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36. årgang

Efteråret trænger sig for alvor på, og den sidste
weekend i oktober blev urene stillet en time tilbage .
En meget varm oktober måned er forbi. Vi er kommet
ind i november, som nogle vil synes er trist med
råkolde dage, forblæste haver, fugleflugt under
himlen 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 tid til at tænke på og måske
skrive en hilsen til, ringe til eller besøge familien. Vi
håber, at der er mange beboere med familie, som har
lyst til at deltage i julemarked den 30. november.
Kolonihaven er lukket for i år, men i den mørke tid,
kan vi glæde os til den kommende sæson, hvor der fx
er en ide om at avle græskar.
Jeg ønsker alle en hyggelige november måned fyldt
med både fysiske, kreative og åndelige aktiviteter.
Venlig hilsen
Benedikte Korsager
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BEBOERNYT:
Fødselsdage:
Øjvind Hoen
4. november
Ilse Langkilde 25. november

Bolig 206
Bolig 410

Vi byder velkommen til:
Henning Bjerno
Bjarne Vyff Larsen

Bolig 215
Bolig 411

Vi har sagt farvel til:
Axel Marinus Olsen
Else Østlund Jakobsen

Bolig 215
Bolig 411

MedarbejderNyt
Vi siger velkommen til:
Jarinthip Bækmark, SOSU-hjælper, som er ansat 10. oktober.
Kiin Mohamed, SOSU-hjælper, som er ansat 10. oktober.
Dunia Al-Qadi, SOSU-sassistent, som er ansat 7. november.

Vi har sagt farvel til:
Aaliyah Alaa Jaber, hjælper i dagvagt, som er stoppet 31. oktober 2022

Vi ønsker dig held og lykke på din nye arbejdsplads.
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Kortklub
Vi har startet en kortklub.
Vi mødes ca. 2 x om måneden og vi
spiller i køkkenet på 2.sal. Hvis det er
noget for dig, så kan du tale med Pia
fra aktivitetsafdelingen.
I november måned mødes
kortklubben tirsdag den 1. og 15.
november kl. 14.00 på 2. sal.
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Menuplan Middag Betaniahjemmet november 2022
Stegt flæsk med persillesovs og
kartofler
Halloween tema: Græskartærte med
Onsdag 2. november
kyllingespyd og coleslaw med spidskål

Æbletærte med creme
fraiche
Græskardessert med
chokoladepynt

Torsdag 3. november

Grøntsagslasagne

Abrikosgrød med mælk

Fredag

Karrykål med ris

Forårsruller og ebi rejer

Tirsdag 1. november

4. november

Lørdag 5. november
Søndag 6. november

Frikadeller med stuvet spinat, brune
kartofler og glaserede perleløg
Kogt torsk med peberrodssovs,
kartofler og grønne bønner

Ananasfromage
Vanije panna cotta med
tranebær
Is med frugt og
chokoladesauce

Mandag 7. november

Brunkål med flæsk og nakke

Tirsdag 8. november

Kalkunbryst med bacon, flødekartofler
og salat

Blommetrifli

Onsdag 9. november

Brændende kærlighed med rødbeder

Henkogt fersken med
flødeskum

Torsdag 10. november

Stegte sild med persillesovs, braserede
kartofler og ærter

Skovbærgrød med fløde

Fredag 11. november

Broccoligratin med salat

Rejecocktail med brød

Stegeben med skysauce, kartofler og
drueagurker
Laks med hollandaisesovs, kartofler og
Søndag 13. november
bønner
Lørdag 12. november
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Gammeldags æblekage
Tiramisu

Menuplan Aften Betaniahjemmet november 2022
Tirsdag 1. november
Onsdag 2. november
Torsdag 3. november
Fredag 4. november

Hønsekødssuppe med brød og assorteret smørrebrød
Tarteletter med skinke,asparges,ærter og regnbueis med
vafler
Aftencafe: Bøf stroganoff med kartoffelmos, asier og
chokolademousse
Fiskeanretning med brød og lidt sødt

Lørdag 5. november Æbleflæsk med rugbrød og rejesalat crossant og Abrikostrifli
Søndag 6. november

Tapas anretning

Mandag 7. november

Aftencafe: Baconruller med små stegte kartofler, skysauce,
rødkålsalat og jordbærmousse

Tirsdag 8. november

Oksehalesuppe med brød og dessert

Onsdag 9. november

Medister i kartoffel-grøntsagsfad og frugtsalat

Torsdag 10. november

Aftencafe: Andesteg med kartofler, rødkål, sovs og
waldorfsalat og Ris á la mande med kirsebærsovs

Fredag 11. november

Aspargssuppe med brød og assorteret smørrebrød

Lørdag 12. november

Tærte med spinat og svampe og citronfromage

Søndag 13. november

Lune mørbradbøffer med bløde løg, karrysild, hønsesalat og
rugbrød
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Menuplan Middag Betaniahjemmet november 2022
Mandag 14. november

Millionbøf med kartoffelmos

Pandekager med syltetøj og
sukker

Tirsdag 15. november

Kåldolmer med skysovs, kartofler,
dampede grøntsager og ribsgele

Frisk frugt

Onsdag 16. november

Linsegryde med ris og creme fraiche

Tunmousse med brød

Torsdag 17. november

Oksekødboller i tomatsauce med pasta
og blomkål

Pavlova

Fredag 18. november

Kulmule med sennepssauce, kartofler,
og bønner

Æbleskiver

Lørdag 19. november

Medisterpølse med skysauce, brune
kartofler og rødkål

Rombudding

Søndag 20. november

Roastbeef med skysovs, smørstegte
kartofler og gulerødder

Cremebrulée

Mandag 21. november Irsk stuvning med rødbeder og rugbrød Stikkelsbærgrød med fløde
Tirsdag 22. november

Asiatiske kødboller i sur-sødsauce med
ris

Frugtsalat med råcreme

Onsdag 23. november

Guleærter med sprængt nakke

Islagkage

Torsdag 24. november

Koteletter med skysauce, kartofler og
ristet rosenkål

Henkogte pærer med
makronskum

Fredag 25. november

Chili sin carne med creme fraiche og
brød

Æblegrød med fløde

Lørdag 26. november

Fiskefrikadeller med citronsauce,
kartofler og salat

Cheesecake

Søndag 27. november

Rullesteg med persille, skysovs,
kartofler og gulerødder

Vanilje budding med
saftsauce

Mandag 28. november

Biksemad med spejlæg og rødbeder

Rødgrød med fløde

Tirsdag 29. november

Knuste hjerter i flødesovs med
kartoffelmos og asier

Syltede grønne figner med
creme

Onsdag 30. november
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Julemarked

Menuplan Aften Betaniahjemmet november 2022
Mandag 14. november

Aftencafe: Thairet med nudler, kylling og brownie med
creme fraiche og bær

Tirsdag 15. november

Gullashsuppe med brød og lidt sødt

Onsdag 16. november

Kartoffel-porre suppe med assorteret smørrebrød

Torsdag 17. november

Aftencafe: Kylling i karry med ris og fløderand med bær

Fredag 18. november

Fyldte madpandekager med kylling, peberfrugt og
kidneybønner, salat og lidt sødt

Lørdag 19. november

Juliennesuppe med assorteret smørrebrød

Tunsalat på franskbrød, bondebrød med æg, mayonaise og
rejer og jordskokkesuppe med brød
Aftencafe: Weinersnitzel med smørsovs, braserede kartofler,
Mandag 21. november
drenge og is
Søndag 20. november

Tirsdag 22. november Græskarsuppe med bruchettabrød og assorteret smørrebrød
Onsdag 23. november

Broccolitærte med salat og stikkelsbærtrifli

Aftencafe: Ribbensteg med skysauce, brune kartofler, rødkål
og is med vafler
Røget makrel med æggestand og purløg, rugbrød med
Fredag 25. november
skinke salat og hindbærmousse

Torsdag 24. november

Lørdag 26. november
Søndag 27. november
Mandag 28. november

Lune kyllinglår med kartoffelsalat og tomatsalat
Gravad laks med rævesauce på franskbrød, rugbrød med
forlorenhare og tyttebærskum og æggesalat
Aftencafe: Fyldte rødspætter med hollandaisesauce,
kartofler og dessert

Tirsdag 29. november

Blomkålssuppe med assorteret smørrebrød

Onsdag 30. november

Fyldte peberfrugter med oksekød og lidt sødt
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Tir

Ons

Tor

Fre

Lør
Søn
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1 Kl. 10.30

Kl. 13.30
Kl. 14.00
2 Kl. 10.00
Kl. 10.30
Kl. 13.30
Kl. 14.30
3 Kl. 10.30
Kl. 11.00
Kl. 13.30
Kl. 14.30
Kl. 18.00
4 Kl. 11.00
Kl. 13.30
Kl. 14.30
5
6 Kl. 14.30

Heldagsudflugt
Individuelle aktiviteter
Avislæsning i loungen
Gåtur
Kortklub på 2. sal
Åben træning i fitness
Individuelle aktiviteter
Avislæsning i loungen
Gåtur
Kaffebord og kost- og beboerrådsmøde på 1.sal
Individuelle aktiviteter
Avislæsning i loungen
Gåtur
Kaffebord med fællessang på 1.sal
Aftencafe
Fælles gymnastik i Regnbuen
Gåtur
Fredagsbar i spisestuen
Gudstjeneste i Regnbuen – Metodistkirken

Man

Tir
Ons

Tor

Fre
Lør
Søn

7 Kl. 10.00
Kl. 13.30
Kl. 18.00
8 Kl. 10.00
Kl. 13.30
9 Kl. 10.00
Kl. 13.30
Kl. 14.30
10 Kl. 10.00
Kl. 13.30
Kl. 14.30
Kl. 18.00
11 Kl. 11.00
Kl. 14.30
12
13 Kl. 14.00

WELLNESS UGE MED SAUNAGUS
Gåtur
Aftencafe
WELLNESS UGE MED SAUNAGUS
Gåtur
WELLNESS UGE MED SAUNAGUS
Gåtur
Kaffebord og kost- og beboerrådsmøde på 2.sal
WELLNESS UGE MED SAUNAGUS
Gåtur
Kaffebord med fællessang på 2.sal
Aftencafe
Fælles gymnastik i Regnbuen
Fredagsbar med underholdning i spisestuen
Højtlæsning i Regnbuen
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Man

Tir

14 Kl. 10.00
Kl. 10.30
Kl. 13.30
Kl. 14.00
Kl. 18.00
15 Kl. 10.30
Kl. 13.30
Kl. 14.00

Ons

Tor

Fre
Lør
Søn
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16 Kl. 10.00
Kl. 10.30
Kl. 13.30
Kl. 14.30
17 Kl. 10.30
Kl. 13.30
Kl. 14.30
Kl. 18.00
18 Kl. 11.00
Kl. 14.30
19
20 Kl. 14.30

Åben træning i fitness
Individuelle aktiviteter på 2. og 4.sal
Avislæsning i loungen
Gåtur
Betania bio i Regnbuen
Aftencafe
Individuelle aktiviteter på 2. og 4.sal
Avislæsning i loungen
Gåtur
Individuelle aktiviteter
Kortklub på 2. sal
Åben træning i fitness
Individuelle aktiviteter på 2. og 4.sal
Avislæsning i loungen
Gåtur
Kaffebord og kost- og beboerrådsmøde på 3.sal
Individuelle aktiviteter på 2. og 4.sal
Avislæsning i loungen
Gåtur
Kaffebord med fællessang på 4.sal
Aftencafe
Fælles gymnastik i Regnbuen
Fredagsbar i spisestuen
Gudstjeneste i Regnbuen - Folkekirken

Man

Tir

Ons

Tor

Fre
Lør
Søn
Man

Tir

Ons

21 Kl. 10.00 Åben træning i fitness
Kl. 10.30 Individuelle aktiviteter på 1. og 3.sal
Avislæsning i loungen
Kl. 13.30 Gåtur
Kl. 14.00 Betania bio i Regnbuen
Kl. 18.00 Aftencafe
22 Kl. 10.30 Individuelle aktiviteter på 1. og 3.sal
Kl. 13.30 Gåtur
Kl. 14.00 Vi hepper på fodboldlandsholdet – VM kamp i Regnbuen
23 Kl. 10.00 Åben træning i fitness
Kl. 10.00 Individuelle aktiviteter på 1. og 3.sal
Avislæsning i loungen
Kl. 13.30 Gåtur
Kl. 14.30 Kaffebord og kost- og beboerrådsmøde på 4.sal
24 Kl. 10.30 Vi pynter huset til Julemarked
Avislæsning i loungen
Kl. 13.30 Gåtur
Kl. 14.30 Kaffebord med fællessang på 4.sal
Kl. 18.00 Aftencafe
25 Kl. 11.00 Fælles gymnastik i Regnbuen
Kl. 14.30 Fredagsbar i spisestuen
26
27
Teatertur til Tivoli - Nøddeknækkeren
28 Kl. 10.00 Åben træning i fitness
Kl. 10.30 Individuelle aktiviteter på 2. og 4.sal
Avislæsning i loungen
Kl. 13.30 Gåtur
Kl. 18.00 Aftencafe
29 Kl. 10.30 Individuelle aktiviteter på 2. og 4.sal
Avislæsning i loungen
Kl. 13.30 Gåtur
Kl. 14.00 Vi gør klar til Julemarked
30 Kl. 11.00 JULEMARKED
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Mandag til torsdag i uge 45 vil vi igen gerne invitere jer til
wellness-uge, hvor vi vil tilbyde jer forskellige former for
wellness-aktiviteter i Regnbuen.
Massage, fodbad, ansigtsmasker og neglebar.
På terrassen foran Regnbuen bliver der installeret en
mobil sauna, og der vil være mulighed for at afprøve
saunagus.

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

14

kl. 10.00 - 12.00

Saunagus

kl. 13.30 – 15.30

Wellness aktiviteter

kl. 10.00 - 12.00

Saunagus og ansigtsmassage

kl. 13.30 – 15.30

Wellness aktiviteter

kl. 10.00 - 12.00

Saunagus og ansigtsmassage

kl. 13.30 – 15.30

Wellness aktiviteter

kl. 10.00 - 12.00

Saunagus og ansigtsmassage

kl. 14.30 – 16.00

Fælles sang med Johannes

Fredagsbar
Åben hver fredag fra kl. 14.30 til kl. 16.30 i spisestuen
Vi starter med at få alkoholfri drinks og efterfølgende bliver
der serveret kaffe og kage. Der kan også købes øl, vin og
sodavand. Der er musikalsk underholdning ca. 2 fredage i
måneden. Andre gange bliver der bagt pandekager eller vafler,
imens der vises koncerter på storskærm.
I er velkomne til at komme med ønsker til aktiviteter under
fredagsbar!
I november måned er der planlagt 1 koncert:
Den 4. november – der bages vafler
Den 11. november – koncert med Preben Nissen og søn
Den 18. november – Overraskelse
Den 25. november – der bages pandekager

15

Øjeblikke fra oktober

Tur til Zoo

16

Saunagus
Fælles sang

Herreklubben
17

Ferie på Bornholm

18

Ferie på Bornholm

Fredagsbar
19
23

Invitation til Betaniahjemmets

Julemarked
Onsdag den 30. november 2022
DAGENS PROGRAM
Kl. 11.00: Boderne åbner i Regnbuen, hvor der bliver mulighed for at købe
julenisser, julepynt og juledekorationer mm.
Kl. 12.00 til 14.00: Køkkenet serverer Flæskestegssandwich,
Frikadellesandwich og Kyllingespyd med rødkålssalat i spisestuen.
Kl. 13.30 til 15.30: Benedikte bager sine berømte æbleskiver i spisestuen.
Kl. 14.00: Lene Siel synger julen ind.
Kl. 16.00: Afslutning.

Der serveres gløgg, vin, øl og sodavand under hele arrangementet
Arrangement er gratis for Betaniahjemmets beboere og koster 100
kr. for pårørende/gæster.
Tilmeldingsfrist for gæster mandag d.28. november kl. 12.00 ved at
sende en mail til: kontor@betaniahjemmet.dk eller ring 3814 6922.
Gæster betaler ved indgangen.
Vel mødt

20

VM i fodbold

Vi hepper på det danske fodboldlandshold
og ser kampen sammen i Regnbuen
Tirsdag den 22. november kl. 14.00
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Referat fra kost- og beboerrådsmøder på de enkelte
etager i oktober måned 2022.
Møderne er afholdt på følgende datoer:
1. sal: 04. oktober 2022
2. sal: 12. oktober 2022
3. sal: 19. oktober 2022
4. sal: 26. oktober 2022
Referent: Benedikte Korsager og Lise Hansen
Dagsorden med referat
1. Kostplan for november måned.
Kostplanen for november måned 2022 er udarbejdet med
udgangspunkt i ønsker fra beboerne, som er kommet frem på
kost- og beboerrådsmøderne på etagerne samt i spisestuen.
Der er kommet følgende generelle ting frem om kosten under
møderne:
· Vi er glade for desserter.
· Vi vil gerne have masser af rødvin. (Benedikte fortalte, at alle
beboere kan købe rødvin i den mængde, man ønsker.)
· Det er skønt med små kartofler.
· Æbleflæsken, der blev serveret forleden, var dejlig, men der
var ikke nok af den.
· Der må gerne tilbydes cognac til fredagsbaren.
· Sovse er altid meget gode.
· Den hjemmelavede is er fantastisk.
· Vi får dejlig og afvekslende mad.

22

Følgende er ønsker til kostplanen i oktober måned:
Stegte sild og brasede kartofler, stegt lever med bløde løg, aspargessuppe, hønsekødsuppe, blomkålssuppe,
hjerter i flødesovs med kartofter og asier, rullesteg med persille, kartofler og skysovs, kogt torsk,
flæskesteg, stege ben, oksehalesuppe, forloren hare med Waldorffsalat, kåldolmer med tyttebær,
baileymousse, rombudding, vaniljebudding, ris a la mande, citronfromage, ananasfromage, Millionbøf med
mos, Brændende kærlighed, Tarteletter med skinke/gulerod/ærter, Æbleflæsk, Roastbeef, Gule ærter, Kogt
torsk med sennepssauce, Hamburgerryg med sennepssauce , Svinemørbrad med champignon a la creme,
Hakkebøffer med løg og skysauce, Forårsruller og thairet, Juliennesuppe, det kan alle lide, Stegt rødspætte
med persillesauce, Glaserede perleløg… til hvad som helst, gule ærter med flæsk og medisterpølse, brunkål
med flæsk, andesteg med rødkål og brune kartofter samt ris à là mande Mortens aften, stegt kalkun med
bacon, spinat og medisterpølse, æblegrød med vanilje, kartoffelporresuppe, god hjemmelavet is,
blommetrifli, æbleflæs – og nok af det, diverse æbledesserter, Roastbeef, risengrød, kotelet med sovs og
kartofler, paella, spaghetti med kødsovs, frikadeller med spinat og brune kartofler, kalkunsnitzel,
jægersnitzel med paprikasovs, fyldte peberfrugter., irsk stuvning

1. Møder på de enkelte etager
På alle etager orienterede Benedikte om, at el og varme er blevet
ekstremt dyrt, og det er nødvendigt, at alle hjælper med at slukke
lys og fjernsyn, når der ikke er brug for det. Temperaturen i huset
til vinter vil blive 21 grader, så der vil formentlig også blive brug
for undertøj og en varm trøje.
1.sal
Tilstedeværende beboere: Bodil, Randi, Gert, Gunnar, Per, Knud,
Grethe, fru Kaiser, Grethe, Marianne og Birgit.
Benedikte orienterede om, at hvis beboerne ønsker det, er det
muligt at sætte folie op på endevæggen i køkkenet med fx et
skovmotiv, som svarer til billederne på elevatordøren og
etagedøren ud til trappeopgangen. Der var ikke den store
interesse for den form for udsmykning på væggen, og der blev
udtryk bekymring i forhold til, at de to billeder på endevæggen i
så fald skal flyttes, da beboerne gerne vil have dem på etagen
fortsat. Vi vil derfor ikke gå videre med den form for udsmykning
på nuværende tidspunkt.

23

Knud tilbød 20 ”Fridas nisser” til fællesarealerne, som vi takker ja
tak til.
Beboerne fortalte, at de er meget tilfredse med de aktiviteter
som tilbydes i huset generelt.
2.sal
Tilstedeværende beboere: Frank, Iver, Mona, Lis, Kirsten, Grethe,
Karen W., Karen D.
Der var en snak omkring bordet om, hvad beboerne havde syntes
om de sidste fester, der var enighed om, at de havde været gode.
Underholdningen havde været god, og det var godt med
tallerkenanretning af maden.
Herefter var der en god snak om gamle komikere. Vi prøvede i
fællesskab at komme på, hvem der var. Baggrunden for snakken
var en fredagsunderholdning, hvor der både blev spillet Otto
Brandenburg sange, men også fortalt sjove anekdoter med
minder fra musikerens personlige bekendtskab med Otto
Brandenburg, det var underholdende eftermiddag med både god
musik og mange grin.
3.sal
Tilstedeværende beboere: Jytte, Inger, Inger, Torben, Tove,
Kirsten, Annette og Jytte.
Vi talte om Betaniahjemmets juletraditioner, hvor der pyntes op i
hele huset inden den første søndag i advent. Der er også altid
julemarked i slutningen af november eller begyndelsen af
december måned. Luciaoptog er ligeledes en fast tradition,
ligesom der afholdes en julekoncert i Regnbuen med det kor, som
24

øver hver tirsdag i huset. Der er julefrokost i spisestuen i løbet af
december måned, og 2. juledag er der julefrokost på etagerne.
Juleaften er der altid julegudstjeneste klokken 14, og der holdes
fælles juleaften i spisestuen med juletræ, mandelgave og
julegaver. Det er muligt at invitere gæster juleaften.
Nytårsaften er der altid festmiddag på de enkelte etager.
Benedikte tog et lille forbehold for den fælles jul i spisestuen, da
en opblussen i smitten med Covid-19 kan betyde, at vi ikke kan
holde fælles aktiviteter eller juleaften i spisestuen. Vi håber, at
det kan lade sig gøre, men det afhænger af, om vi kan undgå
større smitteudbrud. Flertallet af Betaniahjemmets beboere er
heldigvis vaccineret mod både Covid- 19 og influenza.
Der blev spurgt ind til, om man må benytte levende lys i fx en
juledekoration. Af hensyn til brandrisikoen, er det ikke tilladt at
bruge levende lys. Vi anbefaler batteridrevne lys, som i dag er
meget virkelighedstro.
Vi talte også om den igangværende energikrise, som betyder, at
vi skal spare på el og varme. Temperaturen i vinter vil være 21
grader, og vi skal undgå unødvendigt lys. Der var beboere, som
gjorde opmærksom på, at, at der ofte er lys på gangarealerne om
natten, hvilket ikke er nødvendigt. De opfordrede både
aftenvagter og nattevagter til at slukke mere af lyset tidligere på
aftenen.
En beboer fortalte også, at der ofte smækkes med dørene sidst
på aftenen og om natten, hvilket betyder, at man vågner og
måske ikke kan sove igen. Så, en opfordring til ikke at smække
med dørene.
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Benedikte oplyste, at der laves mad på etagerne i uge 43, da
køkkenet skal have nye vinduer. Herudover vil der i de
kommende uger blive sat chiplåse i alle døre. Beboere og
pårørende, vil få udleveret en chip, som kan åbne
hovedindgangen og egen indgangsdør.
Elsebeth fortalte, at der afholdes julemarked den 30. november,
hvor der vil være salg af juleting, blomsterdekorationer m.v. Der
kan rettes henvendelse til Elsebeth, hvis der er ønsker til
salgsboder.
Elsebeth fortalte ligeledes, at der er købt billetter til
Nøddeknækkeren i Tivoli en lørdag i november. 2 beboere meldte
sig som deltagere til forestillingen.
4.sal
Tilstedeværende beboere: Annette, Helga, Bendt, Rita, Lena,
Annelise og Aase.
Vi talte om kolonihaven, som rigtig mange beboere er meget
glade for at komme ud i. Huset blev lukket for vinteren i dag, og vi
talte om, at man nu hele vinteren kan glæde sig til, at det åbner
igen, når foråret kommer.
Vi snakkede om, at det vil være hyggeligt at lave juledekorationer
i fællesskab. Pia fortalte, at vi stoppede med det for nogle år
siden, da ingen beboere ønskede at deltage. Der var mange, der
gerne ville se på, men ingen, der ville lave deres egen dekoration.
De stigende priser på varme, el og fx fødevarer blev drøftet, og
der var enighed om, at det er vigtigt, at vi alle hjælper hinanden
med at slukke for lyset, når det ikke er nødvendigt, at det er
tændt.
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3. Ønsker til aktiviteter i november/december
- Fest med dans og musik
- Køreture «ud i det blå»
- Køreture i «Gøngernes fodspor»
- Tur til Dragør
- Virum museum
- Tivoli
- Tivolirevy (kan først blive til sommer)
- Cirkussrevy (kan først blive til sommer)
- Underholdning, der giver anledning til latter
- Oplæsning af julehistorier
- Musikarrangementer
- Kirkekoncerter i december måned.
Der afholdes julemarked d. 30. november 2022.
Der er købt 6 billetter til NØDDEKNÆKKEREN i Tivoli den 27.
november. Hvis du gerne vil deltage, skal du henvende dig
til Elsebeth, Pia, Christina eller Jeannie i aktivitetsafdelingen.
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Invitation til Juleaften i spisestuen
24. december kl. 18.00

Kære beboere og pårørende
Vi holder jul i spisestuen for alle beboere, som er hjemme på
Betaniahjemmet juleaften.
Vi ved, at det har stor betydning for mange beboere, at det er muligt at
invitere den nærmeste familie til juleaften på Betaniahjemmet, det vil vi
gerne fortsat prøve at tilgodese.
Vi har plads til 5 familieborde med max. 5 gæster ved hvert bord. Ved
familiebordene, sidder der ikke en medarbejder så hvis en beboer
med gæster har brug for hjælp til spisning, så skal gæsterne hjælpe
beboeren.
Gæsterne skal ligeledes hjælpe beboeren ned i spisestuen og op i boligen
igen, når juleaften er slut. Spisestuen åbner klokken 17.30 juleaften, og
middagen begynder klokken 18.00. Det er et krav, at alle deltagere
gennemfører en kviktest, inden adgang til spisestuen.

Tilmelding for gæster er efter først til mølle-princippet, men senest den
10. december på mail: kontor@betaniahjemmet.dk
Pris: 450 kr. inkl. drikkevarer.
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Løsningen afleveres i kontorets postkasse, senest 25. november 2022
Skriv navn: _______________ og lejl.nr.: _____
Der findes én vinder blandt de indsendt løsninger.
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Hvor mange eksemplarer af dette træ
kan du finde i bladet?
Du skal tælle dette træ med.
Er der:
___ 7 træer
___ 10 træer
___ 15 træer
Løsningen afleveres i kontorets postkasse, senest 25. november
2022
Skriv navn: _______________ og lejl.nr.: _____
Der findes én vinder blandt de indsendt løsninger.
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Gerda i 402
løste krydsordet korrekt

TILLYKKE TIL VINDERNE

Marianne i 107
fandt de gemte frugter
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Forstander
Benedikte Korsager

38 14 69 59 bko@betaniahjemmet.dk

Fys/aktivitetsleder
Alaa Gamal

38 14 69 26 ala@betaniahjemmet.dk

Leder af køkken, rengøring
teknik
Lise Hansen

38 14 69 60 lha@betaniahjemmet.dk

Afdelingsleder
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 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 at ændre i programmet.

Kontoret har følgende åbningstider:
Mandag

8.00-14.00

Tirsdag

8.00-14.00

Onsdag

Lukket for personlige
henvendelser

Torsdag

8.00-14.00

Fredag

8.00-13.00

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

Ansvarshavende redaktør : Benedikte Korsager
Redaktionen: David - Jette

