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I maj måned går jeg rundt med Mozarts melodi til
”Kom maj du søde milde” i hovedet. Længslen efter
sommer og udeliv trænger sig på efter en lang vinter.
Vi planlægger derfor, at en del af de fysiske
aktiviteter om formiddagen foregår udendørs, når
vejret tillader det.
Det glæder mig, at der igen i år er mange beboere,
der gerne vil rejse. Vi planlægger to ferieture til
udlandet i september måned. Der er derudover
ferieture til vores sommerhus. Hvis du gerne vil
deltage, men endnu ikke har tilmeldt dig, skal du tage
kontakt til den plejefaglige leder Nawal, som
koordinerer ferierejserne.
Husk, at når alt kommer til alt, er det mængden af liv,
som tæller. Det er derfor vigtigt, at du fortæller os,
hvis du synes, at vi mangler tilbud, eller vi skal ændre
på de eksisterende tilbud om aktiviteter. Det er dine
tilbagemeldinger, som gør det muligt at udvikle
Betaniahjemmets tilbud i overensstemmelse med
beboernes ønsker.
Venlig hilsen
Benedikte Korsager
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TV BETANIA
ER DESVÆRRE UDE AF DRIFT PÅ NUVÆRENDE
TIDSPUNKT.
MERE INFO FØLGER SNAREST.
__________________________________________________________

MUSIKPROJEKT

Vi er i fuld gang med musikprojektet og i april måned rykkede
klaver og Johannes ud på terrassen, hvor beboerne har fået glæde
både af solen og dejlige klavertoner med fællessang.
4

NY SOFACYKEL TIL TRÆNING!
Så har vi indviet vores nye sofacykel i april, hvor vi endelig fik
nogle skønne solrige dage. Den nye sofacykel er mere moderne
med bedre muligheder for individuelle tilpasninger, sådan så
endnu flere beboere kan få glæden af træning på
Frederiksbergs cykelstier.
Tak til Sandvangsfond for muligheden.

Thorvald var den første til at afprøve cyklen!

Så var det Mona og Ellas tur!

Banko
1. plade kr. 10,3. plader kr. 25,-
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BEBOER NYT
Fødselsdage i maj
Karen Tranberg Hansen
Alice Rasmussen
Inger Engelbrecht
Eva Christensen
Tove Ganslev

17. maj
17. maj
25. maj
28. maj
29. maj

Vi har taget afsked med
Kristian Jensen Krogsgaard
Inge Birthe Petersen

303
113

Nye beboer:
Eyvind Jansen
Eva Christensen

203
303
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Fødselsdage i maj
Savitha Iyer

05. maj

Nancy Andrade

05. maj

Inge Hastrup

10. maj

Charlotte Klysner

13. maj

Birgitte Pedersen

22. maj

Jubilæum:
Aase Horn

20 års jubilæum d. 1.6.

Fratrædende medarbejdere
Bebiane Chemnitz
Jette Lynnerup Romanelli

SSH

2.sal AV
Kontorchef

Nye medarbejdere
Rema Al Nakechbandi
Else Westermann
Fatemeh Kolahderazi

SSA
3.sal DV
Ergoterapeut
Akt. afd.
Køkken/rengøringsmedarbejder
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Nyt fra Aktivitetsafdelingen
Som noget nyt har Aktivitetsafdelingen fra april måned
startet en ny aktivitet.
Vi kalder det Fysisk træning og aktiviteter, det foregår i
Regnbuen, når vejret bliver bedre så rykker vi udendørs
på terrassen foran Regnbuen.
Indholdet er forskelligt fra dag til dag, vi laver forskellige
former for træning, det kan være boldspil, balance
træning og forskellige spil fx gulv Ludo eller gulv Dart.
Vi laver også hukommelsestræning med forskellige
former for Quizspil mm.
Vi mødes i Regnbuen mandag, tirsdag, onsdag og torsdag
kl.11-12:15 og der er plads til flere. Der er selvfølgelig
stadig fællesgymnastik om fredagen kl. 11 i Regnbuen.
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Ansættelse af ergoterapeut i en midlertidig stilling
Den 1. maj 2018 begynder ergoterapeut Else Westermann i jobbet som ergoterapeut på
Betaniahjemmet. Else er ansat i en midlertidig stilling fra 1. maj – 30. november 2018, hvor
hun primært skal arbejde med at implementere hverdagsrehabilitering i dagligdagen. Else
er tilknyttet Aktivitetsafdelingen.
Projektet er blevet muligt, idet vi har søgt og fået bevilliget økonomiske midler til i en
periode at styrke medarbejdernes kompetencer i forhold til at arbejde ud fra en
rehabiliterende tankegang i praksis.
I vil møde Else både om dagen og om aftenen, hvor hun vil have sin gang på alle fire
etager.

Venlig hilsen
Benedikte Korsager

Nyt dokumentationssystem den 1. maj 2018
Den 1. maj 2018 sætter Frederiksberg Kommune et nyt dokumentationssystem i drift, som
medarbejderne på Betaniahjemmet skal anvende, når de dokumenterer i dagligdagen.
Medarbejderne har modtaget undervisning i, hvordan systemet fungerer, men al
begyndelse er jo svær, og det gælder også for os, når vi begynder at arbejde i et nyt itsystem. De første uger, vil medarbejderne derfor bruge mere tid på dokumentation end
sædvanligt, og de skal ligeledes bruge tid på at sikre, at de oplysninger, som er
konverteret til det nye system, er korrekt overført.
Aktivitetskalenderen vil derfor de første uger af maj være lidt mindre fyldt end sædvanligt.
Jeg håber på jeres tålmodighed og forståelse. Vi lover, at vi hurtigt er tilbage med de
vanlige tilbud om forskellige former for aktiviteter.
Venlig hilsen
Benedikte Korsager
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Middagsmad maj 2018
Tirsdag

1. maj

Grøntsagsfrikadeller, stegte kartofler, salat Kærnemælksfromage med
og dressing
saftsauce

Onsdag

2. maj

Fisk i fad med kartofler og grøntsager

abrikosgrød med mælk

Torsdag

3. maj

Boller i karry med ris og gulerodsråkost

Henkogte ferskner med
creme

Fredag

4. maj

Brunch

Middag: suppe og
pandekager

Lørdag

5. maj

Kalvefrikasse med kartofler

Koldskål med jordbær

Søndag

6. maj

Braserede svinekæber med kartoffelmos og
Citronfromage
surt

Mandag

7. maj

Wokret med kylling, nudler og grøntsager

Jordbærgrød med fløde

Tirsdag

8. maj

Rødbedebøffer med råstegte kartofler,
salat og dressing

Henkogte pærer med
makronskum

Onsdag

9. maj

Fiskefrikadeller, dildsauce, kartofler og
dampet grønt

Spinatvafler med
cremefraiche & rogn

Torsdag

10. maj

Glaseret skinke med fløde-kartofler,
blomkål og broccoli

Hjemmelavet is

Fredag

11. maj

Æggekage med tomat, bacon og purløg

Solbærgrød med mælk

Lørdag

12. maj

Bankekød med kartoffelmos og rødbeder

Tunmousse med flutes

Søndag

13. maj

Sprængt svinekam, asparges-sauce,
kartofler & grøntsager

Tiramisu

Mandag

14. maj

Hakkebøffer med bløde løg, skysauce og
kartofler

Jordskokkesuppe med bacon
& purløg

Tirsdag

15. maj

Pandekager med kylling og champignon a
la creme, salat

Blommegrød med fløde
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Aftensmad maj 2018

Tirsdag

1. maj

Suppe med brød og smørrebrød

Onsdag

2. maj

Lun leverpostej med bacon, sild med løg, rugbrød, ostefad

Torsdag

3. maj

Cafe: Indisk gryderet med röti (madbrød) og yoghurtdressing og
chokolademousse

Fredag

4. maj

Tomattærte med bacon, salat og belgiske vafler med is og chokoladesauce

Lørdag

5. maj

Assorteret smørrebrød

Søndag

6. maj

Smørrebrød med æg, mayonaise, kaviar og dild, dyrlægens natmad, hønsesalat
med bacon

Mandag

7. maj

Cafe: Skaldyrssuppe med brød og frikadeller med kartoffelsalat og salat

Tirsdag

8. maj

Lune kyllingelår med kartoffelsalat og tomatsalat, sild og rugbrød

Onsdag

9. maj

Kødtimbale med salat og brød og dessert

Torsdag

10. maj

Purløgsmuffin med røget laks, tortillarulle med skinke og flødeost og pølsesalat
med rugbrød

Fredag

11. maj

Rejecocktail med brød og fyldig suppe

Lørdag

12. maj

Assorteret smørrebrød

Søndag

13. maj

Lune frikadeller med rødkål, gravad laks med rævesauce og frugtsalat med
chokolade, rugbrød, franskbrød og kiks

Mandag

14. maj

Cafe: Kogt tunge med asparges, peberroddssauce og kartofler og æblekager

Tirsdag

15. maj

Lune lammefrikadeller, rullepølse og tunsalat med rugbrød

11

Middagsmad maj 2018
Onsdag

16. maj

Skinkeschnitzel med brasede kartofler,
ærter og smørsauce

Torsdag

17. maj

Rødspætte med persillesauce, kartofler og
Chokolademousse
gulerødder

Fredag

18. maj

Porretærte med salat og grøntsager

Ferskenkoldskål
m. kammerjunker

Lørdag

19. maj

Hjerter i flødesauce, kartoffelmos og asier

Is med vafler

Søndag

20. maj

Flæskesteg med skysauce, kartofler og
agurkesalat

Gammeldags æblekage

Mandag

21. maj

Kalvesteg stegt som vildt, sauce, kartofler,
waldorffsalat

Røget laksemousse med brød

Tirsdag

22. maj

Bagt fisk på bund af grøntsager, sauce og
kartofler

Henkogte abrikoser med
creme

Onsdag

23. maj

Forårsruller med oksekød, ris, salat og
dressing

Tarteletter med høns i
asparges

Torsdag

24. maj

Stegt kalvelever, bløde løg, skysauce,
kartofler og surt

Hindbærgrød

Fredag

25. maj

Brændende kærlighed med rødbeder

Maskeret blomkål med rejer

Lørdag

26. maj

Kyllingefrikasse med kartofler

Sorbet

Søndag

27. maj

Svinemørbrad med bacon, tomatsauce,
kartofler, grønt

Rabarbertrifli med
mascarponecreme

Mandag

28. maj

Stegt flæsk med persillesauce og kartofler

Frisk frugtsalat med creme

Tirsdag

29. maj

Grøntsagslasagne med salat

Æblegrød med fløde

Onsdag

30. maj

Hornfisk - vi prøver igen

Friske asparges med
hollandaisesauce

Torsdag

31. maj

Peberfrugter med oksekød, ris og
krydderier med salat

Snegle med revet æble &
cremefraiche
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Frugsalat med creme

Aftensmad maj 2018
Onsdag 16. maj

Croissant med skinkesalat, kartoffelmad med mayonaise, purløg og
bacon og ost.

Torsdag 17. maj

Enchiladas med oksekød og salat og Is

Fredag

18. maj

Lune fiskefrikadeller med remoulade, leverpostej med bacon og
rødbeder, æg med mayonaise og tomat

Lørdag

19. maj

Assorteret smørrebrød

Søndag 20. maj

Smørrebrød med dyrlægens natmad, roastbeef med remoulade og
ristede løg, osteanretning med frugtsalat

Mandag 21. maj

Pølser med kold kartoffelsalat, salat og dessert

Tirsdag

Lun æbleflæsk, roastbeef, torskerogn med remoulade og citron og
rugbrød

22. maj

Onsdag 23. maj

Lune fiskefileter remoulade og citron, spegepølse, skinkesalat og
rugbrød

Torsdag 24. maj

Cafe: Fiskeanretning med dampet laks, krebs og peberrodscreme
pyntet med mandarin og blåbær og spejlæg med spinat

Fredag

25. maj

Kyllingelagne med spinat og salat og dessert

Lørdag

26. maj

Assorteret smørrebrød

Søndag 27. maj

Smørrebrød med kartoffel med hønsesalat og bacon, karrysild og æg
med tomat

Mandag 28. maj

Cafe: Aspargespie med kylling og dessert

Tirsdag

Lune mørbradbøffer med bløde løg og rugbrød, sild og æggesalat

29. maj

Onsdag 30. maj

Kyllingespyd med tzatziki, brød, salat og dessert

Torsdag 31. maj

Smörgåstårta med salat og dressing og dessert
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Referat fra kost- og beboerrådsmøder på de enkelte
etager i april måned 2018.
Møderne er afholdt på følgende datoer:
1. sal: 18. april 2018.
2. sal: 20.april 2018.
3. sal: 24. april 2018.
4. sal: 25. april 2018.
Referent ved alle møder: Benedikte Korsager.
Dagsorden med referat
1. Kostplan for den kommende måned.
Kostplanen for maj måned 2018 bliver udarbejdet med
udgangspunkt i ønsker fra beboerne på de enkelte etager
samt ønsker, som beboerne har skrevet på tavlen, i
spisestuen.
Under møderne på de enkelte etager er følgende kommet
frem omkring kosten:
· Vi får dejlig mad på Betaniahjemmet. Vi kan ikke
drømme om bedre mad.
· Ønske om, at der serveres mere frisk frugt om
eftermiddagen.
· Kartofterne bliver rost. De er altid gode.
14

Gerne mange grøntsager, nu hvor det er forår.
Gerne dampede grøntsager med smørsauce.
Dejligt, når der serveres salat. Gerne mere af det.
Meget gerne dessert i de små glas. Det er en passende
portion.
· Delte meninger om det stegte flæsk. Nogle beboere vil
gerne, at flæsket er hårdt stegt, andre vil gerne, at det er
blødt, når det serveres. Lise til tilstræbe, at der er begge
variationer, når der serveres stegt flæsk.
· Meget gerne grill til aftencafe, når vejret tillader det.
·
·
·
·

1. Nyheder til / fra de enkelte etager.
1.sal
Tilstedeværende beboere: Steen, Ebbe, Tove, Ulla, Else og
Leif og Ida.
Benedikte orienterede om, at der er ansat en ny plejefaglig
koordinator på 1. sal fra den 1. juli. Hun hedder Caroline,
og hun er uddannet sygeplejerske.
Emilie vender tilbage til Betaniahjemmet, efter hun er
færdig med uddannelsen til social- og sundhedsassistent.
Hun begynder medio juli måned på 1. sal.
Der er fra beboerne ønske om, at der kan købes frugt i
kiosken.
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Der er fortsat ønske om, at Metroekspressen leveres til
Betaniahjemmet. Benedikte orienterede om, at der er
rettet henvendelse til Bladkompagniet, men der er endnu
ikke svar på henvendelsen.
En beboer gør opmærksom på, at hvis der kun er to
medarbejder på etagen om morgenen, er det svært at få
formiddagen til at fungere for alle. Benedikte oplyser, at
hvis den situation opstår, vil der komme akut hjælp fra
Aktivitetsafdelingen.
2.sal
Tilstedeværende beboere: Kirsten, Hertha, Birthe, Hjørdis,
Anne-Lise, Benny, Kirsten og Agnes.
Benedikte orienterede om, at Bebiane stopper som
aftenvagt på Betaniahjemmet. Bebianes vagter overtages
af Nadja fra den 1. maj. Nadja har været ansat siden 1.
april 2017, så alle beboere har mødt Nadja tidligere.
Fra 1. maj 2018 vil der være to medarbejdere omkring
måltidet om aftenen på 2. sal, da der vil være en
medarbejder tilstede fra 17 – 20, som skal sørge for alle
opgaver omkring måltidet.
Der flytter en ny beboer ind på 2. sal den 20. marts.
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Beboerne oplyser, at tingene fungerer på 2. sal. Vi har det
godt, og der er fint rent.
3.sal
Tilstedeværende beboere: Grethe, Richard, Jørgen, Annie,
Stine og Alice.
En beboer gør opmærksom på, at knivene er sløve på 4.
sal. Lise sikrer, at alle knive i huset kan skære fremadrettet.
Beboere, der spiser morgenmad i søjlegangen på 4. sal, er
generet af solen om morgenen. Den er skarp, og der bliver
meget varmt. Der er derfor et ønske om at få sat solsejl op
igen. Der er i vinter sat solfilm på alle ovenlysvinduer, som
skulle tage 80 % af varmen og solstrålerne. Det aftales, at
Benedikte kontaktes næste gang, der er for meget sol og
varme med henblik på at finde en løsning på udfordringen.
4.sal
Tilstedeværende beboere: Hans, Thorvald, Mona, Annette
og Ella.
Ingen gensidige nyheder eller udfordringer, der skal løses.
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1. Aktiviteter i maj måned.
Der er et generelt ønske om, at der ikke bliver ændret i
aktivitetsplanerne, når de er meldt ud i Betaniaposten. Det
er fx uhensigtsmæssigt for nogle beboere, når
musikeftermiddagen på en etage, flyttes ned på terrassen.
Der er kommet følgende ønsker frem til aktiviteter under
de fire møder på etagerne:
· Vi vil gerne fortsat have træningstilbud dagligt.
· Gerne tur til zoologisk have
· Gerne grillaftener, som vi plejer om sommeren.
· Gerne endagsture til Enø.
· Bar – 1 – 2 gange om ugen. Vi kan måske prøve to gange
om ugen og ændre det igen til en gang om ugen, hvis
tilslutningen ikke er stor.
· Gerne ture til musikkonservatoriet hvor der er gratis
klassiske koncerter.
· Gerne ture ud og høre jazz.
· Gerne flere korkoncerter i huset.
· Meget gerne tilbud om gåture i lokalområdet, når vejret
er til det. Det er et stort ønske fra en del beboere.
· Flere beboere fortæller, at onsdagsturene ofte går til de
samme destinationer. Der er ønske om, at der findes nye
steder med nye oplevelser.
· Ture til dyrehavsbakken.
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· Kanalrundfart i Københavns havn.
Herudover er der beboere, som meget gerne vil deltage i
spature, hvor det er muligt at komme i et spabad. Det må
gerne være på dagsbasis. Det behøver ikke være med
overnatning.
1. Betaniaposten
På møderne blev drøftet forslag til indslag i Betaniaposten.
Der kom følgende frem under møderne:
· Betaniaposten er et godt blad, som vi glæder os til at
modtage hver måned. Der er generelt stor tilfredshed
med indholdet.
· Det vil være fint, hvis der indimellem kommer nye
indslag i Betaniaposten som fx Kryds- og Tværs.
Der er ønske om, at det genindføres, at der er
oplysninger om, hvor gammel en beboer eller
medarbejder bliver, når der står, at vedkommende
har fødselsdag i Betaniaposten. Benedikte oplyste,
at den oplysning er fjernet af hensyn til beboere og
medarbejdere, der ikke ønsker den oplysning
offentliggjort.
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Gudstjeneste
Der er gudstjeneste i kirkesalen
Søndag d. 13. maj kl. 14.30
v/ Folkekirken
Søndag d. 27. maj kl. 14.30
v/ Metodist kirken
Bibeltime mandag d. 28. maj
kl. 14.30 i Regnbuen
v/ Jørgen Thaarup
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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

mettecalvert@gmail.com

Fodpleje fredag efter behov
Der vil både være mulighed for
behandling i klinikstol, samt på
egen stue.
Pris pr. behandling kr. 310,Der er mulighed for at få tilskud
via helbredstillæg og
Sygesikringen Danmark.

Kiosk
v/Ulla Christensen
Kiosk-vognen kommer rundt på
etagerne om mandagen.
Med undtagelse af 2 pinsedag 21. maj
Kiosk-vognen har:
slik - chokolade
toiletartikler
21

Tirs
Ons
Tors

1
2 Bar kl. 14.30 loungen
Køkkenet laver aftensmad på 3.sal
3 Musikprojekt kl. 14.30 for 1. sal
Aftencafé kl. 18.00

Fre
Lør
Søn
Man
Tirs
Ons

Tors
Fre
Lør
Søn
Man
Tirs
Ons
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4 Brunch kl. 9.00 i spisestuen
Gymnastik kl. 11.00
5
6
7

Aftencafé kl. 18.00

8 Fysisk træning og aktiviteter i Regnbuen kl. 11.00 – 12.15
Sang kl. 14.30
9 Fysisk træning og aktiviteter i Regnbuen kl. 11.00 – 12.15
Udflugt kl. 10.30 til Eremitagen
Bar kl. 14.30 loungen /spilleklub kl. 14.30 i spisestuen
10 Kristi himmelfartsdag
11 Gymnastik kl. 11.00
Musikprojekt kl. 14.30 for 2. sal
12
13 Gudstjeneste kl. 14.30 / Folkekirken
14 Fysisk træning og aktiviteter i Regnbuen kl. 11.00 – 12.15
Banko kl. 14.30
Aftencafe kl.18.00
15 Fysisk træning og aktiviteter i Regnbuen kl. 11.00 – 12.15
Sang kl. 14.30
16 Fysisk træning og aktiviteter i Regnbuen kl. 11.00 – 12.15
Beboermøde for 4.sal kl.14.00
Bar kl. 14.30 i loungen / Spilleklub kl. 14.30 i spisestuen
Køkkenet laver mad på 4. sal

Tors 17 Fysisktræning og aktiviteter i Regnbuen kl. 11.00 – 12.15
Underholdning i Regnbuen kl. 14.30
Fre 18 Gymnastik kl. 11.00
Beboermøde for 1.sal kl.14.00
Musikprojekt kl. 14.30 for 4.sal
Lør 19
Søn 20 Pinsedag
Man 21 2. Pinsedag
Tirs 22 Fysisktræning og aktiviteter i Regnbuen kl. 11.00 – 12.15
Sang kl. 14.30
Ons 23 Udflugt kl. 10.30 til Vestskoven
Fysisktræning og aktiviteter i Regnbuen kl. 11.00 – 12.15
Beboermøde for 2. sal kl.14.00
Bar kl. 14.30 i loungen / Spilleklub kl. 14.30 i spisestuen
Køkkenet laver mad på 1. sal
Tors 24 Fysisktræning og aktiviteter i Regnbuen kl. 11.00 – 12.15
Musikprojekt kl. 14.30 for 1. sal
Beboermøde for 3.sal kl.14.00
Aftencafé kl. 18.00
Fre 25 Gymnastik kl. 11.00
Lør 26
Søn 27 Gudstjeneste kl. 14.30 / Metodistkirken
Man 28 Fysisktræning og aktiviteter i Regnbuen kl. 11.00 – 12.15
Bibeltime kl. 14.30 i Regnbuen
Aftencafé kl.18.00
Tirs 29 Fysisktræning og aktiviteter i Regnbuen kl. 11.00 – 12.15
Sang kl. 14.30
Ons 30 Udflugt kl. 10.30 til byen
Fysisktræning og aktiviteter i Regnbuen kl. 11.00 – 12.15
Bar kl. 14.30 i loungen / Spilleklub kl. 14.30 i spisestuen
Køkkenet laver mad på 2. sal
Tors 31 Fysisktræning og aktiviteter i Regnbuen kl. 11.00 – 12.15
Musikprojekt kl. 14.30 for 1. sal
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Kommende arrangementer
23. juni Sankt Hans aften
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

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

Ansvarshavende

38 14 69 75

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.

Redaktionen: Elsebeth - Mads

Ansvarshavende : Benedikte Korsager
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