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Pia Morilla har ordet
September 2017

Nu begynder efteråret, og dagene bliver kortere igen. Landmændene har fået høstet, og
skyggerne er blevet længere.
Vi kan håbe på lidt sol og god sensommer her i
september måned.

Den 22. september holder vi sensommerfest, og vi
glæder os til at så mange som muligt til grillparty på
3. sal.

Aktivitetsafdelingen har stået for rigtig mange dejlige aktiviteter i august måned.
Læs meget mere inde i bladet og se de skønne fotos.

Alzheimer foreningen holder ”huskedag” den 23. september. Det
vil vi også gerne være med til at fejre, og det vil ske i forbindelse
med sensommerfesten den 22. september.
Huskekager OG kaffe bliver solgt fra kl. 15.00. Kom og støt det
gode formål.

Modernisering og valg af projekt er kommet lidt nærmere, og hvis det går efter planen, holder vi møder om bedømmelse sidst i oktober. Valg af vinderprojektet sker
start november.
Denne gang krydser vi fingre. Nu SKAL det lykkes for Ingeborggården at komme i
gang med at bygge.

Forstanderen byder på kaffe og dialog
En gang om måneden byder jeg
alle de beboere der har lyst, på
kaffe og en god dialog. Det foregår
i aktivitetscentret på 3. sal.
For mig som forstander, er det vigtigt at holde mig ajour med, hvad
der foregår i huset, og jeg vil meget
have den direkte dialog med beboerne.
Vi har haft mange emner oppe, og
vi forsøger at rette ind og gøre
bedre, hvis det er det, der skal gøres.
Jeg håber altid, der kommer rigtig
mange beboere til dialogmødet.
I kan læse i aktivitetskalenderen i
PLING, hvornår det næste dialogmøde er.
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Hilsen fra præsten
Den uærlige forvalter
Vores kalender er delt op i forhold til årets gang i kirken, så vi kommer helstøbt igennem jul, påske og pinse og frem til næste advent igen. Netop nu er vi i Trinitatis-tiden, dér hvor messehaglen er grøn, og dér hvor det – håbefuldt som messehaglen – handler om det svære forhold mellem Gud og menneske.
Forrige søndag, d. 9. søndag efter Trinitatis, stod en mærkelig tekst på programmet, nemlig dagens tekst fra Lukasevangeliet om den uærlige forvalter, som er en historie, som Jesus fortæller
til sine disciple. Den handler om en rig mand, der har en godsforvalter, som ikke passer sit job
ordentligt, men tværtimod ødsler sin herres penge væk. Da den rige mand opdager det, fyrer han
straks forvalteren, som bliver ude af sig selv og siger: ”Hvad skal jeg gøre, nu da min herre tager
min stilling fra mig? Grave har jeg ikke kræfter til, tigge skammer jeg mig ved”. Pludselig ved forvalteren hvad han skal gøre, og han tager rundt til sin herres forskellige skyldnere og nedskriver
deres gæld, fra 100 anke olie til 50 og fra 100 tønder hvede til 80 osv. Nu sker det imidlertid, at
det møgfald, som man kunne forvente, at forvalteren ville modtage af sin herre udebliver, og at
han i stedet får ros! Jesus slutter fortællingen af med at sige: ”Skaf jer venner ved hjælp af den
uærlige mammon, for at de, når den slipper op, kan tage imod jer i de evige boliger.”
Fortællingen er svær at finde hoved og hale i – hvorfor i alverden får forvalteren ros, når han så
fuldkomment forsømmer sit job? Hvad er det, som Jesus vil sige os med denne lignelse? Mange
teologer i kirkehistorie har knækket halsen på fortællingen; nogle har udråbt den som den vanskeligste tekst i Biblen, andre har helt opgivet den, og atter andre har ment, at Jesus her ikke taler i alvor men i spøg og sarkasme. Med de sidste er jeg helt uenig, da jeg tværtimod mener, at
Jesus prøver at få et rigtigt vigtigt budskab igennem til os; et budskab som netop kræver en fortælling med ”omvendt fortegn” for at åbne vores øre for det.
Der løber en rød streng gennem Biblen, som man kunne kalde forskellen mellem Gud og mammon. Denne forskel, som kommer til udtryk på forskellig måde i Biblens forskellige historier, kalder på vores afgørelse – vælger DU Gud eller mammon? Meget smukt kunne det være, hvis et
menneske i samme nu vragede mammon, solgte alt hvad det ejede og ganske enkelt fulgte Jesus. Men hvem af os skal være den første? Stilhed. Andetsteds i Biblen sætter Jesus tingene på
plads ved at sige: ”I skal give Gud hvad Guds er, og kejseren hvad kejserens er”. Men burde forvalteren så ikke bare give sin herre, hvad herrens er, for at han kan give Gud hvad Guds er? Nu
går forvalterens tanker slet ikke i retning af Gud, men han vil derimod i en vældig fart sikre sig i
sin nye situation uden job, og derfor hjælper han så venligt de andre mennesker (skyldnerne), så
de senere kan hjælpe ham. Meget genkendeligt.
Forvalteren er et billede på os, mens hans forhold til skyldnerne er et billede på vores forhold til
andre mennesker og hele den verden, som vi er viklet ind i. Endelig er herren i lignelsen et billede på Gud. Hele situationen er yderst penibel, fordi den har med penge at gøre – og så er vi
ekstra på dupperne for at få vores del! Alle prøver de forskellige i fortællingen at sikre sig: forvalteren vil skaffe sig tag over hovedet, og skyldnerne øjner en chance til at få nedskrevet deres
gæld. Men alle kommer de også til at betale. Forvalteren betaler med sit job og titel, og alle
skyldnerne, som tror at de har sparet, kommer sidenhen til at betale i kost og logi for forvalteren.
Det ville være absolut fair, hvis forvalterens herre en gang for alle satte ham på plads. Men herren i fortællingen viser, at han ikke vil være en ”regnskabets herre” og have et strengt noget-fornoget forhold til sin forvalter, men et helt andet slags forhold.
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Herren roser sin forvalter for at have handlet klogt over for mennesker, ikke fordi at forvalteren er
en from engel, tværtimod, men netop fordi at han ”synder tappert” og altså indirekte peger på, at
over for Gud er vi alle uendelige skyldnere – ligegyldigt hvor etisk korrekt vi så handler i de jordiske boliger. Som Jesus siger: ”Skaf jer venner ved hjælp af den uærlige mammon, for at de, når
den slipper op, kan tage imod jer i de evige boliger.” Altså med andre ord: ”alt hvad I ejer her på
jorden har I fået, og det er kun til låns en stakket tid, så forvalt det således.” Jesus peger direkte
på sin far i himlen, som er uendeligt kærligere og barmhjertigere, end vi mennesker i vores vildeste fantasi kan forestille os, ligesom at de evige boliger er uendeligt større end de jordiske boliger. Det skal vi mennesker spejle, og det gør vi, når vi giver los på den mammon, som binder
imellem os. Når vi ikke er for fine til at bruge os selv i forhold til hinanden.
Sammenligningen med en prostitueret er mindst lige så skrap som Jesu lignelse om den utro forvalter. Jesus vil dreje hele vores perspektiv. Vi, der er så vant til at sætte ind på pengenes akkurate værdi og veje nøje efter, om det hele stemmer, kan ikke andet end forarges og forvirres over
fortællingen, som går så omvendt for sig. Men hvis det kan rive så grueligt i vores penge-retfærdighedssans, hvor grueligt vil Jesus så ikke rive op i hele vores syn på vore medmennesker? Og
vise os, hvordan den evige skyld til Ham og til hinanden mindst af alt er et pengespørgsmål, og
at vores høje moral, som binder os stærkere end det stærkeste tov, i virkeligheden er dybt pinlig?
Forvalteren viser det jo så tydeligt med ”omvendt fortegn”: sammen med sine ligemænd og medmennesker, altså alle de andre skyldnere, stikker han hånden så langt ned i kagedåsen, som
han formår – danser på bordet, mens katten er ude, og ej gemmer til natten, for morgendagen
kender han ikke, det gør kun Gud.
Den prostituerede er, modsat den uærlige forvalter, endnu mere uærlig kunne man sige, for hun
har erkendt, at ikke blot ånden, men kødet selv kan prissættes, og at alle hendes kunder lever
heraf. Samtidig får den ærlige måde, som hun binder kød og penge sammen på, os andre til at
trække på smilebåndet – aldrig kunne vi se os selv gøre det, ligesom vi jo heller aldrig stikker
hænderne i kagedåsen. I hvert fald vil vi helst ikke indrømme det.
Men Jesus selv betalte med sit kød – og ikke for penge – og det er i virkeligheden denne kæmpe
eftergivelse, som vi i livets alvorsstunder må ty til, fordi vi ikke selv har mere at betale med, men
trænger til hans kærlige hånd.
Og der var vist nok en fattig prostitueret og synderinde, som krøb ind af døren, dér hvor Jesus
var forsamlet med sine disciple, og hun var ikke for fattig til at bruge af en meget fin olie, som
hun havde fået fingrene i, og masere den nærende olie ind i Mesterens hovedbund og derpå på
hans fødder, ligesom hun ikke var for fin til at tørre dem efter med sit eget, lange hår – mens disciplen Simon blev meget forarget på Jesus’ vegne og ville skåne ham for en prostitueredes
klamme og syndige fingre. Men i samme nu gør Simon sin egen mund og hænder godt og grundigt ulækre og syndige, især fordi han tror at Gud er så lille og nøjeregnende, som en ærlig forvalter på en herregård. Og Jesus sætter ham på plads: ”Lad hende være, hun har gjort en god
gerning mod mig.”

Af Anne Louise Nielsen, Sognepræst i Flintholm Kirke
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Højmesser i Flintholm Kirke søndage kl. 10.00

Søndag den 3. september 2017

Højmesse v/ Birgitte Haahr

Søndag den 10. september 2017

Højmesse v/ Peter Friis

Søndag den 17. september 2017

Høstgudstjeneste v/ Birgitte Haahr og Peter Friis
Kl. 10.30

Søndag den 24. september 2017

Højmesse v/ Birgitte Haahr

Kirkebilen holder uden for Troels-Lunds Vej nr. 29, kl. ca. 9.20 og henter de beboere,
som ønsker at deltage i gudstjenesten i kirken.
Beboerne bedes derfor være klar lidt før.
_________________________________________________________________________

Gudstjeneste på Ingeborggården

Onsdag den 13. september 2017
kl. 10.15 – 11.15
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Småbørn på Ingeborggården
Så har personalet på Ingeborggården igen haft babyboom, og det er nærmest blevet en selvfølgelig, at de stolte mødre kommer de forbi Ingeborggården i deres barselsperiode.
De er altså bare så søde de små babyer.
Heidi fra køkkenet og Helle fra B1 kom lige forbi administrationen og viste stolt deres små frem.

Heidi fra køkkenet med lille Njord

og

Helle fra B1 med lille Emma
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Referat fra beboer- og pårørenderådsmøde
på Ingeborggården
Onsdag den 23. august 2017, kl. 15.00 – 17.00 i mødelokalet
Deltagere: Anne-Lise Kaas-Claesson, Annie Duelund, Irene Bardrum, Anne Brønnum, Susanne Berg,
Pia Morilla og Anne Dorte Hansen (ref)
Afbud: Grethe Lykke Christensen

1-3: Valg af ordstyrer: Susanne Berg, Dagsorden for dagen: Godkendt, Referat fra 7. juni 2017:
godkendt

4. Orientering fra forstanderen
a. Sommeren
Sommerferien strækker sig over lang tid for medarbejderne, og dette skulle gerne være
til gavn for både medarbejdere og beboerne. Herved undgår man perioder, hvor der er
for mange afløsere i forhold til det faste personale. Det er dog en stor fornøjelse, at vi har
så mange faste og velkvalificerede afløsere. Tilbagemeldingen fra beboere og pårørende
er også, at det generelt er gået godt - specielt i dagvagterne, men at der i ferieperioden,
som fortsat er i gang, indimellem virker turbulent i aftenvagten. Der gives udtryk for, at et
ekstra personale kunne være ønskeligt i overgangen fra dagvagt til aftenvagt. Det er
travlt for aftenvagterne i vagtskiftet og tidspunktet fra kl. 16 -18 er ofte et tidspunkt, hvor
der kommer mange pårørende, der også har spørgsmål til personalet, samtidig med at
aftensmaden også skal klargøres og indtages på dette tidspunkt.
b. Den daglige pleje
Der er et stort ønske, at der kommer en medarbejder ind hver morgen og hilser på de
beboere, man har ansvaret for resten af dagen. Også selv om det er en beboer, der er
delvis selvhjulpen. Der gives ellers udtryk for, at der generelt er sket et løft i plejen specielt i dagvagten.
c. Klippekort
Det skal lige repeteres, hvad denne ordning står for. Det er en form for ekstra ydelse,
hvor hver beboer fra 1. januar 2017 har optjent en ½ time om ugen, som kan bruges til
ex. tur ud at handle, tur i teatret eller koncert, tur ud at spise, ekstra rengøring, ledsager
til lægen eller sygehuset, en gåtur i området eller en bustur. Det er kun fantasien, der
sætter grænser for anvendelse af denne tid. Men det skal dog planlægges, så der kan
bestilles ekstra personale, hvis en kontaktperson skal ud af huset med sin beboer.
Køkkenpersonalet er også villige til at lave mad til et arrangement for disse klippekort timer. Dog skal man selv betale for råvarerne.
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d. Vedligeholdelse i huset – status
På A1 er en ny dagligstue ved at tage form. Det er dog et stort renoveringsprojekt, der
tager lidt mere tid end først antaget. Der bliver et lille køkken samt et spiseområde i den
nye dagligstue. Trappesatsen på A1 er blevet malet hvidt. Det er planen, at der sættes
nogle fotos op ved begge indgangspartierne.
Der gives udtryk for, at der i perioder er meget dårlig luft på nogle af afdelingerne ot der
tales om evt. at indkøbe ekstra luftrensere, så alle afsnit har 2 stk.
Der er et ønske om Whiteboards i stueetagen, så man dagligt kan se, hvilke aktiviteter
der er på 3.sal.
e. Status på rotterne
Der skal ryddes for buskads langs alle vores bygninger. Herved kan der bedre holdes øje
med de ubudne små gnavere. Firmaet TOXIN og Frederiksberg Kommune er medinddraget i denne problematik. Der bliver tjekket kloakker, sat fælder og gift op, samt tjekket
i betonen hele vejen rundt om huset. Vores naboer, Kastanjehaven og Sofie Amaliegården er også plaget af rotter.
f. Når der forsvinder ting fra boligen
Det sker desværre indimellem, at der forsvinder ting eller penge fra en bolig. Der henstilles til, at man ikke har alt for værdifulde ting stående i sin bolig, samt at man ikke har for
mange penge liggende ad gangen i sin pung. Flere beboere har indkøbt en boks, hvor
kontanter og evt. dyre smykker kan opbevares.
Vi påtænker at indføre MobilePay, så der kan betales for arrangementer og lign. ad den
vej i stedet for at bruge kontanter.
Pårørende og beboere sætter deres lid til, at når dette sker, at afdelingsledelsen er behjælpelig.
g. Hvornår låser vi hoveddøren?
Flere pårørende oplever, at de venter meget længe på at blive lukket ind, når de
kommer på besøg om eftermiddagen. Af sikkerhedsmæssige årsager låses dørene kl.
16.00, og der skal herefter ringes på. Vi tager dog problematikken alvorlig og vil drøfte
det i huset. Vi vender tilbage med en løsning.
h. Modernisering
Der skulle komme nye informationer i forbindelse med moderniseringen til oktober.
Der skal findes besparelser på de projekter, der er lavet, før den endelige beslutning
om byggeriet kan tages.
5. Orientering fra Faglig Udviklingssygeplejerske
Der er søgt midler til kompetenceudvikling af plejepersonalet indenfor demensområdet - der er ikke nogen tilbagemelding endnu. Der informeres om, at der bliver kvalitetskontrol indenfor medicin området over de næste 2 måneder. Her bliver alle beboernes medicin gennemgået og kontrolleret af plejepersonale fra en anden afdeling.
Tilbud om fast lægeordningen kører planmæssigt. Der er løbende beboere, der ønsker
et lægeskift, og hvis de ønsker det, kan de blive tilknyttet en af de fem læger,
der har ønsket at være tilknyttet til Ingeborggården.
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Der er planlagt tilbud om undervisning af afløsere, så man fra starten er bedre
klædt på til plejeopgaverne på Ingeborggården.

Eventuelt
Der er nogle beboere, der føler sig generet af at blive vækket af nattevagten.
Der blev talt om evt. at lave et skilt, som man har på hoteller, hvis man ikke vil forstyrres. Det kunne beboeren så selv sætte på døren.
Servicemedarbejderne (rengøringen) har fra 1. august 2017 fået en teamleder Ulla,
der tidl. har været ansat i huset. Hun deltager selv i rengøringsarbejdet og har også
det ledelsesmæssige ansvar. Det syntes allerede at have en positiv effekt, at der
er kommet en fagansvarlig på dette område.

Næste beboerpårørenderådsmøde
Onsdag 15. november 2017 kl. 15.00 – 17.00
i mødelokalet
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Fødselsdage for beboere i september 2017

Dato
Fredag den
1. september
Lørdag den
2. september
Onsdag den
6. september
Torsdag den 14. september
Torsdag den 14. september
Fredag den
15. september
Fredag den
15. september
Søndag den 24. september
Torsdag den 28. september

Navn
Gerda Rasmussen, A2
Inge Nielsen, B3
Ciccie Aubertin, A1
Karen Lauersen, A3
Lilli Jensen, A2
Rigmor Rasmussen, B1
Ingrid Laufey Rasmussen, B3
Tove Visbjerg, B3
Lilli Harsfort, A3

86 år
94 år
86 år
89 år
82 år
86 år
93 år
84 år
103 år

____________________________________________________________________________________________

Velkommen til nye beboere
Lilli Johanne Jensen, A2
Poul Frimand Olsen, B2
Unni Munksgaard Berg, B1
Grethe Bodil Kloch, B3

Vi har sagt farvel til
Lis Lønstrup Mikkelsen, B1
Inger Elisabeth Larsen, A3
Jytte Jensen, B3
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Sang og musik i B haven
Fredag den 11. august lød der blid guitarmusik og sang i B haven. Det var Hanne Henriksen,
som igen kom på besøg og underholdt. Som billederne viser, var der mange, der havde trodset
det halvdårlige vej og var kommet ned i haven for at nyde underholdningen.
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Tur til Gilleleje
Mandag den 28. august havde vi en rigtig god tur til Gilleleje. Selvom der hængte nogle store,
sådan lidt rigeligt mørke skyer over os, holdt vejret holdt tørt. Solen kiggede da frem en gang
imellem. Frokosten blev indtaget hos Adamsen fisk og efter frokost, var der mulighed for at gå
lidt rundt i Gilleleje, shoppe lidt og nyde en øl og få en is. En rigtig dejlig dag.
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Dame- og Herregruppens fælles ”klubfrokost”
Det er bare så hyggeligt, når der er nogen, der tager et godt initiativ. Det havde damegruppen
gjort og inviteret herregruppen til frokost. Der var dækket et flot bord i Aktiviteten, og rosenstellet
var kommet frem. Ingeborggårdens køkken var IKKE involveret i dette arrangement. Det var de
friske damer, der stod for tilberedelsen af maden, dog med hjælp fra aktivitetens medarbejdere.
Menuen bestod af helstegt mørbrad med dejligt osteguf og parmaskinke og herefter regnbue is
med diverse frugter.
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De heldige kartofler i Ingeborggårdens have
Ingeborggårdens have bugner med afgrøder, og det er beboerne, som står for pasningen. De
sørger for at der bliver vandet, luget og har selvfølgelig førsteret til at spise disse dejlige afgrøder. Således var det kartoflernes tur til at komme op af jorden og ned i maven. Da det var en solskinsdag, foregik kogning af kartofler nede i haven. Der var selvfølgelig smagsprøver bagefter.
Det forlyder, at kartofterne smagte rigtig godt.

Damegruppens madtradition
Man skal holde på traditionerne, og det skal man ikke sige to gange til damegruppen. Her er der
nemlig tradition for, at de i sommermånederne skal spise matjessild med æg, rødløg, friskopgravede kartofler fra Ingeborggårdens egen have og dejlig dressing.
Hertil nydes selvfølgelig et dejligt køligt glas hvidvin. Mums, hvor ser det godt ud!
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Tur til Vallensbæk Mose

Det naturskønne område Vallensbæk Mose er en menneskeskabt natur på ca. 50 hektarer. De
to sammenhængende søer Tueholm og Vallensbæk Sø udgør det meste af området, og der er et
rigt fugleliv.
Dette område dannede rammerne for en dejlig tur ud i det blå for en lille gruppe af Ingeborggårdens beboere.
Aktivitetens omdrejningspunkter Marieanne og Betina havde pakket ”kaffe-kurven”, hvor en enkelt flaske vin også havde sneget sig ned, men der blev sandelig også tid til en is. En dejlig tur
med solskin og smil på læben.
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Hilsen fra køkkenet
Nu er vi nået ind i september måned, og derved må vi jo nok også erkende, at vi er midt i sensommeren.
I køkkenet er der gang i mange ting, og dét der optager os meget lige
nu, er planlægningen af det tidligere nævnte sylteprojekt.
I dagene 12.-14. september vil vi alle sammen sylte flere tons rødbeder, asier, agurker, løg og grønne tomater, og det giver anledning til
en masse liv i køkkenet.
Har I mulighed for det, er I velkomne til at komme forbi og følge med i
processen.
Vi får besøg af kolleger fra 6 andre plejehjem i kommunen og som projektleder på det hele, har vi
Københavns Madhus.

Fredag den 22. september vil der også blive afholdt sommerfest
for alle beboere og personale. Køkkenet vil tænde op i grillen, og
så kan vi i fællesskab lade som om, at det stadig er højsommer.
Husk at købe kager bagefter – det går til et godt formål – nemlig
Alzheimerforeningen.

Vi fortsætter desuden med at eksperimentere med vegetarretter, ligesom vi stadig vil bytte aftensmørrebrødet ud med andre retter hver uge.

Næste menuplanlægningsmøde
Torsdag den 21. september 2017, kl. 11.00
i spisestuen
De bedste hilsner
fra køkkenet

19

Ture og aktiviteter i september
Dato

Hvor

Pris

Fredag den
1. september

Vi kører med vores bus til Netto

Fredag den
8. september

Vi spiser hotdog i B haven

Mandag den
Neglebar
11. september i B haven

Kr. 25,-

Kr. 10,-

Tilmeldingsfrist

Klokken

Onsdag den 30.
august
inden kl. 12.00

10.15-11.25

Mandag den
4. september
inden kl. 12.00

10.30-14.15

Mandag den
7. september
inden kl. 12.00

10.30-11.25

Torsdag den
Menuplanlægningsmøde i
21. september spisestuen

11.00

Mandag den
Tur til Dragør med spisning på
25. september Restaurant/Cafe Espersen

Kr. 50,- for Fredag den
bus.
15. september
Egenbetainden kl. 12.00
ling for mad
og drikke

10.30-14.15

Wellness
Torsdag den
28. september

Kr. 20,-

10.30-11.25
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Mandag den
25. september
inden kl. 12.00

Uge
35/36
Fredag den
1. september

Aktiviteter i september 2017
Kl. 10.15-11.25: TUR - Vi kører i Netto og handler ind til Banko Tilmelding onsdag 30. august
Kl. 11.25-11.50: Gymnastik

Uge 35
Kl. 13.00-14.15: Banko kr. 10,- pr. plade

Mandag den
4. september

Kl. 10.30-11.25: Vi mødes til dans i B haven
Kl. 11.25-11.50: Gymnastik

Uge 36
Kl. 13.00-14.15: Vi mødes i B haven til ”Ønsk en sang”
Kl. 13.00-14.15: Sang og musik med Henriette Errebo (for tilmeldte)
Tirsdag den
5. september

Kl. 10.15-11.25: Vi mødes i træningssalen til ”Åben Træning”
Kl. 10.00-11.25: Debathold (for tilmeldte)
Kl. 11.25-11.50: Gymnastik
Kl. 13.00-14.15: Damegruppe mødes
Kl. 13.00-14.15: Debathold (for tilmeldte)

Onsdag den
6. september

Kl. 10.15-11.25: Lukket
Kl. 11.25-11.50: Gymnastik
Kl. 13.15-14.15: Demenshold (for tilmeldte)

Torsdag den
7. september

Kl. 10.30-11.25: Forstander inviterer på kaffe og dialog om livet på Ingeborggården.
Dette foregår i aktivitetscenteret.
Kl. 10.30-14.15: Male/Kreahold (for tilmeldte)
Kl. 11.25-11.50: Gymnastik
Kl. 13.00-14.15: Mandegruppen

Fredag den
8. september

Kl. 10.30-11.25: Vi gør klar til at lave hotdogs i haven.
Tilmelding mandag 4. september
Kl. 11.25-11.50: Gymnastik
Kl. 13.00-14.15: Vi hygger i haven og spiser hotdog
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Uge 37

Aktiviteter i september 2017
TEATERUGE RUMLERIKKERNE

Mandag den
11. september

Kl. 09.30–10.15: Teaterforestillingen Volapyk (1. forestilling)
Kl. 11.00-11.45: Teaterforestillingen Volapyk (2. forestilling)
Kl. 11.25-11.50: Gymnastik
Kl. 13.00-14.15: Vi mødes i B-haven til neglebar. Kr. 10,- Tilmelding torsdag 7. september
Kl. 13.00-14.15: Sang og musik med Henriette Errebo (for tilmeldte)

Tirsdag den
12. september

Kl. 09.30–10.15: Teaterforestillingen Volapyk (1. forestilling)
Kl. 11.00-11.45: Teaterforestillingen Volapyk (2. forestilling)
Kl. 10.15-11.25: Vi mødes i træningssalen til ”Åben Træning”
Kl. 10.00-11.25: Debathold (for tilmeldte)
Kl. 11.25-11.50: Gymnastik
Kl. 13.00-14.15: Damegruppe og Kl. 13.00-14.15: Debathold (for tilmeldte)

Onsdag den
13. september

Kl. 09.30–10.15: Teaterforestillingen Volapyk (1. forestilling)
Kl. 10.15–11.00: Gudstjeneste
Kl. 11.00-11.45: Teaterforestillingen Volapyk (2. forestilling)
Kl. 11.25-11.50: Gymnastik
Kl. 13.15-14.15: Demenshold (for tilmeldte)

Torsdag den
14. september

Kl. 09.30–10.15: Teaterforestillingen Volapyk (1. forestilling)
Kl. 11.00-11.45: Teaterforestillingen Volapyk (2. forestilling)
Kl. 10.15–14.15: Malerhold /Kreahold (For tilmeldte)
Kl. 11.25-11.50: Gymnastik
Kl. 13.00–14.15: Mandegruppen aflyst, da Betina er på ferie

Fredag den
15. september

Kl. 09.30–10.15: Teaterforestillingen Volapyk (1. forestilling)
Kl. 11.00-11.45: Teaterforestillingen Volapyk (2. forestilling)
Kl. 11.25-11.50: Gymnastik
Kl. 13.00-14.15: HC kommer og spiller ”Gæt en sang”
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Aktiviteter i september 2017

Uge 38
Mandag den
18. september

Kl. 10.30-11.25: Vi bager til Huskedagen
Alzheimer foreningen sætter hvert år fokus på demens ved
Huskedagen - en dag, hvor vi husker dem, som glemmer, fordi de har
demenssygdom.
Kl. 11.25-11.50: Gymnastik
Kl. 13.00-14.15: Sang og musik med Henriette Errebo (for tilmeldte)
Kl. 13.00–14.15: Vi fortsætter formiddagens aktivitet

Tirsdag den
19. september

Kl. 10.15-11.25: Vi mødes i træningssalen til ”Åben Træning”
Kl. 10.30-11.25: Vi bager til Huskedagen
Kl. 10.00-11.25: Debathold (for tilmeldte) AFLYST, da Kaare er udenbys
Kl. 11.25-11.50: Gymnastik
Kl. 13.00-14.15: Damegruppe
Kl. 13.00-14.30: Debathold (for tilmeldte) AFLYST, da Kaare er udenbys

Onsdag den
20. september

Kl. 10.15-11.25: Lukket
Kl. 11.25-11.50: Gymnastik
Kl. 13.15-14.15: Demenshold (for tilmeldte)

Torsdag den
21. september

Kl. 10.30-11.25: Vi bager til Huskedagen
Alzheimer foreningen sætter hvert år fokus på demens ved Huskedagen en dag, hvor vi husker dem, som glemmer, fordi de har en demenssygdom.
Kl. 10.15–14.15: Malerhold/Kreahold (For tilmeldte)
Kl. 11.00:

Menuplanlægningsmøde i spisestuen på 3. sal

Kl. 11.25-11.50: Gymnastik
Kl. 13.00-14.15: Mandegruppe

Fredag den
22. september

Kl. 10.30-11.25: Vi bager til huskedagen
Kl. 11.25-11.50: Gymnastik
Kl. 12.00-13.30: Vi afholder sensommerfest m. grillmad på 3.sal (ingen betaling)
Kl. 13.30: Café åbner med salg af kaffe og vores hjemmebagte kager.
Jens Gothenborg underholder
Salget af kager går til Alzheimer foreningens ”Huskedag”
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en

Uge 39
Mandag den
25. september

Aktiviteter i september 2017
Kl. 10.30-11.25: TUR til Dragør med spisning på Restaurant/Cafe Espersen
Tilmelding fredag 15. september
Kl. 11.25-11.50: Gymnastik
Kl. 13.00-14.15: De tilmeldte er på tur
Kl. 13.00-14.15: Sang og musik med Henriette Errebo (for tilmeldte)

Tirsdag den
26. september

Kl. 10.15-11.25: Vi mødes i træningssalen til ”Åben Træning”
Kl. 10.00-11.25: Debathold (for tilmeldte)
Kl. 11.25-11.50: Gymnastik
Kl. 13.00-14.15: Damegruppe aflyst, da personalet er på ferie
Kl. 13.00-14.30: Debathold (for tilmeldte)

Onsdag den
27. september

Kl. 10.00-11.25: Lukket
Kl. 11.25-11.50: Gymnastik
Kl. 13.15-14.15: Demenshold (for tilmeldte)

Torsdag den
28. september

Kl. 10.30-11.25: Wellness kr. 20,- Tilmelding mandag 25. september
Kl. 10.15–14.15: Malerhold /Kreahold (For tilmeldte)
Kl. 11.25-11.50: Gymnastik
Kl. 13.00-14.15: Mandegruppen

Fredag den
29. september

Kl. 10.30-14.15: Petanque i B haven
Kl. 11.25-11.50: Gymnastik
Kl. 13.00-14.15: Kulturcafe med Benny Dahl.
Vi drikker kaffe og snakker om kunst, kultur og historie
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Smilebåndet
og kloge ord
-Lægen har sagt, at jeg skal skære ned på fed mad og alkohol
-Hvad gør du så?
-Det er meget nemt………jeg skifter læge!

En klog mand sagde engang: Hvis du elsker noget, så slip det fri.
Kommer det tilbage, er det dit for altid.
Gør det ikke, var det aldrig dit til at begynde med.

Jeg spurgte en gammel mand:
Hvad er det vigtigste?
At elske eller blive elsket?

Han svarede:

Hvilken vinge er den vigtigste for en fugl?
Den højre eller venstre?

Da jeg forleden besøgte min gamle farmor, spurgte jeg hende, om det
ikke efterhånden var begyndt at knibe med hørelsen.
- Knibe med hørelsen, overhovedet ikke. Jeg har altid haft en udmærket hørelse, og det har jeg stadig.
Dog undrer det mig, at folk i den senere tid er begyndt at hviske!
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Krydsord
Blandt beboerne er udtrukket følgende vindere af sidste måneds krydsordsopgave:
Anne-Lise Kaas-Claesson, A3 - Bolignr. A 305
Lis Rønne, A2 – Bolignr. A 201

De heldige vindere kan se frem til en dejlig æske med fyldt chokolade, som afhentes i administrationen på 2. sal.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Skriv løsningen på krydsordsopgaven (9 bogstaver) her:_____________________________
og læg slippen i administrationens postkasse på 2. sal inden den 20. september 2017

Navn: _______________________________

Afd.:__________
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Bolignr.:_______

Biblioteket
Biblioteket kommer næste gang
Tirsdag den 10. oktober 2017
I aktiviteten på 3. sal står der et lille udvalg af bøger, man kan låne
indtil bibliotekaren kommer igen

______________________________________________

Ingeborggårdens TV-kanal TVI
Ingeborggården har sin egen TVI-kanal. Gå ind på Ingeborggårdens hjemmeside www.ingeborggaarden.dk under nyheder og se den seneste udsendelse.
God fornøjelse!

Mobile frisører og fodterapeuter
På Ingeborggården kan man få besøg af mobile frisører og mobile fodterapeuter, som kommer
efter aftale.
Den mobile frisør er:
Pia - telefon 27 12 35 05

De mobile fodterapeuter er:
Heidi Høyberg - telefon 50 70 02 82 e-mail: hhfodterapi@gmail.com
og Marianne Liljehult – telefon 26 25 44 41

Indbetaling til Ingeborggården via
Ønsker man at betale via Netbank i forbindelse med deltagelse til fester, ferier, køb af fødselsdagslagkage, mad eller lignende skal nedenstående kontonummer i Nordea benyttes:

Reg. nr: 2100 – Kontonr: 6894264924
HUSK! Skriv venligst i kommentarfeltet, hvad det vedrører, antal personer samt hvilken beboer
og bolignr. det drejer sig om.

___________________________________________________
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Direkte telefonnumre
til Ingeborggårdens plejeafdelinger
Hovedtelefonnr: 38 71 37 00
A1/B1
Afd. leder Ingelise Henriksen
Tlf.: 38 77 79 09
e-mail: inhe03@frederiksberg.dk

Afdeling A1 - stueetagen - 38 77 79 00 - direkte
Afdeling B1 - stueetagen - 38 77 79 10 - direkte

A2/B2
Afd. leder Bolette Baunsgaard
Tlf.: 38 77 79 29
e-mail: boba03@frederiksberg.dk

Afdeling A2 – 1. sal - 38 77 79 20 - direkte
Afdeling B2 – 1. sal - 38 77 79 30 - direkte

A3
Afd. sygeplejerske Pia Bærentzen
Tlf.: 38 77 79 49
e-mail: piba03@frederiksberg.dk

Afdeling A3 – 2. sal - 38 77 79 40 - direkte

B3
Afd. sygeplejerske Lea Eriksen
Tlf.: 38 77 79 59
e-mail: leer01@frederiksberg.dk

Afdeling B3 – 2. sal - 38 77 79 50 - direkte

Faglig udviklingssygeplejerske
Anne Dorthe Hansen
Tlf.: 38 77 79 92 - direkte
e-mail: anha36@frederiksberg.dk
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