Ønsker De yderligere oplysninger om

Kontaktoplysninger

Betaniahjemmets Forening
for Frivillige

Betaniahjemmet eller ønsker De at se hjemmet,
er De altid meget velkommen til at kontakte os.

BETANI AHJEMMET
Kong Georgs Vej 3
2000 Frederiksberg
www.betaniahjemmet.dk

Tlf. 38 86 78 04
Fax. 38 86 78 42

Foreningens formand
Jørgen Byriel
Tlf.nr. 20 41 55 33
Email: j_byriel@mail.dk

Koordinator/kontaktperson
Alaa Gamal
Email: ala@betaniahjemmet.dk

Yderligere information kan fås på
www.betaniahjemmet.dk under frivillig.

Betaniahjemmet
Kong Georgs Vej 3
2000 Frederiksberg

Foreningen
De frivilliges tilstedeværelse på Betaniahjemmet
kan spores helt tilbage til 1998, men
Betaniahjemmets Forening for Frivillige er
først stiftet i 2009.
Foreningens formål er at deltage i og
planlægge forebyggende sociale og fysiske
aktiviteter for beboerne på Betaniahjemmet.
Foreningen står blandt andet bag Wivex-café, en
danserestaurant, der afholdes 4 gange årligt.
Det er således foreningen der planlægger,
inviterer til og afholder dette arrangement ikke
blot til glæde for beboerne, men også pårørende
og ældre i nærområdet.
Derudover hjælper de frivillige ved fester og
markeder på Betaniahjemmet i løbet af året.
Men de frivillige er også at finde på
Betaniahjemmet i ugens løb, hvor vi blandt
andet fungerer som besøgsvenner, kører rundt
med kioskvognen, laver håndarbejde med
beboerne, kører busture ud i det blå hver
onsdag, hjælper til ved aftencafé eller brunch,
eller følger beboere til og fra tandlæge, indkøb
m.m.

Om Betaniahjemmet
Foreningens aktiviteter finansieres igennem
overskud fra arrangementer, salg af diverse ved
markeder, samt tilskud fra fonde og puljer.
At være frivillig på Betaniahjemmet er meget
givende, ligesom vores funktion og
tilstedeværelse værdsættes ikke blot af
beboerne, men også af personalet. Som frivillige
er vi overbeviste om, at vi gør en forskel for
beboeren og er med til at højne dennes
livskvalitet.
Overvejer De at blive medlem af vores forening,
så kontakt formand eller repræsentant via
kontaktoplysninger bag på denne pjece. Vi
optager alle der kan tilslutte sig foreningens
formål.

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”.
Plejehjemmet 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.
På hjemmet lægges der vægt på særlig omsorg
for demente, hvilket betyder, at der er et
demensafsnit, en demenskonsulent, ligesom der
er produceret film og afholdes undervisning om
demens.
På Betaniahjemmet er der 60 beboere.
Plejehjemmet er en selvejende institution med
driftsoverenskomst med Frederiksberg
Kommune. Plejehjemmet ejes og drives af
Betaniaforeningen, som er en organisation
under Metodistkirken i Danmark, hvor alle er
velkomne.

