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BETANIAHJEMMET

Betaniahjemmet er en selvejende institution
med driftsoverenskomst med Frederiksberg
Kommune. Plejehjemmet ejes og drives af
Betaniaforeningen, som er en organisation
under Metodistkirken i Danmark.
Visitation og ansøgning om bolig sker ved
henvendelse til Frederiksberg Kommune,
socialforvaltningen, ældrekontoret eller gennem
den kommunale hjemmepleje og egen læge.
Ønsker De yderligere oplysninger eller ønsker
De at se Betaniahjemmet, er De altid meget
velkommen til at kontakte os.
Kontoret er åbent alle hverdage
fra kl. 9.00 til 14.00.

”Alt er muligt indtil det modsatte er bevist!”

Velkommen
på Betaniahjemmet
Betaniahjemmet er kendetegnet ved at være et
sted, hvor man mødes og kommer hinanden
ved, hvor der er plads til forskellighed og vilje til
at give hinanden en chance under mottoet ”alt
er muligt indtil det modsatte er bevist”.
Betaniahjemmet er kendt for dets mange
aktiviteter og kreative projekter. Vi holder
farverige fester med udklædning og
underholdning, og rejser på ferie i Danmark og
udlandet. Derudover arrangeres der
regelmæssigt café, banko, filmfremvisning,
teatertur, foredrag og udflugter ud i det blå. Alt
sammen for at give vores beboere en
indholdsrig og spændende hverdag.
Vi lægger vægt på særlig omsorg for
demensramte, hvilket betyder, at vi har et
demensafsnit, har ansat en demenskonsulent,
produceret film og afholder undervisning om
demens.

Boligen
Betaniahjemmet har 60 boliger, fordelt på 4
etager med 15 lejligheder, spise- og
opholdsstue med TV og opholdsareal med
hvilestole på hver etage. Der er røgfrit – der
ryges i egen lejlighed.
Lejligheden består af en entré med indbygget
klædeskab, badeværelse, stue, niche med
seng og en sydvendt altan. Ved indflytning
drøftes individuel indretning. Man
medbringer selv møbler, billeder, gardiner og
belysning. Der forefindes tlf. og
multimediestik i lejligheden.
Den fælles spisestue er indrettet med lounge,
hvor De kan tage Deres gæster med ned til en
hyggesnak og en kop friskbrygget kaffe eller
andet varmt fra automaten. Her er også
spændende og varierende kunstudstillinger.
Udendørs har vi sansehave og fuglevoliere.

Faciliteter




Eget køkken og en stor fælles spisestue, hvor
tradition og kvalitet sættes i højsæde. I
tilknytning hertil er et kostråd, hvor De
deltager i den daglige kostplanlægning.
Aktivitetsafdeling:
Beskæftigelses-vejlederne giver inspiration
til at genoptage tidligere interesser og
eventuelt finde nye. Den er ligeledes
mulighed for at handle i kiosken eller låne en
bog i det lille bibliotek.



Fysioterapi og fitnessrum, hvor
fysioterapeuterne tilbyder fælles gymnastik,
individuel træning og behandling.



”Regnbuen” – vores kirke- og festsal, hvor
der holdes gudstjeneste hver anden søndag
kl. 14.30. af skiftevis folkekirke- og
metodistpræst.



Frisør og, fodterapeut.



Beboerråd, hvor De kan gøre Deres
indflydelse gældende.



”Betaniaposten” vores månedlige husavis.

