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Leder
I september høster landmændene, fuglen flygter til
mildere himmelstrøg, og himlen er så blå og skøn, at
vi stadig har lov til at håbe på varme dage, selvom
efteråret er begyndt.
I september modnes havens frugter, og æbler og
blommer smager bedst lige nu. Mon ikke, at vi snart
skal have æblekage?
Vi har lige haft en festlig dag i Dyrehaven, hvor 30
beboere deltog. Vi kørte i hestevogn, spiste en god
frokost og nød det gode vejr og nærvær. Tak til alle
deltagere for en god oplevelse.
I september er en af de store begivenheder 1001 nat,
som slutter med en god middag. Jeg håber, at I har
lyst til at deltage og medvirke til endnu en festlig dag
og aften på Betaniahjemmet.
I september er der også 6 beboere, der rejser en uge
til varmere himmelstrøg. God rejse – Vi glæder os til
at se billeder, når I kommer hjem. God september til
alle læsere.
Venlig hilsen
Benedikte Korsager
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Grundkøb
Orientering om manglende grundkøb
Som I tidligere er orienteret om, besluttede
Betaniahjemmets bestyrelse efter mange
overvejelser i 2016, at det nuværende Betaniahjem
skulle erstattes af nye fysiske rammer. Der blev
gennemført et betinget køb af en grund på Dirch
Passers Alle, og der er efterfølgende arbejdet i flere
spor med byggeprogram, visionspapir for byggeriet,
købsbetingelser m.v.
Det har desværre vist sig umuligt at få alle detaljer til
at gå op i en højere enhed, hvorfor købet af grunden
ikke kan gennemføres som planlagt.
Bestyrelsen vil på et møde i efteråret drøfte, hvordan
der skal arbejdes videre med planerne om et
Betaniahjem, der kan imødekomme fremtidens krav
til en plejebolig. I vil efterfølgende blive orienteret
om de fremadrettede planer.
Venlig hilsen
Anders Kyst
Bestyrelsesformand
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Benedikte Korsager
Forstander

TV pakke
Der bliver fra tid til anden efterlyst information om, hvilke
TV-Pakker Betaniahjemmets beboere kan vælge.
Herunder er vist de TV-PAKKER, som er tilgængelige. De
programmer, som er vist under pakkerne, ligger i
grundpakken.
Det er den enkelte beboer eller dennes pårørende, som
skal sørge for at bestille eller flytte eksisterende
abonnement.
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Beboernyt
Fødselsdage i september
2. sept.
3. sept.
5. sept.
11. sept.
15. sept.
22. sept.

Leif Jørgensen
Gert Holmsager
Agnes Sørensen
Arne Kjersgaard
Inge Petersen
Kirsten Bjørkner

108
104
215
109
113
209

83 år
69 år
99 år
83 år
79 år
84 år

Vi har taget afsked med:
Inga Staugaard Hansen
Lars-Stig Bitsch Larsen
Anni L. Engelbrecht Mogensen

Lejl. 301
Lejl. 310
Lejl. 310

Æret være Deres minde
Nye beboere
Grethe Sørbye Etwil
Paul Lindgreen
Ellen Sofie Frederiksen
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Lejl. 301
Lejl. 410
Lejl. 412

Personalenyt
Fødselsdage i september
03. sept
03. sept
07. sept
09. sept
14. sept
18. sept
23. sept

Christina Rørstrøm
Stefan P. Christensen
Maryam Jama
David Blazek
Elsebeth Jensen
Louise Kongstad
Steen Vonge

37 år
53 år
49 år
43 år
53 år
35 år
47 år

Nyt personale:
Helen Nors Jensen
Mary Jane Pop
Charlotte Klysner
Marcus Brask
Tilde Hjermind
Louise Bau

SSH tilbage fra barsel
SSA tilbage fra barsel
Sygeplejerske
SSH vikariat
Springer vikariat
Springer

Fratrådt personale:
Cinthina Lois Thomsen
Beronica De la Cruz
Jon Steenhof

SSA

3. sal DV
3. sal AV
AV
4.sal DV
AV
AV

AV
AV
2. sal AV
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1001 nat

Onsdag d. 20 september
Kl. 14 – 20.30
Boder:
Loppemarked: pengene går til beboeraktiviteter
Mor Aase:

håndarbejde m.m.

Maria Bjerno: Kunst m.m.
Dorthe Sko:

Sko

Margrete:

Patchwork- tasker m.m.

Susanne:

Betonkunst

Bridget

Natkjoler, ponchoer m.m.

Senior Shop:

Dametøj fra kl. 14 - 16

Kaffebod:
Pris for gæster 30,- kr.
Der kan købes øl, vin og vand
8

1001 nat
Kom ned og besøg Alaa og Davids hule
Hvor du kan prøve at ryge på vandpibe

Kl. 18

Middag
Thomas Andersen spiller op til dans
Pris: Beboer 150,- kr. incl. drikkevare
Gæster 200,- kr. incl. drikkevare

Tilmelding til middagen: på listerne på etagen
Senest mandag d. 11 september kl. 12.00
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Opera
En tur i operetteland
Opera Frederiksberg inviterer til koncert med operette klassikere
og operahighlights. Her kan man opleve sopran Camilla Illeborg,
som får selskab af tenor fra Den Kongelige Opera Niels Jørgen
Riis, og en af den kongelige scenes mest fremtrædende
barytoner, Guido Paevatalu. Det hele bindes sammen af Den
Kongelige Opera pianist Leif Greibe, der er kendt for en meget
morsom og underspillet humor.
De synger bl.a. duet fra Den glade Enke, Deine Lippen die Küssen
so heiss og andre operetteuddrag. Ind i mellem kommer også lidt
vellydende opera, bl.a. Den kolde hånd og Mimis arie fra Puccinis
La Boheme - plus Mozart og andre gode ting.
Arrangementet finder sted d. 27. september kl. 18.00 i
Pejsesalen ved KB Hallen.
Vi har været så heldige at få 15 billetter til beboere og 15
billetter til ledsagere
Tilmelding sker efter først-til-mølle princippet ved henvendelse
til Aktivitetsafdelingen.
Pris: 50 kr for transport
På musikalsk gensyn

Leif Greiber
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Guido Paevatalu
Leif Greiber

Camilla Illeborg

Niels Jørgen Riis

Demens
Betaniahjemmet vil være DYGTIG TIL DEMENS

I uge 39, den 25. – 29. september har Betaniahjemmet et særligt fokus
på demens.
Formålet er, at alle medarbejdere på Betaniahjemmet får en
grundlæggende viden om demens, som de praktisk kan anvende i deres
arbejde. Det vil sige, at medarbejdere i både køkken, rengøring, kontor,
aktiviteten, pleje og teknik skal arbejde i en uge med at udvikle
kompetencer indenfor demensområdet.
I ugens løb bliver der også særlige aktiviteter for beboerne, og
aktivitetsafdelingen har planlagt at arbejde med reminiscens hele ugen
på alle fire etager. Reminiscens betyder, at man planlagt og systematisk
arbejder med menneskers erindringer.
Torsdag den 28. september kl. 19:15 inviteres alle pårørende til
beboere med demens til foredrag/dialog om demens og om at være
pårørende til en beboer med demens. Der vil blive solgt ”huskekager”,
bagt af beboerne til fordel for Alzheimerforeningen, og alle er
selvfølgelig velkomne.
Alzheimerforeningen arbejder blandt andet for at bekæmpe
demenssygdomme samt for at forbedre vilkårene for mennesker med
demens og deres pårørende, og det vil vi selvfølgelig gerne støtte op
omkring.
Foredraget er af både interne og eksterne oplægsholdere.
Har man lyst til at deltage i Aftencaféen inden foredraget, så husk tilmelding. Pris
kr. 60,-

Tilmelding til foredraget sendes pr. mail til lol@betaniahjemmet.dk og
senest den 22.september 2017.
Vi glæder os til at se mange af jer til både aftencafé og til foredrag.
På Betaniahjemmets vegne,
Louise Kongstad Larsen
Udviklingsleder
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september
Fredag

1. september

Lørdag

2. september

Søndag

3. september

Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag

Søndag

Chili con carne med ris og
salat
Kylling i rød karry, nudler med
grøntsager
Hamburgerryg med
persillesovs, kartofler og
gulerødder

Chokoladebudding med
flødeskum
Tiramisu

Blommetrifli

5. september

Kødrand med skysauce,
kartoffelmos og broccoli
Makrelfilet stegt m. tomater
og forårsløg, dildkartofler og
smørsauce

6. september

Krebinetter med stuvede
ærter og gulerødder og
kartofler

Pæredessert med
rugbrødscrumble og
hyldeblomstflødeskum

7. september

Tandoori kylling med ris, salat
og naanbrød

Tomatsuppe med nudler

8. september

Knuste hjerter i flødesauce
med kartofler og salat

Henkogt frugt med creme

9. september

Æggekage med bacon, tomat,
purløg, rugbrød og sennep

Moccafromage

10.
september

Kalvesteg stegt som vildt,
skyssauce, kartofler og ærter
med perleløg

Banana Split

Mandag 4. september

Tirsdag

Menu

11.
Mandag september

Rejecocktail

Jordbærgrød

Tirsdag

12.
september

Millionbøf med kartoffelmos
og rødbeder
Fyldte rødspætter med
persillesmør, kartofler og
råkost

Onsdag

13.
september

Flæskesteg med skysauce,
kartofler og agurkesalat

Jordbærkoldskål

Torsdag

14.
september

Svensk pølseret med ærter

Friske bær med creme

Fredag

15.
september

Broccoligratin med salat

Tunmousse med brød
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Broccolisuppe

Stikkelbærgrød

Menu

september

Lørdag

16.
september

Lasagne med salat

Gammeldags æblekage
med flødeskum og
ribsgele

Søndag

17.
september

Laksefilet med hollandaisesauce, kartofler og ærter

Romfromage

Ølbraiserede svinekæber med
kartoffelmos og bønner

Hindbærgrød

Tirsdag

19.
september

Fiskefrikadeller med persillesovs, kartofler og salat

Frugtspejlæg med
flødeskum

Onsdag

20.
september

1001 nat

Torsdag

21.
september

Forloren skildpadde med ½æg

Fredag

22.
september

Frikadeller med stuvet blomkål
og kartofler

Juliennesuppe
Dampet fiskefilet med
peberrodsdressing og
brød

Lørdag

23.
september

Kotelet i fad med ris og salat

Ris dessert med
jordbærsauce

24.
september

Kylling stegt med persille,
skysauce, kartofler og
agurkesalat

Røget laks på franskbrød

M edister med stuvet grønkål
og kartofler

Ymerfromage

Tirsdag

26.
september

Biksemad med spejlæg

Grøntssagsterrin med
dressing og flute

Onsdag

27.
september

Grøntsagslasagne med salat

Pære Belle Helene

Torsdag

28.
september

Stegt flæsk med persillesovs og
kartofler

Æblegrød

Fredag

29.
september

Stegt kalvelever med bløde løg,
skysauce og kartofler

Gulerodssuppe

Lørdag

30.
september

Oksekødboller i tomatsauce
med mos og salat

Is

18.
M andag september

Søndag

25.
M andag september

Smørrebrød Ostemad
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Vandhund
Er du en vandhund?
Vi har fået muligheden for at bruge varmtvandsbassinet i den
nyåbnede Flintholm Svømmehal. Vi vil lave vandgymnastik og nyde det
varme vands afslappende effekt på kroppen. Hvis du synes at det er
noget for dig, så kontakt fysioterapeuten David.

Jeg kan se ind i fremtiden
at jeg fylder 70
Derfor vil jeg gerne invitere
frivillige, beboere og personale
til fødselsdagsmiddag i spisestuen
onsdag d. 13. september kl. 12.00
Mange kærlige hilsner
Kitty
14

Betalingsservice
Efter mange forespørgsler, har vi valgt at det fremover skal
være muligt at kunne tilmelde betaling af servicepakken og
månedsfakturaen til Betalingsservice.
Det betyder, at alle beboere modtager en faktura/et
indbetalingskort med udgangen af september, hvorved I
får muligheden for at tilmelde fremtidige betalinger til
Betalingsservice.
Det betyder også, at I fremover vil modtage en samlet
opkrævning på servicepakken og månedsfakturaen. Det vil
fremgå af jeres opkrævning, hvad det samlede beløb
dækker over, men har man brug for mere uddybning kan
man henvende sig til kontoret.
Opkrævningerne vil fremover være inklusive et
administrationsgebyr på 15 kr, for at dække udgifterne til
Betalingsservice.
Da systemet er nyt både for jer og for os, må vi alle
forberede os på, at der kan forekomme udfordringer her i
overgangen, men vi er sikre på at det på sigt gør
arbejdsgangen nemmere for alle involverede.
Med venlig hilsen
Kontoret/Grethe og Jette
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Betaniske lege
Medalje vinder 2017
Bold i glas:
Guld:

Kristian Poulsen

3. sal

Sølv:

Annie Jensen

4. sal

Bronze: Agnes Sørensen

2. sal

Guld:

Hanne Dreiøe

2. sal

Sølv:

Mona Markusen

3. sal

Golf i hus:

Bronze: Ida Ventzel

1. sal

Ballondart:
Guld:

Kristian Poulsen

3. sal

Sølv:

Kirsten Petersen

2. sal

Bronze: Anne Marg. Nielsen

4. sal

Fiskedam:
Guld:

Ella Andersen

3. sal

Sølv:

Kirsten Bjørkner

2. sal

Bronze: Anne-Lise Ramsing
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4. sal

Betaniske lege
Søm i stamme:
Guld:

Arne Kjersgaard

1. sal

Sølv:

Steen Voigt

1. sal

Bronze: Leif Jørgensen

4. sal

Basketball:
Guld:

Arne Kjersgaard

1. sal

Sølv:

Mona Markusen

3. sal

Bronze: Kirsten Bjørkner

2. sal

Kørestol ringridning:
Guld:

Annelise Svendsen 2. sal

Sølv:

Anne Marg. Nielsen 4. sal

Bronze Annie Jensen

4. sal
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Kost- og beboer møde
Referat fra møde i kost- og beboerrådet den 15. august 2017.
Følgende beboere deltog i mødet: Stine, Steen, Ella, Mona, Inger, Arne, Elna,
Ida, Grethe, Birthe, Hjørdis og AnneLise.
Herudover deltog køkkenleder Lise Hansen, aktivitetsmedarbejder Pia Arp og
forstander Benedikte Korsager.
Referent: Benedikte Korsager

Dagsorden med referat
1. Kostplan for den kommende måned.
Kostplanen for september måned blev udarbejdet med udgangspunkt i
ønsker fra de tilstedeværende beboere.
Lise orienterede om, at udskiftningen af køkkener på de enkelte etager
er i fuld gang, og arbejdet forventes afsluttet i slutningen af den
kommende uge.
Når køkkenerne er klar til brug planlægges små ændringer i dagligdagen,
hvor fx kager bages i ovn på den enkelte etage og morgenbollerne
koldhæves i køkkenet og bages på de enkelte etager. De foreslåede
ændringer blev budt velkommen af de tilstedeværende beboere.
Lise spurgte ind til, om der fortsat er et ønske fra beboerne om suppe
hver aften. Det blev oplyst, at der er mange, som ikke ønsker suppe.
Beboerne ser gerne, at der er variation i den lune ret.
Lise fortalte afslutningsvis, at der i løbet af kort tid vil ske ændringer i
forhold til, at den kolde mad om aftenen serveres med pålæg og pynt i
skåle, som beboerne kan vælge fra. Der var generelt tilfredshed med, at
den kolde mad fremadrettet ikke serveres som madder, der er smurt i
køkkenet om formiddagen.
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Kost- og beboer møde
Beboerne efterlyste på mødet en tavle i spisestuen, hvor de kan skrive
madønsker op i løbet af en måned, som efterfølgende drøftes på
kostrådsmødet.
Herudover vil de gerne, at medarbejderne tager initiativ til en dialog om
maden et par dage før kostrådsmødet, så flere beboere får mulighed for
at komme med ønsker til maden.
1. Nyheder fra de enkelte etager.
Der udtrykkes generel tilfredshed med Betaniahjemmet fra de
tilstedeværende beboere. Den gode mad og den hyggelige stemning blev
særligt fremhævet.
På 1. sal har der været en episode, hvor der var stillet et klaver foran etagens
indgangsdør. Benedikte oplyser, at det selvfølgelig ikke må forekomme, og
tager kontakt til aftenvagten, så det ikke sker i fremtiden.
På 2. sal udtrykkes ønske om dækkeservietter. Herudover glæder beboerne sig
til, at køkkenet er klar til brug.
På 3. sal efterlyses ligeledes dækkeservietter.
2. Aktiviteter i september måned.
Beboerne vil gerne have tilbud om flere ture til sommerhuset. Det er primært
heldagsture, der efterlyses. Men også gerne tilbud om overnatning
indimellem.
Beboerne har et ønske om, at opslag om ture og arrangementer ikke fjerens så
hurtigt, som det er tilfældet i dag. De må gerne hænge lidt længere, så alle
beboere, familier og andre pårørende kan orientere sig.
3. Eventuelt
En beboer spurgte ind til, om det er muligt at købe lyspærer i
kiosken. Pia bekræfter, at det er en mulighed.
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Gudstjeneste

Gudstjeneste
Der er gudstjeneste i kirkesalen
Søndag d. 3. september kl. 14.30
v/ Vibeke Døssing
Søndag d. 17. september kl. 14.30
v/ Jørgen Thaarup
Bibeltime mandag d. 25. september
kl. 14.00 i Regnbuen
v/ Jørgen Thaarup

Onsdagstræf
Jerusalemskirken
d. 6. september
Betaniahjemmet
Nadverandagt
v/pastor Ole Birch
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Frisør -fodpleje-kiosk
Frisør

v/ Ernesta Kasem

essteta@hotmail.com
Mandage fra kl. 10.00

Herre klip/vask kr. 200,Dame klip/vask kr. 250,-

Vask/klip/vand ondulation kr. 375,Permanent kr. 500,-

Fodpleje
v/Mette Calvert

Fodpleje fredag efter behov
Der vil både være mulighed for
behandling i klinik stol, samt på
egen stue.
Pris pr. behandling kr. 300,-

mettecalvert@gmail.com

Der er mulighed for at få tilskud
via helbredstillæg og
Sygesikringen Danmark.

Kiosk
v/Ulla Christensen
Kiosk-vognen kommer rundt på
etagerne om mandagen.
Kiosk-vognen har:
slik - chokolade
toiletartikler
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Kalender september
Fre
Lør
Søn
Man

1
2
3
4

Tir
Ons

5
6

Tors
Fre
Lør
Søn
Man

7
8
9
10
11

Tir

12

Ons 13
Tor 14
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Gymnastik kl. 11.00
Fællesaktiviteter kl. 14.00-15.45
Gudstjeneste kl. 14.30 /Folkekirken
Aktiviteter i regnbuen kl. 10.15 – 12.00
Danse café kl. 14.00-17.00
Aftencafé kl. 17.30
Aktiviteter i regnbuen kl. 10.15 – 12.00
Onsdagstræf metodist kl. 10.00
Udflugt kl. 10.00
Bar kl. 14.00
Aftencafé kl. 17.30
Gymnastik kl. 11.00
Fællesaktiviteter kl. 14.00-15.45
Fællesaktiviteter kl. 14.00-15.45
Aktiviteter i regnbuen kl. 10.15 – 12.00
Aftencafé kl. 17.30
Aktiviteter i regnbuen kl. 10.15 – 12.00
Bladmøde kl. 11.30
Sang kl. 14.00
Udflugt kl. 10.00
Bar kl. 14.00

Kalender september
Fre
Lør
Søn
Man
Tir
Ons
Tor
Fre
Lør
Søn
Man
Tir
Ons
Tor

Fre
Lør

15 Brunch kl. 9.00
Gymnastik kl. 11.00
16 Brunch kl. 9.00 2.sal
17 Brunch kl. 9.00 3. sal
Gudstjeneste kl. 14.30/ Metodistkirken
18 Kost- og beboerrådsmøde kl. 10.00
Aftencafé kl. 17.30
19 Aktiviteter i regnbuen kl. 10.15-12.00
Sang kl. 14.00
20 1001 nat kl. 14.00 – 20.30
21
Aftencafé kl. 17.30
22 Gymnastik kl. 11.00
23 Fællesaktiviteter kl. 14.00-15.45
24 Fællesaktiviteter kl. 14.00-15.45
25 Bagning kl. 10.15-12.00 og 13.30-15.30
Aftencafé kl. 17.30
26 Reminiscens i regnbuen kl. 10.15-12.00
Reminiscens sange kl. 14.00
27 Bar kl. 14.00 – Hvad drak vi dengang?
Reminiscens kl. 14.00-15.30
28 Betaniahjemmets huskedag
Reminiscens kl. 14.00-16.00
Aftencafé kl. 17.30
Foredrag kl. 19.15 i Regnbuen
29 Erindrings gymnastik kl. 11.00
30 Brunch kl. 9.00 4. sal
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Søndag d. 8. oktober Martiné

Forstander
Benedikte Korsager

40 87 08 08 bko@betaniahjemmet.dk

Udviklingsleder
Louise Kongstad Larsen

38 14 69 25 lol@betaniahjemmet.dk

Teknisk service leder
Torben Kjøller

38 14 69 61 tkj@betaniahjemmet.dk

Kontorchef
Jette Lynnerup Romanelli

38 14 69 22 jel@betaniahjemmet.dk

Fys/aktivitetsleder
Alaa Gamal

38 14 69 58 ala@betaniahjemmet.dk

Køkkenleder
Lise Hansen

38 14 69 60 lha@betaniahjemmet.dk

Plejefaglig leder
Nawal Boudarba

38 14 69 80 nab@betaniahjemmet.dk

Kontor
Grethe Robertsen

38 14 69 50 gr@betaniahjemmet.dk

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.
Sidste frist for indlæg til Betaniaposten er
senest den 15. i måneden før udgivelsen.

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

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

Arne
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Redaktionen:
1. sal
Mona 3. sal
2. sal
Stine 4. sal
Elsebeth Mads

Ansvarshavende : Jette Lynnerup Romanelli

