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Sommeren er forbi, og efteråret trænger sig på. Det 
medfører for de fleste en ændring i krop og sind. Man 
er simpelthen til på en anden måde om efteråret, 
hvor vinden blæser mere regelmæssigt, vejret bliver 
koldere, og naturen visner. Vi trækker naturligt mere 
indendørs, og aktiviteterne får et andet fokus.

 
 

Men selvom aktiviteterne ofte foregår indendørs på 
denne årstid, skal vi huske på, at det stadig er vigtigt, 
at du  kommer ud i lyset  og får stimuleret dine sanser 
i byens rum eller i naturen. Husk, at der er på alle 
hverdage, er gåtur i lokalområdet efter frokost. 

 

Beboere og pårørende  har før nedlukningen på grund 
af Covid -  19  efterlyst dialogmøder lokalt på de 
enkelte etager, hvilket vi gerne vil imødekomme. Vi 
har derfor planlagt at afholde et arrangement på alle 
fire etager i oktober og november måned. Jeg håber, 
at I har lyst til at deltage.

 
 

Jeg ønsker jer alle en god oktober fyldt med 
spændende aktiviteter og arrangementer.

 
 

Venlig hilsen
 

Benedikte Korsager
 



Velkommen

 

Fødselsdage:
 

Bendt Kirstein
    

1. okt
  

Bolig 413
 

Annelise Tillebæk  19. okt  Bolig 408 
Inger Kamioner   22. okt  Bolig 302 

  

 

 
 

Velkommen til vores nye beboer: 

Birte Hansen     Bolig 110 

Kathe Skov Hansen    Bolig 213 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

MedarbejderNyt  

Nancy Andrade, stopper som dagvagt, men forsætter som 

aftenvagt på 3. sal.
 

 



Invitation til beboer-
 
og pårørendemøde på de enkelte etager.

 

 
Betaniahjemmet afholder dialogmøder på alle etager i oktober 
og november måned. Dialogmøderne bliver afholdt på følgende 
dage:

 
Torsdag d. 7. oktober 2021 på 2. sal.

 
Tilmelding senest mandag d. 4. oktober 2021. 

 

Mandag d. 11. oktober 2021 på 1. sal. 
Tilmelding senest mandag d. 4. oktober 2021. 

 

Torsdag d. 4. november 2021 på 4. sal 
Tilmelding senest torsdag  d. 28. oktober 2021. 

 

Mandag d. 8. november 2021 på 3. sal 
Tilmelding senest mandag d. 1. november 2021. 

 

Vi begynder kl. 16.30, og forventer at slutte senest kl. 19.30. 
Møderne holdes i fællesområdet på de enkelte etager. 

 

Vi vil på møderne orientere om, hvad der generelt foregår på 

Betaniahjemmet. Herudover inviterer vi til dialog om de særlige 
forhold på de enkelte etager. Vi slutter aftenen med at spise et 
let måltid sammen.  

 

Af hensyn til bordopsætning og måltidet, vil vi gerne vide, hvem, 
der deltager. Du skal derfor tilmelde dig til kontoret senest en 
uge før mødet på den enkelte etage. Du kan ringe til 38146922

 

eller sende en mail til kontor@betaniahjemmet.dk
 

 
                                     

Venlig hilsen
 

 
                 

Nawal, Lena, Alaa, Lise og Benedikte
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    Agnes 

103 års fødselsdag
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Tusind tak for den fine underholdning!
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Øjeblikke fra september 

 

 

 

Betaniabio i Regnbuen 

Koncert af Amager Messingkvartet 
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Eyvind og hans kone Jytte fejrede diamantbryllup  

Frokost i spisestuen  
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Træning med VR-briller  

Træning i fitness
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Træning i fitness
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Træning med VR-briller  
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Lørdags hygge med dejlig mad  
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Høstfest
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Mandag til torsdag i uge 41 vil vi gerne invitere jer til 

wellness-uge, hvor vi vil tilbyde jer forskellige former for 

wellness-aktiviteter i Regnbuen. På terrassen foran 

Regnbuen bliver der installeret en mobil sauna, og der vil 

være muligheden for at afprøve saunagus, som er en 

hydrotermisk behandling og sanselig oplevelse med 

aromaterapi og forskellige temaer.  

Med Günther
 
Krautseppl
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Fre  1  Kl. 10.00 
Kl. 11.00  
Kl. 13.30  

Frisørtid  
Fælles gymnastik i Regnbuen 
Gåtur  

Lør  2  Kl. 14.00  Tur til teaterforestilling - Spillemand på en tagryg 
Søn  3  
Man  4  Kl. 10.00  

Kl. 10.30  
Kl. 11.00  
Kl. 13.30  
Kl. 14.00  
Kl. 18.00  

Åben træning i fitness 
Wellness på 1.sal 
Aktiviteter  i Regnbuen 
Avislæsning i spisestuen 
Gåtur  
Kaffebord på 2.sal 
Aftencafe  

Tir  5  Kl. 08.00  
Kl.  10.00  
Kl. 10.30  
Kl. 11.00  

Kl. 13.30  

Kl. 14.30  

Brunch i spisestuen 
Frisørtid  
Aktiviteter i Regnbuen 

Avislæsning i spisestuen 
Cafe Hyggen med banko i spisestuen 

Gåtur  

Kost-  og beboerrådsmøde på 1.sal 

Ons       6  Kl. 09.30  

Kl. 10.00  

Kl.  10.30  

Kl. 13.30  

Tur til varmtvandsbassin i Flintholms svømmehal 

Heldagstur til Arken - gratis 

Kaffebord på 4.sal 

Gåtur  

Tor  7  Kl. 10.00  

Kl. 11.00  

Kl. 13.30  

Kl. 14.30 
Kl. 18.00  

Individuelle ønsketure – gratis 

Avislæsning i spisestuen 
Gåtur  

Fællessang med Johannes i Regnbuen 

Aftencafe  

Fre  8  Kl. 11.00  

Kl. 13.30  
Fælles gymnastik i Regnbuen 

Gåtur  

Lør  9  

Søn      10  Kl. 14.30 Gudstjeneste i Regnbuen - Metodistkirken 

KALENDER OKTOBER
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Man     11 Kl. 10.00 

Kl. 18.00 
Wellness uge - Saunagus 

Aftencafe 

Tir         12 Kl. 10.00 

Kl. 14.30 
Wellness uge – Saunagus 

Kost- og beboerrådsmøde på 2.sal  

Ons      13 Kl. 10.00 Wellness uge - Saunagus 

Tor       14 Kl. 10.00 

Kl. 14.30 
Kl. 18.00 

Wellness uge - Saunagus 

Afslutning af Wellnessugen med fællessang i Regnbuen  

Aftencafe 

Fre      15 Kl. 10.00 Vi deltager ved motionsdag på Duevejskolen  

Lør        16 

Søn     17 

Under Wellness-uge bliver der opstillet en mobilsauna på terrassen  foran Regnbuen.  

SAUNAGUS  

KALENDER OKTOBER
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Man     18 Kl. 10.00 

Kl. 10.30 

Kl. 13.30 

Kl. 14.00 

Kl. 18.00 

Åben træning i fitness 

Aktiviteter i Regnbuen 

Gåtur  

Kaffebord på 1.sal 

Aftencafe 

Tir  19 Kl. 10.30 

Kl. 11.00 

Kl. 13.30 

Aktiviteter i Regnbuen 
Avislæsning i spisestuen 

Gåtur 

Cafe hyggen i spisestuen 

Ons       20 Kl. 10.00 

Kl. 13.30 
Kl. 14.30 

Åben træning i fitness 
Heldagstur til Dyrhaven - gratis 

Gåtur 
Kost- og beboerrådsmøde på 3.sal 

Tor   21 Kl. 10.00 
Kl. 13.30 
Kl. 14.30 

Individuelle ønsketure - gratis 

Gåtur 
Fællessang med Johannes i Regnbuen 

Fre   22 Kl. 11.00 
Kl. 13.00 

Fælles gymnastik I Regnbuen 
Gåtur 

Lør   23 
Søn   24 Kl. 14.30 Gudstjeneste i Regnbuen - Folkekirken  

KALENDER OKTOBER
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Man     25 Kl. 10.00 

Kl. 10.30 

Kl. 11.00 

Kl. 13.30 

Kl. 14.00 

Kl. 18.00 

Åben træning i fitness 

Wellness på 2.sal 
Aktiviteter i Regnbuen 
Avislæsning i spisestuen 

Gåtur  

Kaffebord på 3.sal 

Aftencafe 

Tir    26 Kl. 10.30 

Kl. 11.00 
Kl. 13.30 

Kl. 14.30 

Aktiviteter i Regnbuen 
Avislæsning i spisestuen 

Cafe Hyggen i spisestuen 
Gåtur 
Kost- og beboerrådsmøde på 4.sal 

Ons      27 Kl. 15.00 OKTOBERFEST I SPISESTUEN  

Tor       28 Kl. 10.30 
Kl. 11.00 
Kl. 13.30 
Kl. 14.30 

Aktiviteter i Regnbuen 
Avislæsning i spisestuen 
Gåtur 
Fællessang med Johannes i Regnbuen 

Fre        29 Kl. 11.00 
Kl. 13.00 

Fælles gymnastik I Regnbuen 
Gåtur 

Lør        30 
Søn       31 Sommertid slutter 

KALENDER OKTOBER



Fredag 1. Oktober
Millionbøf med kartoffelmos og 

rødbeder

Syltede grønne figner 

med råcreme

Lørdag 2. Oktober Svensk pølseret med ærter Jordbærfromage

Søndag 3. Oktober
Kogt skinke med flødekartofler og 

dampede grøntsager

Rabarbercrumble med 

creme fraiche

Mandag 4. Oktober  Tyrkisk landsuppe med brød Fiskeanretning med brød

Tirsdag 5. Oktober

Onsdag 6. Oktober
Grøntsagsfrikadeller med stegte 

kartofler, hvidkålsråkost og dressing
 Frisk frugt med creme

Torsdag 7. Oktober
Æggekage med bacon, purløg, tomat og 

rugbrød
Fyldte portobellosvampe

Fredag 8. Oktober
Paneret flæsk med kartofler og 

persillesauce

Henkogt pære med 

makronskum

Lørdag 9. Oktober
Fiskefrikadeller med kartofler, 

dampede gulerødder og citronsauce
Is med vafler

Søndag 10. Oktober
Ribbensteg med kartofler, agurksalat og 

skysovs
Citronfromage

Mandag 11. Oktober Tarteletter med høns i asparges Solbærgrød med fløde

Tirsdag 12. Oktober Gule ærter med røget flæsk
Chokoladebudding med 

flødeskum

Onsdag 13. Oktober
Frikadeller med brune kartofler, stuvet 

spinat og glaserede perleløg

Kærnemælkssuppe med 

rosiner

Torsdag 14. Oktober Broccoligratin med timiansgulerødder
Vaniljebudding med 

saftsauce

Fredag 15. Oktober
 Stegt lever med bløde løg, skysauce, 

kartofler og surt
Brombærgrød med fløde

Lørdag 16. Oktober
Oksekødboller i tomatsauce med 

kartoffelmos og bønner

Henkogte ferskner med 

råcreme

Søndag 17. Oktober
 Laks med hollandaisesauce, asparges 

og kartofler
Gammeldags æblekage 

Middagsmad Betaniahjemmet oktober 2021

Brunch i spisestuen fra kl. 8.30 til 10.30                                                 

Middag: Kyllingsuppe med urter og abrikosgrød med fløde
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Fredag 1. Oktober Tapas

Lørdag 2. Oktober Svampesuppe med brød og assorteret smørrebrød

Søndag 3. Oktober
Franskbrød med skaldyrssalat, rugbrød med champignonpaté og 

drueagurk og æg med mayonaise og tomat

Mandag 4. Oktober Grøntsagsterrin med bacontern, brød og frugtgrød med fløde

Tirsdag 5. Oktober
Æbleflæsk, rugbrød med leverpostej og rødbeder og spegepølse 

med løg og grøn peberfrugt

Onsdag 6. Oktober Tomatsuppe med nudler og assorteret smørrebrød

Torsdag 7. Oktober Iransk kyllingeret med ris og kage med is

Fredag 8. Oktober Medister i fad og abrikostrifli

Lørdag 9. Oktober Broccolissuppe og assorteret smørrebrød

Søndag 10. Oktober
Smørrebrød med røget makrel og røræg, Smørrebrød med 

Kartoffel, hønsesalat og bacon, Wienersalat med rugbrød  

Mandag 11. Oktober Lammegryde med ris og frugt med creme

Tirsdag 12. Oktober Juliennesuppe med brød og assorteret smørrebrød 

Onsdag 13. Oktober Porre-bacontærte med salat og kyllingespyd

Torsdag 14. Oktober
Indisk gryde med kokosmælk, mos og pandekager med 

nougatcreme

Fredag 15. Oktober
Rugbrød med frikadeller og surt, æg med mayonaise, tomat og 

agurk og makrelsalat

Lørdag 16. Oktober Blomkålssuppe med brød og assorteret smørrebrød

Søndag 17. Oktober
Rejesalat på franskbrød, Smørrebrød med oksebryst, pickles og 

peberrod og Ribbensteg med rødkål og agurkesalat

Aftensmad Betaniahjemmet oktober 2021
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Mandag 18. Oktober Gullashsuppe med brød
Vaniljebudding med 

saftsauce

Tirsdag 19. Oktober
Stegt sild & stegt kylling med brasede 

kartofler og persillesauce

Maskeret blomkål med 

rejer

Onsdag 20. Oktober
Moussaka med auberginer og kartofler 

og tzatziki  
Sveskegrød med fløde

Torsdag 21. Oktober
Krebinetter med stuvede ærter og 

gulerødder og kartofler

 Henkogt appelsin, grape 

og mandarin med creme

Fredag 22. Oktober Vegetar gryderet med bønner og mos
Ris a al mande med 

kirsebærsovs

Lørdag 23. Oktober
Bankekød med kartoffelmos og 

rødbeder
Jordbærgrød med fløde

Søndag 24. Oktober
Lammegryde med grøntsager og 

kartoffelmos
Appelsinfromage

Mandag 25. Oktober Stjerneskud Is med vafler

Tirsdag 26. Oktober Skipperlabskous med rødbeder
Hyldebærsuppe med 

æbletern og tvebakker 

Onsdag 27. Oktober Risengrød med kanelsukker og smør 
 Pandekager med syltetøj 

og sukker

Torsdag 28. Oktober Brændende kærlighed med rødbeder Rejecocktail med brød

Fredag 29. Oktober
Hakkebøffer med bløde løg, brun sovs 

og kartofler
Henkogt frugt med creme

Lørdag 30. Oktober
Forloren Hare med kartofler, skysauce 

og waldorffsalat
Mangomousse

Søndag 31. Oktober
Nakkesteg med skysauce, kartofler og 

agurkesalat
Islagkage

Middagsmad Betaniahjemmet oktober 2021
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Mandag 18. Oktober Spansk kylling med ris og chokolademousse

Tirsdag 19. Oktober Kartoffel-porre suppe med brød og assorteret smørrebrød

Onsdag 20. Oktober
Hønsekødsuppe med kødboller, melboller og urter og 

passionsfrugtmousse

Torsdag 21. Oktober
Croissant med skinkesalat, rugbrød med kalkunbryst med 

karrysalat, røget medister med agurk og tomat

Fredag 22. Oktober Lasagne med salat og svesketrifli

Lørdag 23. Oktober
Jordskokkesuppe med bacondrys og brød og assorteret 

smørrebrød

Søndag 24. Oktober
Franskbrød med røget laks, rugbrød med skinke salat og frugt- 

salat med kiks

Mandag 25. Oktober
Kylling stegt med østershatte, appelsin, ingefær og peberfrugt 

med ris og dessert

Tirsdag 26. Oktober Aspargessuppe med brød og assorteret smørrebrød

Onsdag 27. Oktober OKTOBERFEST

Torsdag 28. Oktober
Rugbrød med fiskefrikadeller med remoulade, croissant med 

hønsesalat og rullepølse med rå løg og karse

Fredag 29. Oktober Fyldt pandekager med oksekød og champignon, salat og lidt sødt

Lørdag 30. Oktober Broccolissuppe med brød og assorteret smørrebrød

Søndag 31. Oktober
Lune mørbradbøffer med bløde løg, Christiansø pigens sild, 

æggesalat og rugbrød

Aftensmad Betaniahjemmet oktober 2021
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Kommende aktivitet i november 
 
 

Happy End projektet 
Et fortroligt møde med alderdommen 

 
I november (uge 47 og 48)  kommer kunstnergruppen ”NextDoor” med 
Ingrid Tranum Velásques  som kunstnerisk leder bag projektet ”Happy 
End”.  Gruppen  arbejder med beboere, som ønsker at deltage i 
projektet med dans, bevægelse, fortælling og musik, og i fællesskab 
skabe en række iscenesættelser  om, hvordan I beboere oplever 
alderdommen.  
 

Kunstnergruppen  arbejder som regel med 4-5 beboere, men er villige 
til at optage nye medlemmer, hvis man  senere bliver inspireret til at 
deltage.  

Gruppen  har gennemført projektet  mange gange og er vant til at være 
fleksible med strukturen.  
 

I slutningen af de 14 dage laver  kunstnergruppen en forestilling med de 

medvirkende beboere  her på Betaniahjemmet.  
 

Vi håber, at I har lyst at deltage i projektet.  
 

Tilmelding til aktivitetsmedarbejderne Jeannie, Elsebeth og Pia Arp. 
 

Med venlig hilsen  

Alaa Gamal  

Aktivitets afdeling.  
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Kommunal-

 

og regionsvalg den 16. november 2021

 

 

Der skal holdes kommunal-

 

og regionsvalg

 

den 16. november 2021.

 

 

Det er muligt for dig at afgive din stemme via brevafstemning, hvis du ikke 

kan opsøge et valgsted den 16. november 2021.

 

Da du bor på et plejehjem, 

skal du ikke søge om at brevstemme.

 

 

Brevstemmemodtagerne besøger Betaniahjemmet

 

enten tirsdag den 26. 

oktober

 

eller

 

torsdag den 28. oktober

 

2021. Når dato og tidspunkt er fastlagt, 

vil du modtage yderligere information.

  

 

  

Kioskvognen
Kioskvognen kommer rundt på 
etagerne mandag og torsdag 

(undt. helligdage).
Kioskvognen sælger:

 slik - chokolade - toiletartikler 
nylonstrømper - negleklipper
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Referat fra kost -

 

og beboerrådsmøder på de enkelte 
etager i

 

september måned

 

2021.

 
 Møderne er afholdt på følgende datoer:

 1.
 

sal:
  

27. september 2021
 2.

 
sal: 

 
08. september 2021

 
3.

 
sal:

  
29. september2021

 
4. sal:

  
29. september 2021

 

 
Referent:  Benedikte Korsager og Lise Hansen 

 
  Dagsorden med referat 
 

1.  Kostplan for den kommende måned. 
 

Kostplanen for oktober  måned 2021 er udarbejdet med 
udgangspunkt i  ønsker  fra beboerne, som er kommet frem 
på kost-

 
og beboerrådsmødet

 
på 1. sal

 
samt i spisestuen.
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2.

 

Nyheder

 

til / fra de enkelte etager.

 
 1.sal 

  Tilstedeværende beboere:

 

Per, Ruth, Grethe, Gert, Randi, 
Bodil og Waltraud.

 
 Beboerne oplyser, at der er meget fredeligt på 1. sal, og 

der lægges særligt vægt på, at beboerne hygger sig 
sammen efter aftensmaden.

 
Oktoberfesten blev omtalt, og der var stor begejstring over 
den indledende ølsmagning, som flere beboere gav udtryk 
for, at de glædede sig til.  

 

2.sal  

Tilstedeværende beboere:  Grete, Kirsten, Karen, Agnes, 
Frida, Ebba, og Eyvind  

 

På mødet blev der talt om oktoberfesten, som er en øl-fest 
med mulighed for ølsmagning. Hvis man ikke kan lide øl, så 
er der selvfølgelig mulighed for et glas vin.

 
 

3.sal 
 

Tilstedeværende beboere:
 

Frits, Inger K., Inger E., Viggo, 
Irene og Tove

 
 

Der var stor ros til høstfesten. Særligt blev den gode musik 
nævnt.

 

En beboer fortæller,

 

at koncerten i fredag var fantastisk .
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4.sal

 Tilstedeværende beboere:

 

Margarita, Anne-Lise, Aase og 
Desiree 

 
 Dialog om, at de to corona skærme med stofdug over bør 

fjernes, da de er rædsomme at se på, og beboerne kan ikke 
se, hvad de skal gøre godt for. Alle beboere var enige ,

 
og 

Lise fortalte,
 

at det var et forsøg på en midlertidig løsning 
for at afskærme lidt.

 
Lise lovede at tale med afdelingsleder 

Nawal om, at beboerne ønsker dem fjernet. 
 

Vi talte dernæst om stof-sejlet i loftet og blev enige om, at 
det var tid til at tage det ned. Det blev nedtaget efter 
mødet, alle var enige om at det var dejligt at få lys ind igen. 

 

En beboer fortalte, at hun skal ind og se ”Spillemand på en 
tagryg”  på lørdag, det glæder hun sig til. En anden af de 
tilstedeværende beboere vil også gerne have det tilbud.
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 3.

 

Ønsker til aktiviteter i oktober

 

måned.

 
 ✓

 
New Orleans Jazz med Preben Nissen

 ✓
 

Bankospil
 ✓

 
Tur til Dragør strand

 
✓

 
Tur til Tivoli med frokost i Grøften

 
–
 

Gerne, når Tivoli er 
pyntet til Halloween.  

✓  Tur til Akademihaven og Tystrup Bavelse søen i Sorø 
✓  Professionel historiefortæller 

✓  Museumsture, f.eks. Arken, Kastrupgård og Statens 
Museum for Kunst  

✓  Biograf, f.eks. ”Pagten”  om Karen Blixen og den nye film 
om ”Margrethe d. 1.”

  

✓
 

Klassiske koncerter 
 

✓
 

Måske kunne der komme en og spille på klaveret i 
spisestuen eller flyglet i Regnbuen

 

✓
 

Nogle revyviser ville også være dejligt 
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Vaccination mod influenza

 
 Sundhedsstyrelsen anbefaler, at alle borgere over 65 år bliver vaccineret 

mod influenza.
  

 Betaniahjemmets to plejehjemslæger kommer og vaccinerer onsdag den 
13. oktober om formiddagen.

 
 Hvis du ønsker at blive vaccineret, skal du give besked til din 

kontaktperson. Hvis ikke du selv er i stand til at tage stilling til, om du 
ønsker vaccination mod influenza, vil din nærmeste pårørende blive 
spurgt.  

 

 

 

 

  Puljemidler til sociale aktiviteter 

 

Betaniahjemmet har modtaget knap 150.000 kr. fra en pulje, der skal 

forebygge ensomhed blandt ældre og stimulere oplevelsesindustrien. 
 

Midlerne skal være anvendt inden udgangen af juni måned 2022. 
 

 

Der vil blive arrangeret forskellige former for oplevelsesture, som vil være 

gratis for deltagerne. Planlægningen vil tage udgangspunkt i de ønsker, 

som bliver fremsat, når der er månedlige kost-
 

og beboerrådsmøder på 

de enkelte etager.
 

 

Hvis du har gode ideer, udover dem, som kommer frem på møderne, så 

fortæl Pia, Elsebeth eller Jeannie

 

fra Aktivitetsafdelingen, hvad din ide er.
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HVOR ER BILLEDET TAGET?  



  

 

 

 

Den første tirsdag i hver måned kommer frisør
 
Bjørk.  Der skal 

bookes en tid hos Jeannie fra aktivitetsafdelingen.
 
Betalingen er 

enten kontant eller ved Mobilepay til tlf. nr. 31 36 58 69.
 

Der tages forbehold for mulige datoændringer.  

Prisliste  

Klip med vask & føn:                                              300 kr.
 

Klip:                                                                           250 kr.  

Permanent med klip:                                       fra 500 kr.  

Farve:                                                                  fra 300 kr.  

Striber:                                                                fra 320 kr.  

Farvning af vipper & bryn:                                     200 kr.  

FODTERAPEUT  
  

Andreas Toldam 
Statsautoriseret fodterapeut 

Tlf. 42831306 
 

E-mail: toldamfod@gmail.com
 

Pris:
 

370 kr.
  

FRISØR 
  

Fodterapeuten kommer hver mandag på Betaniahjemmet. 
 

 



Løsningen afleveres i kontorets postkasse, senest 20. oktober

Skriv navn: _______________ og lejl.nr.: _____

Der findes én vinder blandt de indsendt løsninger.

Der er en pose slik på højkant
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Løsningen afleveres i kontorets postkasse, senest 20. oktober

Skriv navn: _______________ og lejl.nr.: _____

Der findes én vinder blandt de indsendt løsninger.

Der er en pose slik på højkant



Det lille pindsvin havde gemt sig på følgende sider:

 

Forsiden,

  

2, 

 

5, 

 

6, 

 

8,

  

2 på side

 

9, 

 

12, 

 

13, 

 

2 på side 14, 

 

18, 

 

20,

 

2 på side 25, 

 

31, 

 

32,

  

2 på side 36,
  

38, 
 

39  

= 21 gange. 
 

Anette, vinder i krydsord

Erna havde talt det rigtige antal
 pindsvin - nemlig 21

39



Redaktionelt stof:

Indlæg, om alt vedrørende Betaniahjemmet,
såvel ris som ros modtages med glæde. 
Det vil være godt, hvis vi kan få en debat omkring de forhold, 
vi alle lever under.

Sidste frist for indlæg til Betaniaposten 
er den 25. i måneden før udgivelsen.

Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere 
i indleveret materiale, samt ret til at 
lave 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   lea@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
Lise Hansen             

Afdelingsleder 1 + 2 sal
Lena Arndtzen                                                         

Afdelingsleder 3 + 4 sal
Nawal Boudarba

Kontor
Mariann Hansen
Jette Sørensen

Ansvarshavende

    Redaktionen:
                    
         Ansvarshavende : Benedikte Korsager

Jette  - David            
         

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:ala@betaniahjemmet.dk
mailto:lha@betaniahjemmet.dk
mailto:lea@betaniahjemmet.dk
mailto:lea@betaniahjemmet.dk
mailto:nab@betaniahjemmet.dk
mailto:kontor@betaniahjemmet.dk
mailto:kontor@betaniahjemmet.dk
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