen  

Tir        28 Kl. 10.00 
Kl. 13.30 

 

Tur til kolonihaven 
Gåtur 
Tur til kolonihaven 

Ons      29 Kl. 10.00 
Kl. 10.30 
Kl. 13.30 

Heldagsudflugt til Fakse ladeplads  
Aktiviteter på terrassen 
Gåtur 
Aktiviteter på terrassen  

Tor       30 Kl. 10.30 
 
Kl. 14.00 

Aktiviteter på terrassen  
Formiddags tur ud i det blå  
Fællessang med Mette i Regnbuen  
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Øjeblikke fra maj 

 

Zoologisk have  
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Billard
 

Fredagsbar med musik  
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Vi nyder solen
 

Gåtur Dans i aftenvagt  
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Ålegilde
 

Haveuge  
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På en cafe  
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Referat fra kost- og beboerrådsmøder på de enkelte 
etager i maj måned 2022. 
 
Møderne er afholdt på følgende datoer: 

1. sal:   5. maj 2022 
2. sal:   Aflyst 
3. sal:   18. maj 2022 
4. sal:   24. maj 2022 

 
Referent: Benedikte Korsager og Lise Hansen. 
 
  Dagsorden med referat 
 
1. Kostplan for den kommende måned. 
Kostplanen for juni måned 2022 er udarbejdet med 
udgangspunkt i ønsker fra beboerne, som er kommet frem 
på kost- og beboerrådsmødet samt i spisestuen.  
 
Følgende er ønsker til kostplanen i juni måned: Ribbensteg med agurkesalat, pandekager 
med is og syltetøj, koldskål, kalkungryde med cocktailpølser, jordbær, gerne ålegilde igen, 
stegt sild, stegt rødspættefilet, stegt kalvelever med løg, brune kartofler, is, hakkebøf med 
løg og surt og nye kartofler, selleribøf, kold kartoffelsalat, supper med farve, krebinetter 
med stuvet ærter og gulerødder eller stuvet spidskål, Grillkylling, grillpølser, grillspyd, 
koldskål, kylling i sur – sød sovs, boller i karry, frikadeller med kold kartoffelsalat, 
fiskefrikadeller, rødspætte med persillesovs, hornfisk, flæskested, alm. Italiensk lasagne, 
mørbrad, grillet fisk, schnitzel med melonsalat, rejesalat som forret, tarteletter, ratatouille, 
vandmelonsalat, maskeret blomkål, kogt torsk med Gudhjem dyppelse, 
grønsagsfrikadeller bagt i ovn, wienerbrødsheks til Sct. Hans, fiskefrikadeller, mere grøn 
salat om aftenen, dampede snackgulerødder, auberginer med tomatsovs, ris og oksekød. 



24

2. Møder på de enkelte etager 
 
1.sal   
Tilstedeværende beboere: Ruth, Per, Fru Kaiser, Randi, 
Marianne og Esther. 
 
De tilstedeværende beboere gav udtryk for, at det var rart 
med et møde, hvor man kan komme med ønsker til både 
mad og aktivitet. 
 
Dialog om madspildsundersøgelsen, hvor Lise oplyste, at 
det er tydeligt, at der er mest madspild om aftenen, når 
der serveres rugbrød. Det fortæller Lise, at der skal 
serveres mindre rugbrød, som skal erstattes af måltider, 
der er nemmere at synke. 
 
Der var snak om, at det er trist at deltage i fester, hvis man 
ikke kan eller må drikke et glas vin. Lise oplyste, at der altid 
er alkoholfri vin, når der er fest. 
 
Der blev gjort opmærksom på, at der er pårørende, som 
ikke kan høre, når dørtelefonen besvares. Benedikte 
undersøger, hvad udfordringen er og om det er en 
udfordring, som kan løses. 
 
Der var flere beboere, som var glade for den daglige 
avislæsning i spisestuen. 
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2.sal 
Mødet blev aflyst, da flere beboere var på tur og de 
tilstedeværende ikke ønskede at deltage. 
  
3.sal  
Tilstedeværende beboere: Irene, Kasper, Inger, Frits, Anne-
Grethe og Kirsten.  
 
Der var ingen særlige forhold at drøfte. 
 
 

4.sal 
Tilstedeværende beboere: Helga, Flemming, Rita, Lena, 
Ellen, Anne-Lise, Azize, Bendt. 
 
Beboerne takkede for en dejlig tur forleden dag. Det var 
skønt at komme ud og køre. 
 
Der bliver spurgt, hvornår der skal ordnes have igen? 
Beboerne fortæller, at de meget gerne vil hjælpe med de 
praktiske opgaver i Kolonihaven. 
 
Dialog om festen dagen efter mødet, hvor der er blid jazz 
som underholdning. 
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3. Ønsker til aktiviteter i sommermåneder

Mange ture til kolonihaven

Musik og sang

Gåture

Oplæsning om søndagen, når Pia er på arbejde

Besøg på kunstmuseer: Arken, SMFK, Louisianna

Zoologisk Have

Tur til Hven

Hørsholm Kirke og park

Sletten Havn

Gl. Humlebæk og Humlebæk Havn

Faxe kalkbrud

Fredensborg Slotspark

Ishøj Dyrepark

Knuthenborg safaripark

Helsingør by

Pias sommerhus

Køreture «ud i det blå»
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Kære pårørende, 

De lyse nætter er over os, fuglene synger og det grønnes 

omkring os. Det er også juni måneden hvor dagene længes, 

det er nemlig Sankt Hans, hvor vi fejrer midsommer. 

Betaniahjemmet vil gerne invitere jer til at fejre 

Sankthansaften sammen med os med spisning og dans.  

SANKTHANSAFTEN  

Tilmelding: kontor@betaniahjemmet.dk
                                                

Obs: der er begrænset antal pladser.
 

Timeldingsfrist: 16. juni 2022
 

 

 

 

Torsdag den 23. juni  
fra kl. 15.00 til 19.30  

på Betaniahjemmet  

Thomas Andersen spiller op til dans.  
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Vi får jævnligt besøg af frisør Bjørk. Der betales enten 

kontant til Bjørk, eller der kan hentes penge i 

beboerkuverten på kontoret. Det er pårørendes ansvar, at der er 

penge i kuverten. 

Tider bookes hos Jeannie på telefon 38146924 eller mail 

jeg@betaniahjemmet.dk 

Prisliste: 

Klip   250 kr. 

Klip, vask og føn  300 kr. 

Permanent med klip         fra 500 kr. 

Farve          fra 300 kr. 

Striber          fra 320 kr. 

Farvning af vipper og bryn 200 kr.   

 
                                                                                                                           

 

 

Andreas Toldam  kommer på Betaniahjemmet hver 

mandag. 

En behandling koster 370 kr.*, og kan enten betales 

kontant til Andreas eller han kan hente penge i 

beboerkuverten på kontoret. Det er også muligt at få 

tilsendt en faktura. 

Andreas kan kontaktes på telefon 42831306 eller mail 

toldamfod@gmail.com 

Man kan tilmelde sig ordningen på kontoret. 

*Prisen stiger pr. 1. august 2022 til 400 kr.  

FRISØR 

Fodterapeut 



Løsningen afleveres i kontorets postkasse, senest 23. juni2022

Skriv navn: _______________ og lejl.nr.: _____

Der findes én vinder blandt de indsendt løsninger.
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Løsningen afleveres i kontorets postkasse, senest 23. juni 2022
     

Skriv navn: _______________ og lejl.nr.: _____
     

Der findes én vinder blandt de indsendt løsninger.

 

Kan du finde de 5 

forskelle på de to 

billeder?

Farvelæg gerne 

billederne 
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TILLYKKE TIL VINDERNE
 

 

Eyvind i 203 vandt præmien

 for at finde alle ordene

Frits i 310 vandt præmien

for atløse krydsordet 

korrekt
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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.

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 80    nab@betaniahjemmet.dk

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