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35. årgang

I maj måned går jeg altid rundt med Mozarts melodi til
”Kom maj du søde milde” i hovedet. Længslen efter
sommer og udeliv trænger sig på efter en lang vinter.
Længslen bliver ikke mindre af, at Betaniahjemmet siden
marts måned sidste år har været ramt af restriktioner i
større eller mindre grad på grund af den igangværende
pandemi med Coronavirus. Det har været en svær tid, hvor
du som mange andre selvfølgelig er påvirket af, at der ikke
har været mulighed for at få besøg på samme vilkår som
før pandemien eller deltage i arrangementer i
fællesskabet.
Heldigvis er genåbningen af samfundet i gang, og det
betyder konkret, at vi i maj måned får udvidet
mulighederne for at åbne spisestuen og holde
arrangementer både indendørs og udendørs.
Husk, at der også er mulighed for både at nyde solen på en
stol i gården eller at gå en tur i lokalområdet.
Der er mange ting at glædes over, så lad os følge Victor
Borges opfordring: ”Smilet er den kortest afstand mellem
mennesker.”
Lad os sammen smile og hjælpe hinanden med at mindske
afstande og fremme livsglæden.
Venlig hilsen
Benedikte Korsager
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Spisning i spisestuen i maj måned
I maj måned bliver forsamlingsforbuddet hævet, det gør at vi kan
være flere samlet i spisestuen.
Uge 18: Spisestuen er lukket, fordi en del af medarbejderne skal på
uddannelse.
Uge 19:
Mandag middag: 1 og 2 sals beboere

Aftencafé: 3 og 4 sals
beboere

Tirsdag middag: 3 og 4 sals beboere
Onsdag middag: 1 og 2 sals beboere
Uge 20:
Mandag middag: 1 og 2 sals beboere
Tirsdag middag: 3 og 4 sals beboere
Onsdag middag: 1 og 2 sals beboere
Torsdag middag: 3 og 4 sals beboere
Fredag d. 21. maj

Fra fredag middag og
frem er spisestuen åben
for alle. Vi må dog max.
være 50 personer samlet.
Det svarer til ca. 10
personer fra hver etage.
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Aftencafé: 3 og 4 sals
beboere

Aftencafé: 1 og 2 sals
beboere

Åbning af spisestuen
med sang og musik
Glæd jer til en dejlig musik og sang med
Mette hvor vi får stimuleret alle sanserne!

Fredag den 21. maj 2021
kl. 12.00 i spisestuen
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Åbning for køb af mad og drikke til pårørende
Fra 1. maj bliver det igen muligt for pårørende at købe
kaffe, kage og mad på Betaniahjemmet . Dette under
forudsætning af, at det bliver spist og drukket i beboernes
egne boliger. Pårørende må forsat ikke opholde sig i
fællesområderne.

1. sal i hjemmebiografen
Vi så en dejlig dansk film, som skabte samvær, hvor
de nye og ældre beboere kunne lære hinanden
bedre at kende.
En meget hyggelig stemning med varm kakaomælk
og hjemmebagte boller.
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Mærkning af tøj
Betaniahjemmets vaskeri modtager ofte tøj til vask, som
ikke er mærket med bolignummer. Det betyder, at vi
desværre ikke kan levere det tilbage til den rette ejer, når
det er vasket.
Det er derfor meget vigtigt, at tøjet bliver mærket - både
ved indflytning og ved køb af nyt tøj.
Tøj, der skal mærkes, afleveres til plejepersonalet.
Personalet sørger for, at det kommer ned i vaskeriet, hvor
det bliver mærket. Tøjmærkerne bliver afregnet efter
forbrug og kommer på månedsregningen.
Hvis du har nogen spørgsmål til vaskeordningen, så er du
velkommen til at ringe til mig på tlf.nr. 38146960.
Med venlig hilsen
Lise
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Anbefalingerne for samvær og adfærd i
forbindelse med håndteringen af den
igangværende epidemi, er ændret.
Anbefalingerne for samvær og adfærd i forbindelse med den
igangværende epidemi er ændret af
sundhedsmyndighederne, da mere end 80 procent af
Betaniahjemmets beboere er færdigvaccineret.
For beboere, der er færdigvaccinerede, er anbefalingerne
følgende:
Du kan være sammen med andre færdigvaccinerede
uden at holde afstand eller bruge mundbind
Du kan være sammen med familie eller nære venner
som ikke er vaccineret uden at holde afstand eller
bruge mundbind, hvis de ikke er i øget risiko for et
alvorligt forløb ved COVID-19
Hvis du er ’nær kontakt’ til en, der er smittet, behøver
du ikke gå i selvisolation
Da forsamlingsforbuddet samtidig lempes i løbet af maj og
juni måned, betyder det, at vi kan begynde at spise sammen
og holde fælles arrangementer på tværs af de fire etager på
Betaniahjemmet.
Udover ovenstående fremgår af de reviderede anbefalinger,
at det igen er muligt for medarbejderne at deltage i fx
relevant undervisning så almindelig drift kan genoptages.
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Middagsmad Betaniahjemmet Maj 2021
Lørdag

1. Maj

Kylling stegt med persille, skysauce,
kartofler og agurkesalat

Fløderand

Søndag

2. Maj

Kogt torsk med peberrodssauce, kartofler
og og bagte tomater

Citronfromage

Mandag

3. Maj

Kalvelever med bløde løg, kartofler og
skysauce

Kræmmerhuse med
flødeskum og syltetøj

Tirsdag

4. Maj

Onsdag

5. Maj

Paneret flæsk med persillesovs og
kartofler

Abrikosgrød med fløde

Torsdag

6. Maj

Lakselasagne med spinat

Henkogt pærer med
chokoladesauce

Fredag

7. Maj

Kalkunkrebinetter med tomatsauce og
kartofler

Nougatmousse

Lørdag

8. Maj

Brændende kærlighed med rødbeder

Solbærgrød med mælk

Søndag

9. Maj

Sprængt svinekam, aspargessauce,
kartofler og gulerødder

Hindbærmousse

Mandag

10. Maj

Hakkebøffer med bløde løg, skysauce og
kartofler

Juliennesuppe med
brød

Tirsdag

11. Maj

Spaghetti Carbonara med salat

Frugtsalat med
vaniljesødet yoghurt

Onsdag

12. Maj

Linsegryde med brød

Rejecocktail med brød

Torsdag

13. Maj

Osso buco med kartoffelmos og rødbeder

Chokolademousse

Fredag

14. Maj

Rødspætte med persillesauce, kartofler og
Kirsebærgrød med fløde
gulerødder

Lørdag

15. Maj

Søndag

16. Maj
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Grøntsagsfrikadeller, stegte kartofler, salat Tarteletter med rejer og
og dressing
fiskeboller

Kyllingefrikasse med kartofler

Jordbærkoldskål med
kammerjunker

Ribbensteg med skysauce, brune kartofler
Gammeldags æblekage
og agurkesalat

Aftensmad Betaniahjemmet Maj 2021
Lørdag

1. Maj

Jordskokkesuppe med purløg og en Lun ret

Søndag

2. Maj

Franskbrød med ørred, æggestand og purløg, rugbrød med
kyllingesalat og rugbrød med leverpostej og drueagurker

Mandag

3. Maj

Revelsben med kartofler, skysauce og agurkesalat og frugt med
creme

Tirsdag

4. Maj

Kartoffel-Porresuppe og assortet smørrebrød

Onsdag

5. Maj

Grøntsagstærte med salat og dessert

Torsdag

6. Maj

Fyldte pandekager med champignon og kylling med salat

Fredag

7. Maj

Frikadeller med hjemmelavet agurkesalat og kartoffelsalat og
abrikostrifli

Lørdag

8. Maj

Mexikansk tomatsuppe og Assorteret smørrebrød

Søndag

9. Maj

Franskbrød med skaldyrssalat, rugbrød med andepaté og
drueagurk og rugbrød med rullepølse, løg, sky og karse

Mandag

10. Maj

Tarteletter med høns i asparges og solbærtrifli med hvid
chokolade

Tirsdag

11. Maj

Minestronesuppe med flutes og assorteret smørrebrød

Onsdag

12. Maj

Kartoffelmad med mayonaise, purløg og bacon, rugbrød med
sprængt nakke og italiensk salat og tunsalat

Torsdag

13. Maj

Croissant med hønsesalat, kartoffelrøsti med laksesalat og
rugbrød med æg, mayonaise og tomat

Fredag

14. Maj

Tyrkisk landsuppe med brød og passionsfrugtmousse

Lørdag

15. Maj

Aspargessuppe og Assorteret smørrebrød

Søndag

16. Maj

Pølse-ostebord med forskelligt tilbehør
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Middagsmad Betaniahjemmet Maj 2021
Mandag

17. Maj

Skinkegryde med bacon, cocktailpølser og
Jordbærgrød med fløde
bønner og kartoffelmos

Tirsdag

18. Maj

Fiskefrikadeller med remoulade og stegte
kartofler

Pandekager med
syltetøj og sukker

Onsdag

19. Maj

Græsk farsbrød med tzatziki, kartofler og
tomatsalat

Henkogte ferskner med
creme

Torsdag

20. Maj

Biksemad med spejlæg og rødbeder

Sveskegrød med fløde

Fredag

21. Maj

Grillede lange pølser med brød, bøffer
med kartoffelsalat og salat og fadøl

Gammeldags isvafler

Lørdag

22. Maj

Medister med stuvet blomkål og kartofler Hindbærgrød med fløde

Søndag

23. Maj

Forloren hare med sovs, kartofler, ærter og
ribsgele

Svesketrifli

Mandag

24. Maj

Svinemørbrad i flødesauce, kartofler og
dampede grøntsager

Tiramisu

Tirsdag

25. Maj

Krebinetter med stuvede ærter og
gulerødder og kartofler

Syltede grønne figner
med creme

Onsdag

26. Maj

Pinsefrokost på etagerne

Torsdag

27. Maj

Stegte sild med persillesovs og nye
kartofler

Stikkelsbærgrød med
fløde

Fredag

28. Maj

Svensk pølseret med ærter

Kold rabarbersuppe
med drys

Lørdag

29. Maj

Frikadeller med stuvet spinat, brune
kartofler og perleløg

Frisk frugt

Søndag

30. Maj

Laks med citronsauce, kartofler og
dampede grøntsager

Appelsinfromage

Mandag

31. Maj

Lasagne med salat

Solbærkoldskål med
kammerjunker
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Aftensmad Betaniahjemmet Maj 2021
Mandag

17. Maj

Wokret med nudler, grøntsager og rejer og æblegrød med fløde

Tirsdag

18. Maj

Hønsesuppe med urter og kød-og melboller og assortet
smørrebrød

Onsdag

19. Maj

Lun leverpostej med bacon, rødbeder og rugbrød, rugbrød med
æggesalat og rugbrød med ribbensteg, rødkål og agurkesalat

Torsdag

20. Maj

Pastagryde med oksekød og grøntsager og koldskål med
kammerjunker

Fredag

21. Maj

Sandwich og lidt sødt

Lørdag

22. Maj

Broccolisuppe og Assorteret smørrebrød

Søndag

23. Maj

Franskbrød med røget laks og asparges, rugbrød med æg,
mayonaise og tomat og rugbrød med pølsesalat

Mandag

24. Maj

Fiskeanretning med brød og lidt sødt

Tirsdag

25. Maj

Assorteret smørrebrød

Onsdag

26. Maj

Gullashsuppe med brød

Torsdag

27. Maj

Pariserbøffer og chokolademousse

Fredag

28. Maj

Lune barbecuemarinerede kyllingelår med marineret kartoffelbønnesalat og stikkelsbærtrifli

Lørdag

29. Maj

Tomatsuppe og Assorteret smørrebrød

Søndag

30. Maj

Røget makrel med æggestand og purløg på rugbrød, rugbrød
med skinkesalat og frugtsalat med kiks

Mandag

31. Maj

Pizza med salat og dessert
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Referat fra kost- og beboerrådsmøder på de enkelte
etager i april 2021.
Møderne er afholdt på følgende datoer:
1. sal: 07. april 2021
2. sal: 14. april 2021
3. sal: 21. april 2021
4. sal: 20. april 2021
Referent: Lise Hansen.
Dagsorden med referat
1. Kostplan for den kommende måned.
Kostplanen for maj måned 2021 er udarbejdet med
udgangspunkt i ønsker fra beboerne, som er kommet frem
på kost- og beboerrådsmøderne på alle etager.
2. Nyheder til / fra de enkelte etager.
Under alle møderne har der været en dialog om, at
beboerne glæder sig til, at det bliver muligt med flere
arrangementer og ture ud af huset. Der er stor glæde og
tilfredshed med, at spisestuen og aftencafeen er i gang
igen, men alle glæder sig til, at man kan mødes på tværs af
etager i spisestuen.
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1.sal
Tilstedeværende beboere: Grethe, Lone, Ida, Per, Preben,
Waltraud, Ruth og Randi
Mange ønsker til ture og arrangementer, som er skrevet
ind under ønsker til aktiviteter.
2.sal
Tilstedeværende beboere: Agnes, Kirsten, Kirsten, Frank,
Frida, Dolly.
Ingen særlige emner at drøfte.
3.sal
Tilstedeværende beboere: Inger, Frits, Anne-Grethe og
Irene
De tilstedeværende beboere fortalte, at de havde deltaget
i en meget hyggelig tur til kolonihaven ”Blomsten”. De
efterlyste flere ture til kolonihaven. Det er så rart at
komme ud igen.
Herudover blev der efterlyst en god fest, når det bliver
muligt igen.
4.sal
Tilstedeværende beboere: Tage, Aase, Flemming, Rita,
Lena, Azize og Desiree.
Beboerne kunne godt tænke sig at der kommer noget
afskærmning på glasloftet, da der bliver meget varmt, når
solen skinner. Lise fortæller, at der allerede er planlagt
ophængning af stofsejl i denne uge.
En beboer fortæller, at de ture, vedkommende har været
på, har været dejlige, især turen til Strandvejen.
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Når nu det ikke er muligt at komme på ferie til udlandet, så
opfordrer beboerne til, at der planlægges ferieture i
Danmark. Der er konkret forslag om Sønderjylland, så man
kan komme et smut til Tyskland (hvis vi må), eller en tur i
den helt anden ende… til Skagen.
Lena tilbyder, at beboerne på 4. sal kan tage på tur til
hendes sommerhus.
3. Ønsker til aktiviteter i maj måned.
· Ferieture rundt i Danmark.
· Køreture ud i det blå med stop i fx Dragør.
· En tur til Ishøj Dyrecenter og se på dyrene og få lidt
frokost bagefter.
· En tur på ”Arken” eller museum på Amager.
· Landbohøjskolens haver er også hyggelige. Lise kan
fortælle, at der er kommet en Café.
· Andre steder i nærområdet kunne være, Østre anlæg,
Assistent Kirkegården og området omkring
Betaniahjemmet.

16

Kursus for 20 medarbejdere i uge 18.
I efteråret 2020 have vi planlagt, at 20 medarbejdere skulle
deltage i et kompetencegivende kursus om
sanseintegration i det daglige arbejde.
Kurset blev aflyst på grund af epidemien, men med de nye
retningslinjer, er det muligt at afvikle kurset i uge 18 . Der
er derfor 20 medarbejdere fra både dag- og aftenvagt samt
aktivitetsafdelingen, som deltager i et kursus i ”Regnbuen”
fra 3-6. maj.
Der vil på alle etager være faste medarbejdere i både dag,
og aftenvagt, men du vil også møde en del af vores faste
afløsere, som sammen med de faste medarbejdere vil
sørge for, at du får den hjælp, som du plejer at få.
Spisestuen er lukket i uge 18, og der er ingen ture ud af
huset.
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Fødselsdage
Ebba Marie Henriksen
Thanita Khanaigam
Inger Engelbrecht
Martin Dohm-Smidt

17. maj
17. maj
25. maj
30. maj

Bolig 207
Bolig 303
Bolig 305
Bolig 105

Velkommen til vores nye beboere:
Vibeke Haugan
Annie Jørgensen
Martin Dohm-Smidt
Bent Kurt Madsen

Bolig 112
Bolig 415
Bolig 105
Bolig 409

Vi har sagt farvel til:
Preben Andersen
Grethe Etwil
Ære være deres minde

Bolig 111
Bolig 301

Onsdag den 12. maj kommer vinduespudseren og pudser
vinduer udvendigt og indvendigt på alle fællesområder og i
de boliger, hvor der betales for vinduespudsning.
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KONCERT
Glæd jer til en dejlig musik og sang!

Tirsdag den 25. maj 2021
klokken 13.15

Lili og Johannes
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FÆLLES GYMNASTIK
Vi kan nu igen åbne op for fælles gymnastik i Regnbuen!
Fælles gymnastik foregår hver fredag fra kl. 11.00 til kl. 12.00 .
Efter gymnastikken følges vi til spisestuen og middagsmaden.
Vi er glade for, at vores frivillige Inge og Susanne igen er klar til
at stå for gymnastikken hver fredag.
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AKTIVITETSAFDELINGEN
Vi er så heldige at vi igen i år kan låne et fælles hus i
kolonihaveforening Blomsten i København. Det er en meget
populær tur hos beboerne og derfor kører vi til kolonihaven to
gange om ugen. Vi kører kl. 9.30 fra Betaniahjemmet og er
tilbage igen ca. kl. 15.00. Det er aktivitetsmedarbejdere der står
for middagsmaden i kolonihaven de dage.

Udflugt til Kolonihaven
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Lør
Søn
Man
Tir
Ons
Tor
Fre

1
2
3
4
5 Kl. 14.00
6 Kl. 14.00
7 Kl. 11.00
Kl. 13.30
Lør
8
Søn
9 Kl. 14.00
Man 10 Kl. 10.00
Kl. 10.30
Kl. 13.30
Tir
11 Kl. 10.00
Kl. 10.30
Kl. 13.30
Ons 12 Kl. 10.00
Kl. 10.30
Kl. 13.30
Kl. 14.00
Tor
Fre
Lør
Søn

13
14 Kl. 11.00
Kl. 13.30
15
16

Kost-og beboerrådsmøde på 1. sal
Fællessang med Johannes på 4. sal
Fælles gymnastik I Regnbuen
Gåtur
Gudstjeneste - Folkekirken
Åben træning i fitness
Aktiviteter på terrassen eller i Regnbuen
Gåtur i Frederiksbergshave
Udflugt for 4. sal til Kolonihave
Aktiviteter på terrassen eller i Regnbuen
Gåtur
Udflugt for 1. sal til Kolonihave
Åben træning i fitness
Aktiviteter på terrassen eller i Regnbuen
Gåtur
Kost-og beboerrådsmøde på 2. sal
Kr. himmelfartsdag
Fælles gymnastik I Regnbuen
Gåtur

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

Aktiviteter er aflyst fra 3. – 6. maj grundet kursus for aktivitetsmedarbejdere.
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Man

Tirs

Ons

Tor

Fre
Lør
Søn
Man
Tir

17 Kl. 10.00
Kl. 10.30
Kl. 13.30
18 Kl. 10.00
Kl. 10.30
Kl. 13.30
Kl. 14.00
19 Kl. 10.00
Kl. 10.30
Kl. 13.30
Kl. 14.00
20 Kl. 10.30
Kl. 13.30
Kl. 14.00
21 Kl. 11.00
Kl. 12.00
22
23 Kl. 14.00

24
25 Kl. 09.30
Kl. 13.15
Ons
26 Kl. 12.30
Tor
27 Kl. 10.30
Kl. 13.30
Kl. 14.00
Fre
28 Kl. 11.00
Kl. 13.30
Kl. 14.00
Lør
29
Søn 30
Man 31 Kl. 10.00
Kl. 11.00
Kl. 13.30

Åben træning i fitness
Aktiviteter på terrassen eller i Regnbuen
Gåtur ved Damhussøen
Udflugt for 3. sal til Kolonihave
Aktiviteter på terrassen eller i Regnbuen
Gåtur
Kost-og beboerrådsmøde på 4.sal
Udflugt for 2. sal til Kolonihave
Åben træning i fitness
Aktiviteter på terrassen eller i Regnbuen
Gåtur
Kost-og beboerrådsmøde på 3.sal
Aktiviteter i sansehaven og på terrassen
Gåtur
Fællessang med Johannes på 1. sal
Fælles gymnastik I Regnbuen
Åbning af spisestuen med musik og sang
Gudstjeneste - Metodistkirke
Pinsedag
2. pinsedag
Tur til Ishøj dyrepark
Koncert med Johannes og Lili
Pinsefrokost på etagerne
Aktiviteter i sansehaven og på terrassen
Gåtur
Fællessang med Johannes på 2. sal
Fælles gymnastik I Regnbuen
Gåtur
Kost-og beboerrådsmøde på 4.sal

Åben træning i fitness
Banko
Gåtur
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Spisestuen
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Løsningen afleveres i kontorets postkasse, senest 19. maj
Skriv navn: _______________ og lejl.nr.: _____
Der findes én vinder blandt de indsendt løsninger.
Der er en pose slik på højkant
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Hjælp politiet med at fange den
frække tyveknægt

Løsningen afleveres i kontorets postkasse, senest 19. maj
Skriv navn: _______________ og lejl.nr.: _____
Der findes én vinder blandt de indsendt løsninger.
26

Der er en pose slik på højkant

Kaj i 201 var den heldige
vinder af krydsordet i april.
Her er han med sin gevinst.

Dolly i 213 fandt de 5 forskelle
og har modtaget sin gevinst
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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

38 14 69 25

Afdelingsleder 3 + 4 sal
Nawal Boudarba

38 14 69 80 nab@betaniahjemmet.dk

Kontor
Mariann Hansen

38 14 69 22 kontor@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

