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36. årgang

Efteråret er på vej, og i september måned begynder der at
være ild i jorden, uden at der er rigtig ild. Når de nedfaldne
blade fra træerne dækker jorden som et tykt tæppe i de
smukkeste farver, ser det seriøst ud som om, at der er ild i
jorden. Når nu vi skal se på, at naturen dør, så har
efteråret en meget smuk måde at gøre det på.
Lad os sammen nyde solens sidste varme stråler og havens
æbler og blommer samtidig med, at efterårets flotte farver
bliver mere og mere synlige. Du kan følge naturens gang på
tæt hold i kolonihavehuset, som fortsat kan besøges i hele
september.
Livskvalitet og lykke frembringes ikke så meget af de store
lykketræf, som af de små ting, man hver dag kan deltage i
og glædes over. Derfor forsøger vi hver måned at
præsentere et alsidigt program for dagligdagens aktiviteter
og gøremål. Husk, at det ofte er i fællesskabet og
samværet med andre mennesker, at du finder energi og
livskvalitet.
Jeg håber, at I alle får en god september med masser af
spændende aktiviteter.
Venlig hilsen
Benedikte Korsager
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BEBOERNYT:
Fødselsdage:
Gert Holmsager
Lis Cubbin
Per Lind
Rita Andersen
Birte Hansen

3. september
3. september
7. september
15. september
23. september

bolig 104
bolig 213
bolig 113
bolig 412
bolig 110

Vi byder velkommen til:
Ruth Knudsen
Ilse Langkilde

bolig 105
bolig 410

Vi har sagt farvel til:
Ester Svendsen
Bodil Margrethe Schou
Agnes Johanne Sørensen
Bente Grenaa Kristensen

bolig 105
bolig 108
bolig 215
bolig 410

MedarbejderNyt
Vi siger Velkommen til:
Zahra El Mozratti, social-og sundhedshjælper i aftenvagt.
Vi har sagt farvel til:
Zlatka Zlatkova, assistent i dagvagt, som er stoppet 31. august
Tina Offenberg, assistent i aftenvagt, som er stoppet 31. august.

Vi ønsker jer held og lykke på jeres nye arbejdspladser
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Invitation til beboer– pårørendemøde på de enkelte etager.
Betaniahjemmet afholder dialogmøder på 1. 2. 3. og 4. sal i oktober
og november måned. Dialogmøderne bliver afholdt på følgende
dage:
Tirsdag den 4. oktober 2022 på 2. sal
Tilmelding senest torsdag den 29. september 2022.
Tirsdag den 1. november 2022 på 1. sal
Tilmelding senest torsdag den 27. oktober 2022.
Torsdag den 03. november 2022 på 4. sal
Tilmelding senest mandag den 31. oktober 2022.
Mandag den 14. november 2022 på 3. sal
Tilmelding senest torsdag den 10. november 2022.
Møderne afholdes i Regnbuen.
Vi begynder klokken 16.30, og vi forventer, at vi slutter senest
klokken 19.30.
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 den dag,
hvor fristen udløber.
Du skal skrive til kontor@betaniahjemmet.dk eller ringe 3814
6922.
Venlig hilsen
Nawal, Alaa, Lise og Benedikte
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Middagsmad Betaniahjemmet september 2022
Torsdag 1. september

Grøntsagsfrikadeller med stegte kartofler
og grøn dressing

Fredag 2. september Bøf Lindstrøm, skysauce, kartofler og surt

Hvid
chokolademoussekage
Henkogt pære med
chokoladesauce

Lørdag 3. september

Oksekødboller i tomatsauce med
kartoffelmos og broccoli

Is med vafler

Søndag 4. september

Fyldte rødspætter med persillesovs,
kartofler og ½ bagte tomater

Panna Cotta med
bærkompot

Mandag 5. september

Frikadeller med skysauce, kartofler og
agurkesalat

Skovbærgrød med fløde

Tirsdag 6. september

Thairet med kylling og ris

Crispy ebirejer og små
forårsruller

Onsdag 7. september

Karrykål med oksekød

Frisk frugt med creme

Torsdag 8. september

Broccoligratin med smørdampede
gulerødder

Citronfromage

Fredag 9. september

Lakselasagne med salat

Jordbærgrød med fløde

Lørdag 10. september

Sammenkogt kyllingeret med ris

Bananasplit

Søndag 11. september

Rullesteg med skysauce, kartofler og
rødkål

Tiramisu

Mandag 12. september

Stegt kalvelever med bløde løg, skysauce,
kartofler og surt

Gammeldags æblekage

Tirsdag 13. september

Kyllingefrikadeller med kartofler,
tomatsauce og bagte timiansgulerødder

Budding med saftsauce

Onsdag 14. september

Bøfstroganoff med kartoffelmos og
drueagurker

Blommegrød med fløde

Torsdag 15. september

Grøntsagslasagne

Rejecocktail med brød

Fredag 16. september

Boller i karry med ris og broccoli

Henkogt fersken med
makronskum
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Aftensmad Betaniahjemmet september 2022
Aftencafe: Briochebolle med pulled pork, coleslaw og pommes
frites og dessert
Pandekager med champignon a la creme, salat og mangomousse
Fredag 2. september
med chokoladesdrys

Torsdag 1. september

Lørdag 3. september

Juliennesuppe med brød og assorteret smørrebrød

Søndag 4. september

Pølse-ostebord og lidt sødt

Mandag 5. september

Risengrød med kanelsukker og smør og assorteret smørrebrød

Tirsdag 6. september

Porre-skinketærte med salat og skovbærtrifli

Onsdag 7. september

Blomkålssuppe og assorteret smørrebrød

Torsdag 8. september

Aftencafe: Sammenkogt ret med mos af jordskokke og søde
kartofler og Is

Fredag 9. september

Tarteletter med skinke, ærter og gulerødder og limemousse

Jordskokkesuppe med purløg og bacon og assorteret
smørrebrød
Croissant med skaldyrssalat, rugbrød med æg, mayonaise, kaviar
Søndag 11. september
og tomat og rugbrød med skinke og italiensk salat
Lørdag 10. september

Mandag 12. september

Græske frikadeller med tzatziki, græsk salat og hvidløgsflute

Tirsdag 13. september

Gullashsuppe med brød og solbærmousse

Onsdag 14. september

Legeret løgsuppe og assorteret smørrebrød

Torsdag 15. september

Aftencafe: Hakkebøf med bløde løg, kartofler, skysauce og asier
og fløderand med bærkompot

Fredag 16. september

Lune kyllingelår med kartoffelsalat og tomatsalat
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Middagsmad Betaniahjemmet september 2022
Lørdag 17. september

Kogt torsk med sennepssovs, kartofler og
gulerødder

Pandekager med syltetøj
og sukker

Søndag 18. september

And med skysauce, brune kartofler og
rødkål

Chokoladebudding med
flødeskum

Mandag 19. september Æggekage med bacon, tomat og purløg

Nougatmousse

Tirsdag 20. september

Biksemad med rødbeder og spejlæg

Hindbærgrød med fløde

Onsdag 21. september

Skinkegryde med cocktailpølser,
kartoffelmos og ærter

Henkogt frugt med creme

Torsdag 22. september Krebinetter med stuvet kål og kartofler
Fredag 23. september

Fiskefrikadeller med persillesauce,
kartofler og gulerødder

Lørdag 24. september Millionbøf med kartoffelmos og rødbeder
Søndag 25. september
Mandag 26. september

Ribbensteg med skysauce, kartofler og
agurkesalat
Rødbedebøffer med stegte kartofler,
dressing og salat

Tirsdag 27. september Stegt flæsk med persillesovs og kartofler

Frisk frugt
Solbærgrød med mælk
Is med vafler
Ris ala mande med
kirsebærsauce
Lakseroulade på salatbund
med brød
Æblegrød med fløde

Onsdag 28. september

Skinke med grønlangkål og kartofler

Tunmousse med brød

Torsdag 29. september

Fiskefilet med remoulade, pommes frites
og salat

Henkogt frugtsalat med
creme

Fredag 30. september

Medister med kartofler, skysauce og
rødkål

Chokolademousse
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Aftensmad Betaniahjemmet september 2022
Lørdag 17. september
Søndag 18. september
Mandag 19. september

Aspargessuppe med kødboller og assorteret smørrebrød
Croissant med rejesalat, rugbrød med sennepsild og æg, paté
med surt
Tunmousse på Franskbrød, Kartoffelmad med mayonaise og
purløg, Rugbrød med rullepølse med sky og løg

Tirsdag 20. september

Tomatsuppe med kødboller og assorteret smørrebrød

Onsdag 21. september

Maskeret blomkål med nybagt brød og passionsfrugtmousse

Torsdag 22. september

Aftencafe

Fredag 23. september

Lun leverpostej med bacon, ristet champignon og rugbrød,
Franskbrød med hønsesalat og frugtsalat og kiks

Lørdag 24. september Hønsekødssuppe med urter og boller og assorteret smørrebrød
Søndag 25. september

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

Mandag 26. september Risengrød med kanelsukker og smør og assorteret smørrebrød
Tirsdag 27. september

Lune kyllingefrikadeller med kartoffel-porregratin og lidt sødt

Onsdag 28. september

Græskarsuppe og assorteret smørrebrød

Torsdag 29. september

Aftencafe

Fredag 30. september

Kartoffelsuppe med bacon tern og assorteret smørrebrød
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Tor

1 Kl. 10.00
Kl. 09.30
Kl. 13.30

Lør
Søn
Man

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

Tir

Kl. 13.30
6 Kl. 10.30

Fre

Ons

Tor

Fre

Lør
Søn
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Kl. 13.30
7 Kl. 10.00
Kl. 10.30
Kl. 11.00
Kl. 13.30
8 Kl. 10.30
Kl. 11.00
Kl. 13.30
Kl. 18.00
9 Kl. 11.00
Kl. 13.30
Kl. 14.30
10
11 Kl. 14.30

Frisørtid
Vi hilser på Dronningen der besøger Frederiksberg
Gåtur
Kaffebord med kage og film om Dronningen
Aftencafe
Fælles gymnastik i Regnbuen
Gåtur
Fredagsbar i spisestuen
Avislæsning i spisestuen
Åben træning i fitness
Aktiviteter på terrassen og gåture
Gåtur
Heldagstur til kolonihaven
Aktiviteter på terrassen og gåture
Gåtur
Åben træning i fitness
Aktiviteter på terrassen og gåture
Avislæsning i spisestuen
Gåtur
Kaffebord og kost- og beboerrådsmøde på 1.sal
Aktiviteter på terrassen og gåture
Avislæsning i spisestuen
Gåtur
Aftencafe
Fælles gymnastik i Regnbuen
Gåtur
Fredagsbar i spisestuen med musikalsk underholdning
Gudstjeneste i Regnbuen – Metodistkirken

Man

Tir

Ons

Tor

Fre
Lør
Søn

12 Kl. 10.30 Åben træning i fitness
Aktiviteter på terrassen og gåture
Kl. 11.00 Avislæsning i spisestuen
Kl. 13.30 Gåtur
Kl. 14.00 Kaffebord på 4.sal
13 Kl. 10.30 Aktiviteter på terrassen og gåture
Heldagstur til kolonihaven
Kl. 13.30 Gåtur
14 Kl. 10.30 Formiddags tur
Åben træning i fitness
Kl. 11.00 Avislæsning i spisestuen
Kl. 13.30 Gåtur
Kl. 14.30 Kaffebord og kost- og beboerrådsmøde på 2.sal
Aktiviteter i sansehaven
15 Kl. 10.30 Aktiviteter på terrassen og gåture
Kl. 13.30 Gåtur
Kl. 14.30 Fællessang på 4.sal
Kl. 18.00 Aftencafe
16 Kl. 11.00 Fælles gymnastik i Regnbuen
Kl. 14.30 Fredagsbar i spisestuen
17 Kl. 10.00 Tur til kolonihaven
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Man

19 Kl. 10.00
Kl. 10.30
Kl. 13.30
Kl. 14.00
Kl. 10.30
Kl. 11.00
Kl. 13.30
Kl. 14.00
Kl. 14.30
Kl. 10.00
Kl. 10.30
Kl. 11.00
Kl. 13.30
Kl. 10.30
Kl. 11.00
Kl. 13.30
Kl. 18.00
Kl. 11.00
Kl. 13.30
Kl. 14.30

Tir

20

Ons

21

Tor

22

Fre

23

Lør
Søn

24
25 Kl. 14.00
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Åben træning i fitness
Aktiviteter på terrassen og gåture
Heldagstur til ZOO
Gåtur
Aktiviteter i sansehaven
Kaffebord på 1.sal
Heldagstur til kolonihaven
Avislæsning i spisestuen
Gåtur
Kaffebord på 2.sal
Kaffebord og kost- og beboerrådsmøde på 3.sal
Åben træning i fitness
Formiddagstur ud i det blå
Avislæsning i spisestuen
Gåtur til Assistans kirkegaard
Aktiviteter på terrassen og gåture
Avislæsning i spisestuen
Gåtur
Aftencafe
Fælles gymnastik i Regnbuen
Gåtur
Fredagsbar i spisestuen
Gudstjeneste i Regnbuen - Folkekirken

Man

Tir

Ons

Tor

Fre

26 Kl. 10.00
Kl. 10.30
Kl. 11.00
Kl. 13.30
Kl. 14.00
27 Kl. 10.30
Kl. 11.00
28 Kl. 10.00
Kl. 10.30
Kl. 13.30
Kl. 14.30
29 Kl. 10.30
Kl. 11.00
Kl. 13.30
Kl. 14.30
Kl. 18.00
30 Kl. 11.00
Kl. 13.30
Kl. 14.30

Åben træning i fitness
Aktiviteter på terrassen og gåture
Avislæsning i spisestuen
Gåtur
Kaffebord på 3.sal
Aktiviteter på terrassen og gåture
Heldagstur til kolonihaven
Avislæsning i spisestuen
Åben træning i fitness
Aktiviteter på terrassen og gåture
Heldagstur til Roskilde
Gåtur
Kaffebord og kost- og beboerrådsmøde på 4.sal
Formiddagstur ud i det blå
Avislæsning i spisestuen
Gåtur
Fællessang på 1.sal
Aftencafe
Fælles gymnastik i Regnbuen
Gåtur
Fredagsbar i spisestuen
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Øjeblikke fra høstfesten

14

15

16

17

Referat fra kost- og beboerrådsmøder på de enkelte
etager i august måned 2022.
Møderne er afholdt på følgende datoer:
1. sal: Aflyst
2. sal: 10. august 2022
3. sal: Aflyst
4. sal: 25. august 2022
Referent: Benedikte Korsager.
Dagsorden med referat
1. Kostplan for september måned.
Kostplanen for september 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 ikke afholdt kost- og beboerrådsmøde på 1. sal i
august måned på grund af afvikling af sommerferie. Der er
ligeledes ikke afholdt møde på 3. sal, da ingen beboere
ønskede at deltage.
Der er kommet følgende generelle ting frem om kosten
under møderne:
· Nye kartofler må gerne koges lidt mindre.
18

·
·
·
·
·

Mængden af kød er indimellem for lille på 2. sal.
Bondebrød er bedre at tygge end rugbrød.
Der manglede bacon i den forlorne hare
Dejligt med jordbær i sæsonen.
Det vil være dejligt med varm mad om aftenen.

Følgende er ønsker til kostplanen i september måned:
Sild til rugbrød, mørbrad, krebinetter med spidskål, skinke med grønlangkål, flæskesteg, æggemadder, makrelsalat,
rullepølse, karrysalat, supper, millionbøf med kartoffelmos og rødbeder, biksemad med spejlæg, kalvesteg, suppe
uden karry, jordbærgrød, æblegrød, vaniljebudding, Thai mad, Pitabrød med fyld , Mexicanske mad, Butter chicken,
Forårsruller (forret), Boller i karry, Selleri bøf, Høns i asppars, Trifli , Gammeldags æblekage, Frisk frugt, Citronfromage,
Ymerfromage , Grød (risengrød, managrød, frugtgrød), Pandekager med is.

2. Møder på de enkelte etager
1.sal
Der er ikke afholdt møde på grund af sommerferien.
2.sal
Tilstedeværende beboere: Lis, Karen, Kirsten, Iver, Karen,
Niels, Mona, Eva, Agnes og Eyvind.
Vi talte om de kommende Betaniske Lege, hvor der dystes I
forskellige discipliner og uddeles medaljer til vinderne. Lise
fortalte, at der er tradition for at spise helstegt pattegris,
når der er Betaniske lege.
En beboer fortalte, at der indimellem mangler kød, når der
spises på etagen. Benedikte fortalte, at medarbejderne
19
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altid kan hente mere mad I køkkenet, hvis der mangler på
etagen. Beboerne opfordres til at bede medarbejderne om
at hente mere mad, hvis der mangler.
Turene til kolonihaven er dejlige. Det er et fristed, som
mange beboere gerne vil besøge.
To af de tilstedeværende beboere vil gerne etablere en
kortklub, hvor der spilles Whist. Pia undersøger, om der er
yderligere to beboere, der gerne vil spille Whist.
En beboer fortalte, at træning med fysioterapeuten er
meget gavnligt og den giver resultater.
3.sal
Tilstedeværende beboere:
Mødet blev aflyst, da ingen beboere ønskede at deltage.
4.sal
Tilstedeværende beboere: Annelise, Annette, Rita, Helga
og Bendt.
Vi talte om hvor vellykket høstfesten var, og der var blandt
de tilstedeværende beboere et stort ønske om, at Keld og
Hilda Heick skal komme og spille igen snarest muligt.
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Maden var fantastisk, og det skabte ro, at maden var
portionsanrettet. Stor ros til køkkenet.
3. Ønsker til aktiviteter i september/oktober:
- Tur til Dyrehaven og gå en tur
- Besøge trå-toptårnet (Skovtårnet i Rønnede)
- Besøge Trelleborg
- Tur i svømmehallen
- Banko
- Besøge andelslandsbyen «Nyvang»
- Besøge «Sofiero» eller Herregården «Hjuleberg» i Sverige
- Besøge Frilandsmuseet

Sofiero

Skovtårnet

Svømmehal
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Øjeblikke fra Betaniske lege

22

23

24
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Resultater
Vinder af søm i træstub:

Vinder af ringspil:

Guld

Frits Jensen

Guld

Kirsten Conradsen

Sølv

Annette Gufler

Sølv

Ellen Schjødt

Bronze

Iver L. Hansen

Bronze

Birgit Schou

Vinder af fiskedam:

Vinder af golf i hus

Guld

Iver Lindberg Hansen

Guld

Iver L. Hansen

Sølv

Gunnar Gustav Aaslund

Sølv

Eyvind Jansen

Bronze

Aase Hermine Duebæck

Bronze

Anny Kejser

Vinder af bold i glas

26

Vinder af ærteposekast

Guld

Annelise Tillebæk

Guld

Aase H. Duebæck

Sølv

Annette Gufler

Sølv

Annette Gufler

Bronze

Eyvind Jansen

Bronze

Annelise Tillebæk

Øjeblikke fra kolonihaven
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FRISØR
Vi får jævnligt besøg af frisør Bjørk. Der betales enten
kontant til Bjørk, eller hun kan hente penge i
beboerkuverten på kontoret. (hvis pårørende er kommet med
penge til kuverten)

Tider bookes hos Jeannie på telefon 38 14 69 24 eller på
mail jeg@betaniahjemmet.dk
Prisliste:
Klip
Klip, vask og føn
Permanent med klip
fra
Farve med klip
fra
Striber
fra
Farvning af vipper og bryn

250 kr.
300 kr.
500 kr.
600 kr.
320 kr.
200 kr.

Fodterapeut
Andreas Toldam kommer på Betaniahjemmet hver
mandag og ordner fødder.
En behandling koster 400 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. Man
kan tilmelde sig ordningen på kontoret.
Andreas kan kontaktes på telefon 42 83 13 06 eller på mail
toldamfod@gmail.com
28

Løsningen afleveres i kontorets postkasse, senest 27. september2022
Skriv navn: _______________ og lejl.nr.: _____
Der findes én vinder blandt de indsendt løsninger.
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Kan du hjælpe drengen med at finde hen til bolden? Start ved pilen, og gå
til det næste nummer i talrækken

Løsningen afleveres i kontorets postkasse, senest 27. september
2022
Skriv navn: _______________ og lejl.nr.: _____
Der findes én vinder blandt de indsendt løsninger.
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Karen i 208
løste krydsordet

TILLYKKE TIL VINDERNE

Eyvind i 203
fik talt alle 15 jordbær
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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

