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Vinteren er ved at slippe sit greb, og der er i 
skrivende stund spæde tegn på, at foråret er på vej. 
Det pibler frem med vintergækker, erantis og krokus, 
og i weekenden var det tocifrede varmegrader.  
 
H.C Andersen har engang skrevet: ” Livet, er det 
dejligste eventyr.”  I februar måned fik vi inspiration 
til nye eventyr. Vi har holdt den traditionsrige 
rejsedag, hvor beboernes ideer til sommerens 
kommende rejser blev præsenteret, og der var 
mulighed for at tilmelde sig en rejse. Vi går nu videre 
med planlægning af rejser til de rejsemål, som der var 
flest stemmer på. Sommerhuset bliver også gjort klar, 
så I kan tage imod foråret i de dejlige omgivelser på 
Enø. 
 
I marts måned inviterer vi til det årlige møde for alle 
Betaniahjemmets beboere og pårørende. Jeg håber, 
at I har lyst til at deltage den 21. marts. Du kan læse 
invitationen i dette nummer af Betaniaposten. 
 
Jeg ønsker alle en dejlig marts måned fyldt med 
spændende oplevelser og aktiviteter. 
 
Venlig hilsen  

Benedikte Korsager
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        Invitation til beboer – og pårørendemøde 
 
Vi holder det årlige møde for alle Betaniahjemmets beboere og 
pårørende og håber, at I har lyst til at deltage. 
 
Mandag den 21. marts 2019 klokken 16.30 – 18.00 i Regnbuen. 
 
Der er efterfølgende mulighed for at deltage i Betaniahjemmets 
aftencafe.  
 
Vi vil under mødet orientere om, hvad der sker på 
Betaniahjemmet i 2019 og drøfte, hvordan vores samarbejde 
bliver endnu bedre. 
 
Du skal tilmelde dig mødet senest den 15. marts 2019 ved at 
sende en mail til kontoret kontor@betaniahjemmet.dk eller 
ringe 3814 6922. Hvis du er pårørende og ønsker at deltage i 
aftencafeen, skal du ligeledes tilmelde dig senest den 15. marts 
2019. 
   
Venlig hilsen 
 
Ledergruppen 
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Våren 
 
 
Så er det atter forår 
og blomster myldrer op af jord, 
vi føler alle barneår, 
da hen ad vejen vi fór 
men nu skal rigtig vi det nyde 
men ih hvor det os fryde. 
 
 
Vi føler os frie 
fra al den vinterstøv, 
som kommer ud tillige, 
og er man ikke døv 
så kvidrer det i løvet 
man sprudler af glæde 
så man næsten kunne græde 
af glæde, oven i købet. 
 
 

Søster Inga 
 



 

 

Fødselsdage i marts 
 Bodil Andersen      04. marts. 

 Thorvald Jensen 05. marts. 

 Ida Ventzel 05. marts. 

 Anna Margr. Nielsen 06. marts. 

 Anna Grethe Christensen 11. marts. 

 Judith Hanssen 16. marts. 

 Claus Netterstrøm 23. marts. 

 Annie Sander 26. marts. 

 
Vi har taget afsked med    
Else Marie Nørhede Lejl. 415 
Hjørdis Jensen Lejl. 206 
 
Æret være Deres minde 
 
Ny beboer:  
 
Claus Netterstrøm 

 
Lejl. 415 

Velkommen til Betaniahjemmet 
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Nyt om beboere og medarbejdere

Nye medarbejdere:
Lukas Bingham : Er ansat 35 timer om ugen i et vikariat
i dagvagt fra d. 15.03.2019-15.09.2019 som socia-og sundhedshjælper.

Pauline Debbie Hartvig : Er ansat 30 timer om ugen i et
vikariat i aften/natvagt som plejemedhjælper fra d. 01.02.2019-15.04.2019

Zakina :  social-og sundhedsassistent elev på 1. sal            
Rowena : social- og sundhedshjælper elev på 2. sal
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  Aftale med Apotek Godthåb 
 
Betaniahjemmet samarbejder på nuværende tidspunkt 
med apoteket i Smallegade, men fra 1. marts 2019 har vi 
indgået en aftale med Godthåb apotek om levering af 
medicin til Betaniahjemmets beboere. 
 
Baggrunden for at skifte samarbejdspartner er, at apoteket 
ligger lige om hjørnet på Godthåbsvej, hvilket giver os 
mulighed for at få bragt fx akut medicin ud hurtigt og uden 
ekstra omkostninger til fx taxa. Vi har herudover 
forhandlet nedsættelse af prisen på udbringningsgebyret 
til 7,50 kr. og 10% rabat på alle håndkøbsprodukter, som 
bestilles til levering til beboerne. 
 
Overflytning til Apotek Godthåb sker automatisk 
medmindre du fortsat ønsker at få din medicin fra 
Smallegade. I det tilfælde skal du give plejefaglig leder 
Nawal Boudarba besked. Nawal kan kontaktes telefonisk 
3814 6980. 
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Glad jazz med efterfølgende spisning 

Torsdag d.28.03 kl.15.30 

 

 

Jersey Jazzmen er et band, som spiller glad traditionel jazz med vægt på de 

numre, som publikum kan swinge med på. 

Orkesteret har rod i stor København-området og har eksisteret siden 1998, og 

med en uændret besætning de sidste mange år.  

Af orkesterets repertoire kan nævnes så forskellige numre som: 

Second Line, Wabash blues, What a wonderfull world, Bill Bailey, Basin Street 

Blues, PetiteFleur, og  alle de andre kendte standard numre, som alle kan 

swinge med til. Og noget helt specielt er, at alle 3 blæsere synger på skift, 

hvilket giver en god afveksling i numrene. 

Orkesteret gæster Betaniahjemmet torsdag d.28.03.2019. 

Musikken vil spille kl.15.30 til kl.17.30, og vi spiser kl. 18.00 

Alle beboere er velkommen sammen med en gæst. 

Der er ingen brugerbetaling. 

Tilmelding på kontor telefon 38146922 eller på mailen 

kontor@betaniahjemmet.dk senest fredag d.22.03.2019 
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  Temperaturmåling i spisestuen 
 
I januar måned var der beboere, som gjorde opmærksom 
på, at spisestuen blev oplevet som værende meget kold. 
 
Der blev derfor iværksat temperaturmålinger i spisestuen, 
som har vist, at der generelt er en grad koldere i 
spisestuen end på de øvrige fællesarealer. Det er 
selvfølgelig ikke tilfredsstillende, hvorfor teknisk service er 
i gang med at undersøge, hvad der kan gøres for at sætte 
temperaturen op med en grad. 
 
Problemet forventes løst inden udgangen af marts måned. 
 
 

Fælles Brunch i Spisestuen hver fredag. 
For at imødekomme et ønske fra mange af 
Betaniahjemmets beboere vil der fra den 15. marts 2019 
være fælles brunch i spisestuen hver fredag, dog ikke på 
helligdage. Da køkkenet skal kunne nå både madlavning og 
opvask, vil middagsmaden blive serveret oppe på etagerne 
om fredagen. 
 
Vi glæder os til at se rigtigt mange til brunch om fredagen. 
Køkkenpersonalet 
 
 



Middagsmad marts 2019
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Fredag 1. marts
Fiskefrikadeller med stegte kartofler, 

salat og remoulade
Grønkålssuppe

Lørdag 2. marts Skinkegryde med ris og bønner Rabarbergrød med fløde

Søndag 3. marts
Rullesteg med skysauce, kartofler og 

rødkål
Citronfromage

Mandag 4. marts
Chili con carne med ris, brød og creme 

fraiche
Bagte æbler med creme

Tirsdag 5. marts
Grøntsagsfrikadeller med 

flødekartofler og tomatsalat
Fiskeanretning med brød

Onsdag 6. marts
Stegt lever med bløde løg, skysauce, 

kartofler og surt
Hindbærgrød med fløde

Torsdag 7. marts
Lammefrikadeller med stegte 

kartofler, tzatziki og salat
Grøntsagssuppe med brød

Fredag 8. marts
Kogt torsk med Gudhjemmedyppe, 

kartofler, hakkede æg og rødbeder

Henkogte abrikoser med 

creme

Lørdag 9. marts
Kylling stegt med persille, skysauce, 

kartofler og agurkesalat
Is med vafler

Søndag 10. marts
Sprængt nakke med flødekartofler og 

broccoli

Pæredessert med 

rugbrøds-crumble

Mandag 11. marts
Cannelloni med spinat og ricotta i 

tomatsauce og salat
Juliennesuppe med brød

Tirsdag 12. marts
Farsbrød med porrer, skysauce,  

kartofler og bønner
Blommegrød med fløde

Onsdag 13. marts
Stegt sild med persillesovs, kartofler 

og rabarberkompot

Ymerfromage med 

saftsauce

Torsdag 14. marts Karryret med ris og salat Appelsin med creme

Fredag 15. marts
Kalkunkrebinetter med skysauce, 

kartofler og salat
Blomkålssuppe med brød 



Aftensmad marts 2019
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Fredag 1. marts
Smørrebrød med makrel i tomat, paté med surt, æg med 

mayonaise og kaviar 

Lørdag 2. marts Assorteret smørrebrød

Søndag 3. marts
Smørrebrød med bornholmersalat, roastbeef med remoulade 

og ristede løg og leverpostej med drueagurk

Mandag 4. marts
Lune mørbradbøffer med bløde løg, æggesalat og frugtsalat 

med rugbrød og franskbrød

Tirsdag 5. marts Julienneuppe og assorteret smørrebrød

Onsdag 6. marts
Lune frikadeller med rødkål, vildtsvin med tyttebærskum og 

kryddersild med rå løg

Torsdag 7. marts
AFTENCAFÉ: Croissant med hønsesalat, Ribbensteg med 

rødkål, agurkesalat og rugbrød

Fredag 8. marts
Smørrebrød med torskerogn med remoulade og citron, 

flæskesteg med rødkål og æg med mayonaise og tomat

Lørdag 9. marts Assorteret smørrebrød

Søndag 10. marts
Smørrebrød med æg, mayonaise, kaviar og dild, dyrlægens 

natmad, hønsesalat med bacon

Mandag 11. marts AFTENCAFÉ:   Pizza, salat og appelsindessert

Tirsdag 12. marts Kartoffeluppe og assorteret smørrebrød

Onsdag 13. marts
Smørrebrød med skinke og italiensk salat, leverpostej med 

rødbeder og lune fiskefrikadeller

Torsdag 14. marts
AFTENCAFÉ: Fyldte pandekager med oksekød, salat og 

dressing, Æbletærte

Fredag 15. marts
Smørrebrød med lun fiskefilet, leverpostej med bacon og æg 

med rejer



Middagsmad marts 2019
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Lørdag 16. marts
Bøfstroganoff med kartoffelmos og 

rødbeder

Kræmmerhuse med 

flødeskum og syltetøj

Søndag 17. marts
Skinke med stuvet grønkål og brune 

kartofler

Gammeldags æblekage 

med flødeskum

Mandag 18. marts
Hakkebøf med bløde løg, skysauce, 

kartofler og coleslaw

Stikkelsbærgrød med 

fløde

Tirsdag 19. marts Grøntsagslasagne med salat og brød Chokolademousse

Onsdag 20. marts
Fyldte pandekager med spinat og laks, 

koldsauce og salat
Tomatsuppe med brød

Torsdag 21. marts
Frikadeller med skysauce, kartofler og 

rødkål
Jordbærgrød med fløde

Fredag 22. marts Blomkålsgratin med salat Fade med frisk frugt

Lørdag 23. marts Spaghetti med kødsauce og salat Tunmousse med brød

Søndag 24. marts
Culottesteg med flødekartofler, salat 

og hvidløgsflute
Pære Belle Helene

Mandag 25. marts
Stegt flæsk med persillesauce, 

kartofler og rødbeder

Henkogte ferskner med 

creme

Tirsdag 26. marts
Dampet fisk på bund af grøntsager 

med tomatsauce og kartofler
Æblegrød med fløde

Onsdag 27. marts Kikærtegryde med salat og röti
Tarteletter med høns i 

asparges

Torsdag 28. marts
New Orleans fest om 

eftermiddag/aften

Laksemad og æggemad på 

franskbrød og dessert

Fredag 29. marts Biksemad med spejlæg og rødbeder Minestronesuppe

Lørdag 30. marts
Osso buco med kartoffelmos 

slikporrer
Is med vafler

Søndag 31. marts
Flæskesteg med skysauce, kartofler og 

rødkål
Jordbærtrifli



Aftensmad marts 2019
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Lørdag 16. marts Assorteret smørrebrød

Søndag 17. marts
Smørrebrød med Roastbeef, remoulade og ristede løg, 

hamburgerryg med italiensksalat og karse, sild med løg

Mandag 18. marts AFTENCAFÉ:   Brændende kærlighed og dessert

Tirsdag 19. marts Suppe og assorteret smørrebrød

Onsdag 20. marts
Smørrebrød med rullepølse med sky og rå løg, farsbrød med 

peberfrugt og æg med mayonaise og rejer

Torsdag 21. marts AFTENCAFÉ:   Kødtimbale med salat og Jordbærmousse

Fredag 22. marts
Lakserielette og lune kyllingelår med kartoffelsalat og 

tomatsalat

Lørdag 23. marts Assorteret smørrebrød

Søndag 24. marts
Smørrebrød med æg, mayonaise, kaviar og dild, frikadeller 

med rødkål, andepaté og drueagurker

Mandag 25. marts
AFTENCAFÉ:   Nakkesteg med stegte kartofler og salat, Is til 

dessert

Tirsdag 26. marts Suppe og assorteret smørrebrød

Onsdag 27. marts
Lune fiskefrikadeller med remoulade og rugbrød, smørrebrød 

med skinke og italiensk salat og sild med rugbrød

Torsdag 28. marts AFTENCAFÉ:  Fest med New Orleans tema

Fredag 29. marts
Lune kyllingefrikadeller med rugbrød, Smørrebrød med 

makrelsalat og leverpostej med bacon og rødbeder

Lørdag 30. marts Assorteret smørrebrød

Søndag 31. marts
Gravad laks med rævesauce på franskbrød, Oksebryst med 

flødepeberrod på rugbrød og sild og rugbrød 



14

Referat fra kost- og beboerrådsmøder på de enkelte 
etager i februar måned 2019. 
 
Møderne er afholdt på følgende datoer: 

1. sal:  14. februar 2019. 
2. sal:  15. februar 2019. 
3. sal:  25. februar 2019. 
4. sal:  26. februar 2019.  

 
Referent: Benedikte Korsager 1, 2 og 4. sal. Nawal 
Boudarba 3. sal. 
 
  Dagsorden med referat 
 
1. Kostplan for den kommende måned. 
 
Kostplanen for marts måned 2019 er udarbejdet med 
udgangspunkt i ønsker fra beboerne på de enkelte etager 
samt ønsker, som beboerne har skrevet på tavlen i 
spisestuen. 
Der kom følgende generelle ting frem om kosten på 
møderne: 

· Maden, der serveres, er altid dejlig. 

· Dejligt, at maden er blevet varmere, når den serveres på 
etagen. 

· Vi får tilbudt god mad hver dag. 
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1. Nyheder til / fra de enkelte etager. 
 
På alle etager orienterede Benedikte om følgende: 
Køkkenet har fået varmeskabe, som den varme mad 
bringes op på etagerne i. Det betyder forhåbentlig, at 
maden opleves mere varm, når den serveres på etagen. 
 
1.sal   
Tilstedeværende beboere: Sylvia, Steen, Arne, Else, Leif, 
Claus og Svend Erik. 
 
Benedikte orienterede om, at der i midten af marts måned 
sættes ny belysning op i boligerne på 1. sal. Det er 
belysning, som har indbygget en døgnrytme, hvor lyset 
skifter farve efter tidspunktet på døgnet. Vi håber, at der 
er beboere på 1. sal, som har lyst til at indgå i et mindre 
projekt, hvor vi måler lysets betydning for det almene 
velvære og den enkelte beboers døgnrytme. 
 
2.sal 
Tilstedeværende beboere: Hertha, Annalise, Agnes, 
Kirsten, Kirsten og Birthe. 
 
En beboer undrede sig over, at vinduerne er meget 
beskidte og spørger, hvor ofte der pudses vinduer. – 
Benedikte svarede, at beboere, der betaler for  
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vinduespudsning, får pudset vinduer to gange om året. Der 
vil blive pudset vinduer i april måned. 
 
Der var ros til rengøringen fra de tilstedeværende beboere, 
som også roste vaskeriet. Tøjet er altid pænt, når det 
kommer tilbage fra vask. 
 
Herudover blev det bemærket og rost, at 
aktivitetsafdelingen har gennemført en indsats, hvor 
beboernes tøj er blevet mærket. 
 
3.sal  
Tilstedeværende beboere: Kirsten B, Inger, Else, Tove, Ella, 
Thorvald, Mona, Rita. 
 
En beboer gør opmærksom på, at der mangler fade og 
skåle til servering på 3. sal.  
 
Herudover er der en beboer der gør opmærksom på, at der 
er meget larm fra overboen. Kan der gøres noget ved det? 
 
Der er blandt de deltagende beboere enighed om, at der er 
en dårlig akustik i køkkenet på etagen.  
Der efterlyses hjælp til at komme i byen og handle i større 
omfang. 
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4.sal 
Tilstedeværende beboere: Karen, Jørgen, Grethe og Claus. 
 
En beboer giver udtryk for, at det er godt, at tøjet er blevet 
mærket, men hvis det opbevares i vaskeriet til mærkning, 
vil det være rart at blive orienteret, så man ikke leder efter 
tøjet. 
 
 
1. Ønsker til aktiviteter i marts / april måned. 
 
Der er kommet følgende ønsker frem under møderne: 

· Museumsbesøg til Nationalmuseet. 

· Tur til Jyllinge. 

· Tur til Louisiana. 

· Tur til Frederiksberg Have. 

· Tur til Valbyparken. 
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Fre     1 Kl. 11.00 
Kl. 14.00 
Kl. 14.30 

Gymnastik i Regnbuen 
Gåtur i nærmiljøet, vi mødes ved hovedindgangen 
Litteraturgruppe i mødelokale 2 

Lør     2  Fastelavn kl.14.30 
Søn    3 Kl. 14.30 Gudstjeneste v/ Metodistkirken 
Man  4 Kl. 10.30 

Kl. 11.00 
Kl. 14.00 
Kl. 14.30 
Kl. 18.00 

Armhold i fitness 
Fysisk træning i fitness 
Gåtur i nærmiljøet, vi mødes ved hovedindgangen 
Banko 
Aftencafé 

Tirs    5 Kl. 10.30 
Kl. 11.00 
Kl. 14.00 
Kl. 14.30 
Kl. 15.00 
Kl. 15.30 

Kørestol træning i regnbuen 
Fælles gymnastik i regnbuen 
Gåtur i nærmiljøet, vi mødes ved hovedindgangen 
Sang i spisestuen 
Boccia på 2.sal 
Boccia på 4.sal 

Ons    6 Kl. 10.30 
Kl. 11.00 
Kl. 14.00 
Kl. 14.30 
 

Udflugt til Hedeland/Tune 
Sport og spil i regnbuen 
Gåtur i nærmiljøet, vi mødes ved hovedindgangen 
Bar 
Spilleklub 
Herreklub 
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Gudstjeneste 
Der er gudstjeneste i kirkesalen   

    
                       Søndag d. 3. marts kl. 14.30 
   v/ Jørgen Thaarup 

       
Søndag d. 17. marts kl. 14.30 
 v/ folkekirken 
 

  Søndag d. 31. marts kl. 14.30 
   v/ Jørgen Thaarup  
 
                    Bibeltime mandag d. 18. marts kl. 14.30 

i mødelokale 2. 
     v/ Jørgen Thaarup 

Tors    7 Kl. 10.00 
Kl. 12.00 
Kl. 14.00 
Kl. 14.30 
 
Kl. 18.00 

Sanseoplevelser i sanselokalet 
Parkinson dans 
Gåtur i nærmiljøet, vi mødes ved hovedindgangen 
Musik for 4 sal  
Klippekortordning individuel 
Aftencafé 

Fre      8 Kl. 11.00 
Kl. 14.00 
Kl. 14.30 

Fælles gymnastik på etagerne 
Gåtur i nærmiljøet, vi mødes ved hovedindgangen 
Opera Tosca af Puccini 

Lør      9   

Søn   10   
Man  11 Kl. 10.30 

 
 
Kl. 10.30 
Kl. 11.00 
Kl. 18.00 

Wellness 1. sal. 
Avislæsning/neglebar 2. sal. 
Kreativt værksted 4. sal. Alle er velkommende 
Armhold i fitness 
Fysisk træning i fitness 
Aftencafé  
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Tirs   12 Kl. 10.30 
 
Kl. 11.00 
Kl. 14.00 
Kl. 14.30 
Kl. 15.00 
Kl. 15.30 

Klippekortordning individuel  
Kørestol træning i regnbuen 
Fælles gymnastik i regnbuen 
Gåtur i nærmiljøet, vi mødes ved hovedindgangen 
Sang 
Boccia på 1.sal 
Boccia på 3.sal 

Ons   13 Kl. 10.30 
 
Kl. 11.00 
Kl. 14.00 
 
Kl. 14.30 
 
 
 
 

Udflugt til Hareskoven/Søndersø 
Klippekortordning individuel 
Sport og spil i regnbuen 
Gåtur i nærmiljøet, vi mødes ved hovedindgangen 
Kost og beboerrådsmøde 4. sal. 
Bar  
Herreklub 
Dameklub 
Klippekortordning individuel 
 

Tors  14 Kl. 10.30 
 
Kl. 12.00 
Kl. 14.00 
Kl. 14.30 
Kl. 18.00 

Bagning på 4. sal 
Sanseoplevelser i sanselokalet 
Parkinson dans  
Gåtur i nærmiljøet, vi mødes ved hovedindgangen 
Klippekortordning individuel 
Aftencafé 

Fre    15 Kl.   9.00 
Kl. 10.30 
Kl. 11.00 
Kl. 14.00 
Kl. 14.30 

Brunch 
Klippekortordning individuel 
Fælles gymnastik i regnbuen 
Gåtur i nærmiljøet, vi mødes ved hovedindgangen 
Litteraturgruppe i mødelokale 2. 
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Fodterapeut
v/Bibi Feilmark
tlf : 53 77 00 91

bf@fodterapi-taastrup.dk

Lør    16   
Søn   17 Kl.14.30 Gudstjeneste  v/ Folkekirken 

Man  18 Kl. 10.30 
 
 
Kl. 10.30 
Kl. 11.00 
Kl. 14.00 
Kl. 14.30 
 
Kl. 18.00 

Wellness 2.sal. 
Avislæsning/neglebar 1. sal. 
Kreativt værksted 4. sal. Alle er velkommende 
Armhold i fitness 
Fysisk træning i fitness 
Gåtur i nærmiljøet, vi mødes ved hovedindgangen 
Bibeltime i mødelokale 2. 
Klippekortordning individuel  
Aftencafé 

Tirs   19 Kl. 10.30 
 
Kl. 11.00 
Kl. 14.00 
 
Kl. 14.30 
Kl. 15.00 
Kl. 15.30 

Klippekortordning individuel 
Kørestolstræning i regnbuen 
Fælles gymnastik i regnbuen 
Gåtur i nærmiljøet, vi mødes ved hovedindgangen 
Kost og beboerrådsmøde 3. sal 
Sang i spisestuen 
Boccia på 2.sal 
Boccia på 4.sal 

Ons   20 Kl. 10.30 
 
Kl. 11.00 
Kl. 14.00 
Kl. 14.30 
 
 
 
 

Udflugt til Bagsværd sø/Furesø 
Klippekortordning individuel 
Sport og spil i regnbuen 
Gåtur i nærmiljøet, vi mødes ved hovedindgangen 
Bar  
Spilleklub 
Herreklub  
Klub 45 
Klippekortordning individuel 
 

 



v/Ulla Christensen
Kiosk

Kiosk-vognen kommer rundt på 
etagerne om mandagen.

Kiosk-vognen sælger:
 slik - chokolade

 toiletartikler
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Tors  21 Kl. 10.30 
 
Kl. 12.00 
Kl. 14.00 
 
Kl. 14.30 
Kl. 18.00 

Bagning på 1. sal 
Sanseoplevelser i sanselokalet 
Parkinson dans 
Gåtur i nærmiljøet, vi mødes ved hovedindgangen 
Musik for 3. sal 
Klippekortordning individuel 
Aftencafé 

Fre    22 Kl.   9.00 
Kl. 10.30 
Kl. 11.00 
Kl. 14.00 
 
Kl. 14.30 

Brunch 
Klippekortordning individuel 
Fælles gymnastik i regnbuen 
Gåtur i nærmiljøet, vi mødes ved hovedindgangen 
Kost og beboerrådsmøde 1 sal. 
Opera Tosca af Puccini i Regnbuen  

Lør    23   
Søn   24   
Man 25 Kl. 10.30 

 
Kl. 11.00 
Kl. 14.00 
 
Kl. 14.30 
Kl. 18.00 

Wellness 3. sal. 
Armhold i fitness 
Fysisktræning i fitness 
Gåtur i nærmiljøet, vi mødes ved hovedindgangen 
Kost og beboerrådsmøde 2. sal. 
Shoppetur Frederiksberg center. 
Aftencafé 
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Tirs   26 Kl. 10.30 
 
Kl. 11.00 
Kl. 14.00 
Kl. 15.00 
Kl. 15.30 

Klippekortordning individuel  
Kørestolstræning i regnbuen 
Fælles gymnastik i regnbuen 
Gåtur i nærmiljøet, vi mødes ved hovedindgangen 
Boccia på 1.sal 
Boccia på 3.sal 

Ons   27 Kl. 10.30 
Kl. 11.00 
Kl. 14.00 
Kl. 14.30 
 
 
 
 

Udflugt til Strandvejen 
Sport og spil i regnbuen 
Gåtur i nærmiljøet, vi mødes ved hovedindgangen 
Bar  
Spilleklub 
Herreklub  
Dameklub 
 

Tors  28 Kl. 10.30 
Kl. 12.00 
Kl. 15.00 
Kl. 18.00 

Sanseoplevelser i sanse- og behandlingslok. 
Parkinson dans 
Frivillige fest: Musik og dans med Jersey Jazzmen. 
Aftencafe 

Fre    29 Kl.   9.00 
Kl. 10.30 
Kl. 11.00 
Kl. 14.00 
Kl. 14.30 

Brunch 
Klippekortordning individuel 
Fælles gymnastik i regnbuen 
Gåtur i nærmiljøet, vi mødes ved hovedindgangen 
Litteraturgruppe i mødelokale 2. 

Lør    30  Natten til søndag går vi over til sommertid 

Søn   31  Gudstjeneste v/ Metodistkirken 
 



    Redaktionen:
                    
         Ansvarshavende : Benedikte Korsager

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.

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

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

www.betaniahjemmet.dk

Forstander
Benedikte Korsager                            
                   
Udviklingsleder
Louise Kongstad Larsen

Teknisk service leder
Torben Kjøller

Fys/aktivitetsleder
Alaa Gamal                                    

Køkkenleder
Lise Hansen                                                                                 

Plejefaglig leder
Nawal Boudarba

Kontor
Grethe Robertsen

Ansvarshavende

40 87 08 08   bko@betaniahjemmet.dk

38 14 69 25   lol@betaniahjemmet.dk

38 14 69 61   tkj@betaniahjemmet.dk

38 14 69 58   ala@betaniahjemmet.dk

38 14 69 60   lha@betaniahjemmet.dk

38 14 69 80    nab@betaniahjemmet.dk

38 14 69 50    

38 14 69 75

gr@betaniahjemmet.dk

Elsebeth - Mads             
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