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35. årgang

Efterhånden som sommeren bliver til efterår på den
nordlige halvkugle, når bladene begynder at blive
strålende nuancer af rød og orange, når sweatere og
andet varmt tøj kommer ud af skabene, og
dampende varm kakao med flødeskum hældes i
krusene, vender vi os mod de aktiviteter og
arrangementer som primært foregår indendørs på
Betaniahjemmet. Jeg ved, at planlægningen af de
kommende måneders fester og arrangementer er i
fuld gang i Aktivitetsafdelingen. Jeg vil opfordre til, at
I kommer med jeres ønsker til de kommende
måneders udflugter, når vi holder kost - og
beboerrådsmøder i september måned.
Heldigvis behøver vi ikke længere at lade os
begrænse af generelle restriktioner i samfundet mod
Covid–19, og vi begynder derfor igen at invitere til
orienteringsmøder for nye beboere og pårørende
samt dialogmøder hen over efteråret på de
forskellige etager. Der er invitatio ner i bladet i denne
måned, og jeg håber at se mange beboere og
pårørende til møderne.
God september til jer alle.
Venlig hilsen
Benedikte Korsager
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Fødselsdage:
Gert Holmsager
Agnes Sørensen
Bodil Schou
Per Lind
Rita Andersen
Else Marie Ørsted
Aase Jakobsen
Kirsten Bjørkner

3. sept.
5. sept.
7. sept.
11. sept.
15. sept.
17. sept.
19. sept.
22. sept.

Bolig 104
Bolig 215
Bolig 108
Bolig 113
Bolig 412
Bolig 109
Bolig 411
Bolig 209

Velkommen til vores nye beboer:
Else Marie Ørsted
Bodil Kirsten Jessen
Karen Margrethe Faber
Annette von Bruhn Gufler
Erna Olsen
Margarita Mortensen
Helga Rode

Bolig 109
Bolig 111
Bolig 308
Bolig 407
Bolig 409
Bolig 410
Bolig 415

Vi har sagt farvel til:
Kirsten Maare
Ahmed Alma
Dolly Doris Hansen
Gyda Patche
Annie Jørgensen

Bolig 409
Bolig 111
Bolig 213
Bolig 407
Bolig 415
Ære være deres minde
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MedarbejderNyt
Vi siger velkommen til :
Dennis Holmstrøm, der er ansat 36 timer pr. uge som kok i
køkkenet.
Amino Mahamad, der starter som aftenvagt 17,5 time pr. uge.

Vi har sagt farvel til:
Jacqueline Navarro, der er stoppet med udgangen af
august, for at uddanne sig til SOSU-hjælper.
Vi ønsker held og lykke med uddannelsen

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 august måned 2021.
Møderne er afholdt på følgende datoer:
1. sal: 03. august 2021
2. sal: 13. august 2021
3. sal: 18. august 2021
4. sal: 26. august 2021
Referent: Benedikte Korsager
Dagsorden med referat
1. Kostplan for den kommende måned.
Kostplanen for september måned 2021 er udarbejdet med
udgangspunkt i ønsker fra beboerne, som er kommet frem
på kost- og beboerrådsmødet på 1. sal samt i spisestuen.
2. Nyheder til / fra de enkelte etager.
Benedikte orienterede på alle møderne om, at pårørende
fra den 16. august 2021 kan deltage i aftencafe mandag og
torsdag aften. Det kræver blot tilmelding til køkkenet
senest dagen før klokken 10.00.
Herudover blev der orienteret om, at pårørende fortsat
ikke må tage ophold i fællesarealer på etagen, men de er
velkommen i spisestuen og Regnbuen, når der ikke er
arrangementer for beboerne.
1.sal
Tilstedeværende beboere: Ida, Vibeke, Esther, Bodil,Per,
Gert, Waltraub, Lone og Ruth.
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På mødet var der dialog om de Betaniske Lege, som blev
afholdt dagen efter mødet. Flere af de tilstedeværende
beboere, skulle deltage i legene.

2.sal
Tilstedeværende beboere: Grete, Karen, Agnes, Frida,
Ebba, Lizy og Eyvind
Maden blev rost meget: ” Vi får en god og varieret kost”.
Dog var der en undtagelse for nylig, hvor kødbollerne var
for salte.
På mødet var der en dialog om vaccination mod Covid- 19.
Der var en beboer, som mente, at alle beboere og
medarbejdere skal modtage en vaccination mod Covid –
19. Benedikte oplyste, at det ikke er tilfældet. Alle beboere
og medarbejdere kan selv bestemme, om de ønsker
vaccination mod Covid – 19. Der var enighed om, at det
fortsat er vigtigt, at vi passer på hinanden ved ikke at være
tæt på gæster udefra. Der var stor opbakning på mødet til,
at pårørende ikke skal tage ophold i fællesarealer på
etagen.
En beboer spurgte, om der er kommet en ny medarbejder i
køkkenet. Hun synes, at der var kommet nye
smagsoplevelser. Benedikte fortalte, at der er ansat en ny
medarbejder i køkkenet, da Maja er stoppet for at gå på
pension.
På mødet blev beboerne opfordret til at deltage i arbejdet i
køkkenet, hvis lysten er til stede. Flere beboere fortalte, at
de ikke har lyst til at lave mad længere. ”Værnepligten i
køkkenet er aftjent.”
En beboer fortalte, at vedkommende var blevet
interviewet i forbindelse med brugertilfredshedsundersøgelsen.
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3.sal
Tilstedeværende beboere: Inger, Annette, Irene, Inger E og
Tove.
Dialog på mødet om, hvem man kan invitere til at deltage i
aftencafeen. Benedikte oplyste, at alle beboere kan
invitere gæster til aftencafeen. Man skal tilmelde gæster i
køkkenet senest dagen før, og der bliver dækket op til de
enkelte ved selvstændige borde.
4.sal
Tilstedeværende beboere: Helga, Desiree, Margaretha,
Lise, Annette, Åse, Azize og Flemming.
Der var på mødet en del dialog om maden generelt, hvor
det kom frem, at flere beboere ofte havde en oplevelse af,
at kødet blev stegt for hårdt, og maden ofte er for salt,
hvilket køkkenet vil være opmærksom på fremadrettet. En
beboer havde oplevet et hår i maden.
Herudover kom det frem, at enkelte deltagere gerne så, at
der er flere ”gammeldags” retter, som vi tidligere plejede
at spise. Herudover færre madtærter, ingen pizza, mere
løg i frikadellerne, bacon, der ikke er stegt hårdt og mindre
biksemad. Supperne blev rost, og der var et ønske om flere
supper.
Dialog på mødet om, at der er et stort aldersspænd blandt
Betaniahjemmets beboere, og maden varierer derfor
mellem nye og ”gammeldags” retter. Der er ønsker om
begge dele fra forskellige beboere.
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3.Ønsker til aktiviteter i september måned.
· Busture ud i det blå og kigge på landskaber
· Besøge Møns klint
· Tur til Sorø Akademihave og slotskirke
· Tur til Helsingør / Kronborg
· Tur på værtshus
· Besøge Refshaleøens madboder og kigge udpå vandet
· Tur med bussen til Malmø
· Børne / oldebørns dag
· Tur til Dragør
· Cykelture i nærområdet
· Tur i Tivoli
· Dejligt med køreture ud på landet
· Tur til Bakken og Dyrehaven
· Fredensborg Slot og rundtur i Hillerød
· Tur til Amager Fælles og Amagercentret
· Tur til Lyngby og Lyngby sø
· Flere ture til Kolonihavehuset
· Tur til Landbohøjskolens have
· Tur til Zoologisk have
· Teaterture som fx ”Spillemand på en tagryg”
· Torsdagskoncerter i DR- koncerthus
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Middagsmad Betaniahjemmet september 2021
Onsdag 1. september
Torsdag 2. september

Medister med kartofler, skysauce og
rødkål

Chokolademousse

Lun leverpostej med bacon og rødbeder og smørrebrød

Fredag 3. september

Krebinetter med stuvet kål og kartofler

Henkogt pære med
chokoladesauce

Lørdag 4. september

Oksekødboller i tomatsauce med
kartoffelmos og broccoli

Chokoladebudding med
flødeskum

Søndag 5. september

Ribbensteg med skysauce, kartofler og
agurkesalat

Hindbærmousse

Mandag 6. september

Tarteletter med høns i asparges og lun æblekage med creme fraiche

Tirsdag 7. september

Thairet med ris

Frisk frugt med creme

Onsdag 8. september

Grøntsagslasagne

Fiskeanretning med brød

Torsdag 9. september

Æbleflæsk og smørrebrød

Fredag 10. september

Stegt kalvelever med bløde løg, skysauce,
kartofler og surt

Jordbærgrød med fløde

Lørdag 11. september

Ørredfilet med stuvede kartofler og
bønner

Islagkage

Søndag 12. september

And med skysauce, brune kartofler og
rødkål

Tiramisu

Mandag 13. september

Pariserbøffer og ovnbagte æbler med marcipan og kanel

Tirsdag 14. september

Kyllingefrikadeller med kartofler,
tomatsauce og bagte timiansgulerødder

Budding med saftsauce

Onsdag 15. september

Fiskefilet med remoulade, pommes frites
og salat

Blommegrød med fløde

Torsdag 16. september

Lune mørbradbøffer med bløde løg og smørrebrød

Fredag 17. september

Boller i karry med ris og broccoli

Henkogt fersken med
makronskum

Lørdag 18. september

Kogt torsk med sennepssovs, kartofler og
gulerødder

Pandekager med syltetøj
og sukker

Søndag 19. september

Bøf stroganoff med mos og surt

Appelsinfromage
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Aftensmad Betaniahjemmet september 2021
Onsdag 1. september

Kartoffelsuppe med bacon tern og assorteret smørrebrød

Torsdag 2. september

Iransk inspireret oksegryde med ris og Brownie med is

Fredag 3. september

Lune kyllingespyd med salat, dressing og brød og dessert

Lørdag

4. september

Juliennesuppe med brød og assorteret smørrebrød

Søndag 5. september

Pølse-ostebord og lidt sødt

Mandag 6. september

Brændende kærlighed med rødbeder og abrikosgrød

Tirsdag 7. september

Porre-skinketærte med salat og dessert

Onsdag 8. september

Blomkålssuppe og assorteret smørrebrød

Torsdag 9. september

Frikadeller med kartoffelsalat, salat og svesketrifli

Fredag 10. september

Medister i fad med spidskål og kartofler

Jordskokkesuppe med purløg og bacon og assorteret
smørrebrød
Croissant med skaldyrssalat, rugbrød med æg, mayonaise, kaviar
Søndag 12. september
og tomat og rugbrød med skinke og italiensk salat
Lørdag 11. september

Mandag 13. september

Boller i karry med ris og grøntsager og jordbærmousse

Tirsdag 14. september

Gullashsuppe med brød og dessert

Onsdag 15. september Risengrød med kanelsukker og smør og assorteret smørrebrød
Torsdag 16. september

Lasagne med salat og dessert

Fredag 17. september

Lune kyllingelår med pastasalat og tomatsalat og frugtgrød

Lørdag 18. september

Aspargessuppe med kødboller og assorteret smørrebrød

Søndag 19. september

Croissant med rejesalat, rugbrød med sennepsild og æg, paté
med surt
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Middagsmad Betaniahjemmet september 2021
Mandag 20. september
Tirsdag 21. september

Butterdejsstang med stuvede svampe og smørrebrød
Frikadeller med stuvet blomkål og
kartofler

Hindbærgrød med fløde

Onsdag 22. september

Høstfest

Torsdag 23. september

Flæskeæggekage og rugbrødslagkage

Fredag 24. september

Fiskefrikadeller med persillesauce,
kartofler og gulerødder

Lørdag 25. september

Pasta med kødsauce og gulerodsråkost

Is med vafler

Søndag 26. september

Bankekød med mos og smørstegte
bønner

Ris ala mande med
kirsebærsauce

Mandag 27. september

Tarteletter med skinke og stuvede ærter og gulerødder og klatkager
med syltetøj og sukker

Tirsdag 28. september Stegt flæsk med persillesovs og kartofler
Onsdag 29. september
Torsdag 30. september
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Solbærgrød med mælk

Skinkegryde med cocktailpølser,
kartoffelmos og ærter

Æblegrød med fløde
Henkogt frugtsalat med
creme

Stjerneskud og lun pæretærte med cremefraiche

Aftensmad Betaniahjemmet september 2021
Mandag 20. september

Kylling med pommes frites, remoulade og salat og dessert

Tirsdag 21. september

Tomatsuppe med kødboller og assorteret smørrebrød

Onsdag 22. september

Blomkålsgratin og dessert

Torsdag 23. september

Wienerschnitzeler med brasede kartofler, drenge og smørsauce
og fløderand

Fredag 24. september

Bagt kartoffelmos med kødsovs i fad og dessert

Lørdag 25. september Hønsekødssuppe med urter og boller og assorteret smørrebrød
Søndag 26. september

Franskbrød med røget laks, rugbrød med wienersalat og rugbrød
med æg, mayonaise og rejer

Mandag 27. september

Stegte nudler med grøntsager og tigerrejer og dessert

Tirsdag 28. september

Lune kyllingefrikadeller med kartoffel-porregratin og lidt sødt

Onsdag 29. september

Græskarsuppe og assorteret smørrebrød

Torsdag 30. september

Lammekølle med ostetærte og salat og chokolademousse
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AVISLÆSNING

Der er højtlæsning med Pia fra aktivitetsafdeling
i spisestuen
hver mandag, tirsdag og torsdag kl. 11.00
14

Invitation til beboer– pårørendemøde på de enkelte etager.
Betaniahjemmet afholder dialogmøder på alle etager i oktober og
november måned. Dialogmøderne bliver afholdt på følgende
dage:
Torsdag den 07. oktober 2021 på 2. sal
Tilmelding senest torsdag den 30. september 2021.
Mandag den 11. oktober 2021 på 1. sal
Tilmelding senest mandag den 04. oktober 2021.
Torsdag den 04. november 2021 på 4. sal
Tilmelding senest torsdag den 28. oktober 2021.
Mandag den 08. november 2021 på 3. sal
Tilmelding senest mandag den 1. november 2021.
Vi begynder klokken 16.30, og vi forventer, at vi slutter senest
klokken 19.30. Møderne holdes på den enkelte etage.
Vi vil på møderne orientere om, hvad der generelt foregår på
Betaniahjemmet. Herudover vil vi invitere til dialog om de særlige
forhold på de enkelte etager. Vi slutter aftenen med at spise et
let måltid sammen.
Af hensyn til bordopsætningen 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 skal skrive til
kontor@betaniahjemmet.dk eller ringe 3814 6922.
Venlig hilsen
Nawal, Lena, Alaa, Lise og Benedikte

16

Introduktion til Betaniahjemmet for nye beboere med familie
og venner.
Kære beboere og pårørende.
Vi vil gerne invitere nye beboere med familie og pårørende til et
orienteringsmøde:
Torsdag den 30. september 2021 klokken 16.30 – 18.00 i
Regnbuen.
Vi vil under mødet orientere om, hvordan dagligdagen fungerer
på Betaniahjemmet, hvilke aktiviteter vi tilbyder, og hvordan vi
arbejder med fysisk aktivitet og rehabilitering. Herudover vil vi
drøfte de gensidige forventninger til samarbejdet med pårørende
under hensyntagen til beboernes selvbestemmelsesret og
medarbejdernes tavshedspligt.
På grund af Covid–19, og deraf følgende restriktioner, har vi ikke
haft mulighed for at holde orienteringsmøder for nye beboere og
pårørende siden begyndelsen af 2020. Alle, der er flyttet ind i den
efterfølgende periode, er velkommen til orienteringsmødet.
Der er aftencafe klokken 18.00, som du er velkommen til at
deltage i. Pårørende betaler kr. 60 for at deltage i aftencafeen.
Du skal tilmelde dig orienteringsmødet senest mandag den 27.
september via mail: kontor@betaniahjemmet.dk eller
38 14 69 22.
Venlig hilsen
Benedikte Korsager
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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.
Lige nu har vi en del tøj uden mærkning liggende. Det
bliver lagt frem i REGNBUEN på følgende dage:
Fredag d. 3/9 kl. 13.00 til mandag d. 6/9 kl. 8.00
Fredag d. 18/9 kl. 13.00 til mandag d. 20/9 kl. 8.00
Vi opfordrer både beboere og pårørende til at kigge ind.
Hvis tøj finder sin ejermand, skal det afleveres til
personalet på afdelingen, som vil sørge for, at det bliver
sendt til mærkning i vaskeriet.
Hvis du har nogen spørgsmål til vaskeordningen, så er du
velkommen til at ringe til mig på tlf.nr. 38146960 eller
skrive til mig på lha@betaniahjemmet.dk
Med venlig hilsen
Lise
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FRISØRTID
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.

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.

Der tages forbehold for mulige datoændringer.
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Onsdag den 22. september

kl. 12.00 i spisestuen
med musikalsk underholdning
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Kalender september
Ons

1

Tor

2

Fre

3

Lør 4
Søn 5
Man 6

Tir

7

Ons

8

Tor

9

Fre 10
Lør 11
Søn 12
20

Kl. 09.30
Kl. 10.00
Kl. 13.30
Kl. 10.30
Kl. 11.00
Kl. 13.30
Kl. 14.30
Kl. 18.00
Kl. 10.00
Kl. 11.00
Kl. 13.30

Tur til varmtvandsbassin i Flintholms svømmehal
Tur til Dragør
Gåtur
Aktiviteter i Regnbuen
Højtlæsning i spisestuen
Gåtur
Fællessang med Johannes på 4.sal
Aftencafe
Frisørtid
Fælles gymnastik i Regnbuen
Gåtur

Kl. 10.00
Kl. 10.30

Åben træning i fitness
Aktiviteter i Regnbuen
Wellness på 1.sal
Højtlæsning i spisestuen
Gåtur i Assistens kirkegård
Aftencafe
Aktiviteter i Regnbuen

Kl. 11.00
Kl. 13.30
Kl. 18.00
Kl. 10.30
Kl. 11.00
Kl. 13.30
Kl. 10.00
Kl. 10.00
Kl. 10.30
Kl. 13.30
Kl. 14.30
Kl. 10.30
Kl. 11.00
Kl. 13.30
Kl. 14.30
Kl. 18.00
Kl. 11.00
Kl. 13.30
Kl. 14.30

Højtlæsning i spisestuen
Cafe Hygge i spisestuen
Gåtur
Åben træning i fitness
Heldagstur til Holbæk
Kaffebord på 1.sal
Gåtur
Kost- og beboerrådsmøde på 2.sal
Aktiviteter i Regnbuen

Højtlæsning i spisestuen
Gåtur
Fællessang med Johannes på 1.sal
Aftencafe
Fælles gymnastik i Regnbuen
Gåtur
Gudstjeneste i Regnbuen - Metodistkirken

Kalender september
Man

13

Tir

14

Ons

15

Tor

16

Fre

17

Kl. 10.00
Kl. 10.30
Kl. 11.00
Kl. 13.30
Kl. 18.00
Kl. 09.30
Kl. 11.00
Kl. 13.30
Kl. 10.00
Kl. 10.00
Kl. 10.30
Kl. 13.30
Kl. 14.30
Kl. 10.30
Kl. 11.00
Kl. 13.30
Kl. 14.30
Kl. 18.00
Kl. 11.00
Kl. 13.00

Åben træning i fitness
Aktiviteter i Regnbuen
Wellness på 2.sal
Højtlæsning i spisestuen
Gåtur i Frederiksbergs have
Aftencafe
Aktiviteter i Regnbuen
Højtlæsning i spisestuen
Cafe Hygge i spisestuen
Gåtur
Åben træning i fitness
Heldagstur til Nivågård
Kaffebord på 2.sal
Gåtur
Kost- og beboerrådsmøde på 3.sal
Aktiviteter i Regnbuen
Højtlæsning i spisestuen
Gåtur
Fællessang med Johannes på 2.sal
Aftencafe
Fælles gymnastik I Regnbuen
Gåtur

Lør
18
Søn
19
Tilmelding til ture sker hos aktivitets medarbejder eller hos etagens medarbejdere.

21
23

Kalender september
Man

Tir

20 Kl. 10.00
Kl. 10.30

Åben træning i fitness
Aktiviteter i Regnbuen
Wellness på 3.sal

Kl. 11.00
Kl. 13.30
Kl. 18.00
Kl. 09.30
Kl. 11.00
Kl. 13.30
Kl. 14.30
Kl. 12.00
Kl. 10.30
Kl. 11.00
Kl. 13.30
Kl. 14.30
Kl. 18.00
Kl. 11.00
Kl. 13.00

Højtlæsning i spisestuen

21

Ons
Tor

22
23

Fre

24

Lør
Søn

25
26

Gåtur i Østre Anlæg
Aftencafe
Aktiviteter i Regnbuen
Højtlæsning i spisestuen

Gåtur
Kost- og beboerrådsmøde på 4.sal
HØSTFEST
Aktiviteter i Regnbuen
Højtlæsning i spisestuen

Gåtur
Fællessang med Johannes på 3.sal
Aftencafe
Fælles gymnastik I Regnbuen
Gåtur

Samtalen om erindringer
22
29

Kalender september
Man

Tir

Ons

Tor

27 Kl. 10.00
Kl. 10.30

Åben træning i fitness
Aktiviteter i Regnbuen
Wellness på 4.sal

Kl. 11.00
Kl. 13.30
Kl. 14.30
Kl. 18.00
28 Kl. 09.30
Kl. 11.00
Kl. 13.30

Højtlæsning i spisestuen

29 Kl. 10.00
Kl. 10.00
Kl. 10.30
Kl. 13.30
30 Kl. 10.30
Kl. 11.00
Kl. 13.30
Kl. 14.30
Kl. 18.00

Gåtur i Vestskoven
Kost- og beboerrådsmøde på 1.sal
Aftencafe
Aktiviteter i Regnbuen
Højtlæsning i spisestuen

Cafe Hygge i spisestuen
Gåtur
Åben træning i fitness
Heldagstur til Arbejdsmuseet
Kaffebord på 3.sal
Gåtur
Aktiviteter i Regnbuen
Højtlæsning i spisestuen

Gåtur
Fællessang med Johannes på 4.sal
Aftencafe

Fælles gymnastik i Regnbuen
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Maleren er færdig på 2. og 3. sal samt i trappeopgangen .
Maleren er nu færdig med at male 2. og 3. sal,
trappeopgang samt hovedindgang, og vi skal derfor i gang
med at finde ud af, hvilke ønsker til indretning af 2. og 3.
sal, som I, der bor på de to etager, har.
Hvis du har lyst til at komme frem med dine ønsker til
møbler, indretning, billeder og farver, så holder vi et
møde med alle interesserede beboere på henholdsvis 2. og
3. sal følgende dage:
Onsdag den 8. september 2021 klokken 11.00 – 12.15 i
søjlegangen på 3. sal for beboere på 3. sal.
Tirsdag den 14. september 2021 klokken 11.00 – 12.15 i
søjlegangen på 2. sal for beboere på 2. sal.
De ønsker, som kommer frem på mødet, vil blive taget
med i det videre arbejde med at få en indretning, som
signalerer hjemlighed, og som alle beboere på etagen, kan
få gavn af.
Venlig hilsen
Nawal, Lena og Benedikte

24

Agnes
103 års fødselsdagsfest

Agnes og hendes familie inviterer alle beboere

søndag den 5. september
kl. 14.30 i spisestuen
Elvis kommer og underholder!
25

BETANISKE LEGE 2021

Indmarch
26

Den olympiske ild
27

Fælles opvarmning

Energidrik inden konkurrencen

28
29

Søm i træstub konkurrence

VR Cykling

Basketball
29

Gæt en ting konkurrence

Dartspil
30
29

Søm i træstub

Petanque
31

Dartspil med Bullseye

Udfordring i skakspil

32

Puste konkurrence

Basketball

33
29

Søm i træstub

Præmieoverrækkelse

34
29

Middagsmaden

Den olympiske komite
35
29

DE BETANISKE LEGE 2021
Resultater i de forskellige discipliner
Petanque
1. plads - Tove
2. plads - Arne
3. plads – Ida

Pust i hul
1. plads - Viggo
2. plads - Gerda
3. plads - Frits

Basketball
1. plads - Aase
2. plads - Tove
3. plads - Ida

Slå søm i en træstub
1. plads - Bendt
2. plads – Frits
3. plads - Lena

Dartspil
1. plads - Bendt
2. plads - Viggo
3. plads - Arne

36
29

Løsningen afleveres i kontorets postkasse, senest 20. september
Skriv navn: _______________ og lejl.nr.: _____
Der findes én vinder blandt de indsendt løsninger.
Der er en pose slik på højkant

29
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Det lille pindsvin er ved at gå i hi for vinteren, og
har gemt sig flere steder i bladet.
Kan du tælle hvormange gange pindsvinet er rundt
omkring?
Dette pindsvin skal tælles med

Løsningen afleveres i kontorets postkasse, senest 20. september
Skriv navn: _______________ og lejl.nr.: _____
Jeg har fundet _____ pindsvin
Der findes én vinder blandt de indsendt løsninger.
Der er en pose slik på højkant
38
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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
Lena Arndtzen

38 14 69 25 lea@betaniahjemmet.dk

Afdelingsleder 3 + 4 sal
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

Fodterapeut

Kontoret har følgende åbningstider:

Andreas Toldam
Statsautoriseret fodterapeut.
Tlf. 42831306 E-mail: toldamfod@gmail.com
Kommer hver mandag.

Redaktionelt stof:

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

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

Redaktionen: Jette - David

Ansvarshavende : Benedikte Korsager

