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Pia Morilla har ordet
November 2017
Tiden går bare så hurtigt. Nu er vi allerede nået november måned, og vi er gået over til vintertid.
Har I husket at stille urene tilbage? 

Aktiviteter
I oktober måned har der virkelig være gang i aktiviteterne på Ingeborggården.
Ikke blot fra aktivitetscentret, hvor man udover den daglige gymnastik, også
havde besøg af nogle dejlige børn, der hjalp med at bage Halloween kager.
Der var også ekstra stor aktivitet fra de enkelte afdelinger.
Der har været skovture, byture, akvariumsture, operaaften og mange andre ting.
Det er en fornøjelse at se, hvor glade beboerne er for at deltage i alle disse ting.
Det er virkelige noget, der får humørbarometeret til at stige.
Læs mere inde i bladet.

Mortens aften
I november måned er det også tiden, hvor vi skal afholde Mortens aften. Som sædvanlig
deler vi Mortens aften over 3 aftener, 7. 8. og 9. november - en for hver etage - og det
plejer at være festligt og fornøjeligt.
Vi glæder os til nogle dejlige aftener med beboerne, deres pårørende og personalet.

Juletræsfest
Den 22. november afholder vi julefest på 3. sal, kl. 16.00-18.00. Julemanden kommer og hygger med os. Alle er velkomne, og der er ingen tilmelding.

Modernisering
Vi er godt klar over, at der er mange spørgsmål omkring den kommende modernisering, så derfor er jeg i fuld gang med at arrangere et møde for beboere og pårørende, hvor status vil blive
gennemgået.
Jeg forventer, at mødet bliver afholdt primo december og lige så snart, jeg har en fast dato, bliver
det meldt ud til jer. På mødet vil der være deltagelse af vores direktør Henning Daugaard og
Sundhed- og Omsorgschef Torben Laurén.

Hilsen fra præsten
Den første søndag i november fejres allehelgen. Det er en mindedag, hvor der tændes lys
på gravene, og i mange af landets kirker oplæses navne på mennesker, vi har mistet.
Traditionerne kan være lidt forskellige fra sted til sted. I Flintholm kirke tændes der lys i
lysgloben, mens vi synger ”Dejlig er jorden”. Vi synger den som en båndsløjfe, så vi kommer de tre vers igennem et par gange, og således også får sunget ordene om, at slægt skal
følge slægters gang et par gange.
Tidligere blev dagen brugt som mindedag for reformationen. Luther havde den grundtanke, at vi alle stod Gud lige nær. Derfor var der ingen grund til at gøre noget særligt ud
af helgener, forstået som ganske særlige mennesker, som nogle kunne mene stod Gud lidt
nærmere end andre.
Helgener var vi alle; os der var krøbet gennem dåben, mente Luther. Derfor fejrer vi i dag
alle, som er gået bort.
I lysgloben kaldes det midterste lys for Kristuslyset. Det er ved hans lys, at vi andre kan
tænde vores. På den måde kan vi læne os lidt op af hans tro, hvis den skulle være stærkere
end vores egen. Vi kan også læne os lidt op af hans kærlighed, hvis det er der vores underskud er. Vi elsker ikke altid vores døde, men også her kan der være hjælp at hente.
Fra Johannes åbenbaring læses et stykke om hvordan det vil være, når vi en gang står
foran Guds trone i vores hvide klæder. Hvordan Vorherre selv vil tørre hver tåre af vores
øjne. Johannes åbenbaring er det sidste skrift i vores Bibel og er på mange måder er et
svært skrift at læse. Til allehelgen har det sin faste plads og vores døde beskrives som de,
der kommer fra den store trængsel. Livet er ikke altid lige let og alligevel er det livet, der
fejres. Det liv vi har haft med hinanden.

Af Birgitte Haahr, Sognepræst i Flintholm Kirke
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Højmesser i Flintholm Kirke søndage kl. 10.00

Søndag den 5. november 2017

Allehelgen –
stemningsfuld musikgudstjeneste v/ Birgitte Haahr

Søndag den 12. november 2017

Højmesse v/ Birgitte Haahr

Søndag den 19. november 2017

Højmesse v/ Birgitte Haahr

Søndag den 26. november 2017

Højmesse v/ Annette Molin Brautsch

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 8. november 2017
kl. 10.15 – 11.15
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Kom til Mortens aften på
Ingeborggården
Vi glæder os til at se beboere, pårørende og personale til nogle hyggelige Mortens Aftener
her på Ingeborggården.

Stueetagen A1/B1
Tirsdag den 7. november 2017, kl. 17.30-20.00
1. sal A2/B2
Onsdag den 8. november 2017, kl. 17.30-20.00
2. sal A3/B3
Torsdag den 9. november 2017, kl. 17.30-20.00

MENU
Andebryst, hvide og brunede kartofler, brun sauce og rødkål
Hjemmelavet citronfromage
Rød/hvidvin, øl, sodavand og dessertvin
Kaffe/the og chokolade

UNDERHOLDNING
Let underholdning hele aftenen af Nicolai Bang fra ”Glade Toner”

PRISER FOR PÅRØRENDE OG BØRN
Voksne samt børn over 15 år: kr. 190,- Børn 4-14 år: kr 95,Ingen betaling for beboerne

Vi glæder os til at se jer
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Børn 0-3 år: Gratis

Else Henriksen, B3 - 100 år
-”For hun er så ung og så yndig ser hun ud…. ” Det synger vi til fødselsdage og især til de runde.
Den 16. oktober var det en HELT rund fødselsdag, og fødselaren så virkelig ung og yndig ud. Else fra B3
fyldte 100 år, og hun strålede.

Det strømmede ind med gratulanter og
kæmpestore blomsterbuketter. – ”Jeg har
været nød til at dele ud af dem”, fortæller
Else efter festen. Hun havde slet ikke
plads i boligen til alle de blomster.
Der var den fineste buffet med både vin
og kaffe, sandwich og lagkage.
Der er ingen tvivl om, at Else kom godt
ind i sit næste århundrede.
B3 ønsker hjerteligt tillykke.
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B1 på tur til Den Blå Planet
Trods et par enkelte udfordringer med DSB nåede 3 beboere og 2 personaler fra B1 hele vejen
ud til Amager, hvor de skulle se den undersøiske verden ”Den Blå Planet”. Beboerne var overvældet over det skue, der var at se under vandet, og de nød den gode og afslappende stemning.
De havde medbragte sandwich med, som Ingeborggården køkken havde lavet - drikkevarerne
blev købt i restauranten. En rigtig dejlig dag i det ”blå” element. Fotografen var Aneta.
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En dejlig tur i Dyrehaven
Af afdelingssygeplejerske Pia Bærentzen, A3
Torsdag den 5. oktober var nogle af beboerne fra A3 på tur med vores bus, og turen gik til Dyrehaven. Vi havde madpakker og juice med, og målet var at se og høre kronhjortene i brunst.
Vi spiste madpakkerne imellem blade og træer og spejdede længe efter kronhjortene.
Til sidst hørte vi et par stykker af dem brøle, og så dem da også på afstand.
Det var en hyggelig tur trods kulden begyndte at bide. På vej hjem tog vi et smut forbi Strandvejen og vinkede til Knud Rasmussen.
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Fødselsdage for beboere i november 2017

Dato
Lørdag den
Søndag den
Søndag den
Mandag den
Mandag den
Fredag den
Søndag den
Mandag den
Mandag den
Mandag den
Onsdag den
Lørdag den
Torsdag den
Torsdag den

Navn

4. november
5. november
5. november
6. november
13. november
17. november
19. november
20. november
20. november
20. november
22. november
25. november
30. november
30. november

Bodil Kloch, B3
Ole Steen Andersen, B1
Nina Bilsted, B3
Inge Neergaard-Henrichsen, A2
Poul Frimand Olsen, A1
Zita Olesen, A1
Annelise Sørensen, B3
Lis Samson, B1
Gerda Sigh, A1
Tove Marie Nielsen, A3
Ester Frithioff, A2
Lilian Jensen, B3
Erik Poul Schyberg, A3
Rita Jensen, B2

75 år
87 år
92 år
90 år
95 år
96 år
83 år
85 år
98 år
96 år
99 år
95 år
91 år
94 år

____________________________________________________________________________________________

Velkommen til nye beboere
Anna Kumalska, B3
Thora Lund Mollerup, B1

Vi har sagt farvel til
Grethe Lyksborg, A1
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Hilsen fra køkkenet
Så er vi gået over til vintertid, og urene er stillet tilbage. Efteråret over os, og vi kan virkelig
mærke at dagene bliver kortere, og det bliver koldere i vejret.
I køkkenet kan vi se det på vores råvarer. Det er slut med de friske tomater, agurker og andet sommergrønt, og ind er kommet rodfrugterne og efterårsæblerne. På menuen siger vi
velkommen tilbage til nogle af de retter som vi ikke har set i flere måneder.
Gule ærter, kærnemælkssuppe og hjerter i flødesovs har allerede været på menuen i de
forgangene uger, og de vil nok komme på igen i løbet af efteråret.
Efteråret er også en tid, hvor vi har flere fester og hyggelige arrangementer.

I november måned har vi vores tre Mortens aftener, hvor vi håber på at se
jer alle, sammen med pårørende.
I køkkenet er der meget planlægning med disse fester, og vi nyder at se,
hvordan der bliver hygget på disse aftener.

Det er også i november, at der bliver holdt juletræsfest, hvor køkkenet
vil servere gløgg og æbleskiver til alle, der deltager.

Hvis man ikke kan deltage i menuplanlægning, men har noget på hjertet i forhold til
maden, så er man altid velkommen til at stikke hovedet forbi køkkenet og få en snak.

Næste menuplanlægningsmøde
Onsdag den 22. november 2017, kl. 11.00
i spisestuen

De bedste hilsner
fra køkkenet
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Fisketorvet tur-retur
3 beboere fra A1, Birgit Rühl, Birte Erna Jensen og Tove Petersen skulle egentlig have været i
Tivoli. Bussen var klar, og de hjælpende hænder bestod af Peter (som var chauffør), Olga og
Maria. På grund af parkeringsproblemer omkring Tivoli, måtte man ændre på udflugtsplanerne,
så det blev en tur til Fisketorvet i stedet for. Det viste sig var et godt valg.
Her blev der tid til at ose lidt inden alle nød en dejlig frokost. De ældre damer underholdt alle
med at fortælle røverhistorier, så der var højt humør hele dagen 
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Operaaften
Operaaftenen begyndte med dejlig mad og vin på terrassen i Aktiviteten. Her talte vi om, hvad vi
havde af forventninger til aftenens program.
Vi var 10 beboere og 3 personaler, der spadserede over bag KB Hallen til Granen. Her nød vi de
3 operasangere sopran Camilla Illeborg, tenor Niels Jørgen Riis og baryton Guido Paevatalu, der fornøjede os med sange fra Den Glade Enke, La Traviata , Boheme og mange andre
dejlige stykker. Det bedste var, at inden de sang stykkerne, fortalte de os, hvad musikstykkerne
handlede om. Det var vi alle enige om, var rigtigt dejligt, da der jo ikke er nogle af os, der kan italiensk. En virkelig fantastisk aften. Vi vil meget gerne deltage til næste år 
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Uge 44

Onsdag den
1. november

Aktiviteter i november 2017

Kl. 10.30-11.25: Lukket
Kl. 10.00-11.25: Jytte læser højt: Astrid Lindgren
Kl. 11.25-11.50: Gymnastik
Kl. 13.15-14.15: Demenshold for tilmeldte

Torsdag den
2. november

Kl. 10.30-11.25: Forstanderen inviterer på kaffe og dialog om livet på Ingeborggården
Kl. 10.30-14.15: Male / Kreahold for tilmeldte
Kl. 11.25-11.50: Gymnastik
Kl. 13.00-14.15: Mandegruppen Aflyst

Fredag den
3. november

Kl. 10.30-11.25: Vi bager til eftermiddagens arrangement
Kl. 11.25-11.50: Gymnastik
Kl. 13.00-14.15: Ønsk en sang
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Uge 45

Mandag den
6. november

Aktiviteter i november 2017
Kl. 10.15-11.25: Neglebar kr. 10,- Tilmelding onsdag den 1. november kl. 12.00
Kl. 11.25-11.50: Gymnastik
Kl. 13.00-14.15: Vi ser film: Husker du 1968
Kl. 13.00-14.15: Sang og musik med Henriette Errebo (for tilmeldte)

Tirsdag den
7. november

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
Kl. 13.00-14.15: Debathold (for tilmeldte)
MORTENS AFTEN for STUEETAGEN A1 og B1

Onsdag den
8. november

Kl. 10.00-11.25: Jytte læser højt: Astrid Lindgren
Kl. 10.15-11.00: Gudstjeneste
Kl. 11.25-11.50: Gymnastik
Kl. 13.15-14.15: Demenshold (for tilmeldte)
MORTENS AFTEN for 1. SAL A2 og B2

Torsdag den
9. november

Kl. 10.30-11.25: Lukket
Kl. 10.15-14.15: Malerhold /Kreahold (For tilmeldte)
Kl. 11.25-11.50: Gymnastik
Kl. 13.00-14.15: Mandegruppen mødes
MORTENS AFTEN 2. SAL for A3 og B3

Fredag den
10. november

Kl. 10.30-11.25: TUR - Vi køber ind til banko
Tilmelding tirsdag den 7. november kl. 12.00
Kl. 11.25-11.50: Gymnastik
Kl. 13.00-14.15: Banko kr. 10,- pr. plade
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Uge 46
Mandag den
13. november

Aktiviteter i november 2017
Kl. 10.30-14.15: Vi spiller forskellige spil: Ludo og Yatzy
Kl. 11.25-11.50: Gymnastik
Kl. 13.00-14.15: Sang og musik med Henriette Errebo (for tilmeldte)
Kl. 13.00-14.15: Klassisk musik. Har du et ønske????

Tirsdag den
14. november

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 for tilmeldte AFLYST (Marieanne ferie)
Kl. 13.00-14.30: Debathold for tilmeldte

Onsdag den
15. november

Kl. 10.15-11.25: Lukket
Kl. 10.00-11.25: Jytte læser højt: Astrid Lindgren
Kl. 11.25-11.50: Gymnastik
Kl. 13.15-14.15: Demenshold (for tilmeldte)

Torsdag den
16. november

Kl. 10.30-11.25: Anette Bohn fortæller om Marie Antoinette
Kl. 10.15-14.15: Malerhold /Kreahold (For tilmeldte)
Kl. 11.25-11.50: Gymnastik
Kl. 13.00-14.15: Mandegruppen mødes

Fredag den
17. november

Kl. 10.30-11.25: GÅ-TUR - Vi går tur i nærområdet
Tilmelding tirsdag den 14 november kl. 12.00
Kl. 11.25-11.50: Gymnastik
Kl. 13.00-14.15: Hjernegymnastik
.
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Uge 47
Mandag den
20. november

Aktiviteter i november 2017
Kl. 10.30-11.25: Vi pynter op til jul
Kl. 11.25-11.50: Gymnastik
Kl. 13.00-14.15: Vi fortsætter med at pynte op til jul
Kl. 13.00-14.15: Sang og musik med Henriette Errebo (for tilmeldte)

Tirsdag den
21. november

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.
Kl. 13.00-14.30: Debathold (for tilmeldte)

Onsdag den
22. november

Kl. 10.00-11.25: Lukket
Kl. 10.00-11.25: Jytte læser højt: Astrid Lindgren
Kl. 11.25-11.50: Gymnastik
Kl. 13.15-14.15: Demenshold (for tilmeldte)
Kl. 16.00-18.00: Juletræsfest - for beboere, venner, familie og
medarbejdere

Torsdag den
23. november

Kl. 10.30-11.25: Wellness kr. 20,- Tilmelding mandag den 20. november kl. 12.00
Kl. 10.15-14.15: Malerhold /Kreahold (For tilmeldte)
Kl. 11.25-11.50: Gymnastik
Kl. 13.00-14.15: Mandegruppen

Fredag den
24. november

Kl. 10.30-11.25: Vi bager til eftermiddagens aktivitet
Kl. 11.25-11.50: Gymnastik
Kl. 13.00-14.15: Jytte fortæller om sin cykelttur til Estland, Lethland og Lithauen
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Uge 48
Mandag den
27. november

Aktiviteter i november 2017
Kl. 10.30-11.25: Vi bager julesmåkager
Kl. 11.25-11.50: Gymnastik
Kl. 13.00-14.15: Vi fortsætter med at bage og smage på småkagerne
Kl. 13.00-14.15: Sang og musik med Henriette Errebo (for tilmeldte)

Tirsdag den
28. november

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 (Marieanne ferie)
Kl. 13.00-14.30: Debathold (for tilmeldte)

Onsdag den
29. november

Kl. 10.00-11.25: Lukket
Kl. 10.00-11.25: Jytte læser højt: Astrid Lindgren
Kl. 11.25-11.50: Gymnastik
Kl. 13.15-14.15: Demenshold AFLYST

Torsdag den
30. november

Kl. 10.30-11.25: Vi taler om julekalender og ser klip fra dem, der har været vist i TV.
Kl. 10.15-14.15: Malerhold /Kreahold (for tilmeldte)
Kl. 11.25-11.50: Gymnastik
Kl. 13.00-14.15: Mandegruppen
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Ture og andre aktiviteter
i november
Dato

Hvor

Mandag
6. november

Neglebar

Fredag den
10. november

Pris
Kr. 10,-

Tilmeldingsfrist

Klokken

Onsdag den 1. november
kl. 12.00

10.15 – 11.25

Vi køber ind til Banko

Tirsdag den 7. november
kl. 12.00

10.30 –11.25

Fredag
17. november

Gåtur i nærområdet

Tirsdag den 14. november
kl.12.00

10.30 - 11.25

Onsdag den
22. november

Menuplanlægningsmøde

Torsdag den
23. november

Wellness

Kl. 11.00

Kr. 20,-

Mandag den 20. november
kl. 12.00
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10.30 –11.25

Smilebåndet
og kloge ord
To ældre herrer er på tur til Langelinie i
deres kørestole. Den ene siger:
-Skal jeg ikke lige hente en soft ice til os?
Den anden svarer:
- Jo, gerne, men min skal være med drys?
Der går et stykke tid, før manden kommer
tilbage.
-Jeg vidste det, sagde den anden. Du har
glemt pomme fritterne!

Grib dagen - nyd den
og vær gode ved hinanden.
Ingen af os ved, hvad
morgendagen
bringer

Hvis du tager dit fødselsår og lægger din
alder til, så får du 2017.
Det sker kun hver 1000 år!!!!!!
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Krydsord
Blandt beboerne er udtrukket følgende vindere af sidste måneds krydsordsopgave:
Inge Neergaard-Henrichsen, A2 – Bolig A 211
Lilli Jensen, A2 – Bolignr. A 213

Vi er så glade for, at I sender løsningen ind. På den måde er der gode chancer for at vinde.
De heldige vindere kan nemlig se frem til en dejlig æske med fyldt chokolade, som afhentes i
administrationen på 2. sal.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Skriv løsningen på krydsordsopgaven (10 bogstaver) her:_____________________________
og læg slippen i administrationens postkasse på 2. sal inden den 20. november 2017

Navn: _______________________________

Afd.:__________
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Bolignr.:_______

Biblioteket
Biblioteket kommer næste gang
Tirsdag den 21. november 2017

______________________________________________

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 - direkte
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 - direkte
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 - direkte
e-mail: piba03@frederiksberg.dk

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

B3
Afd. sygeplejerske Lea Eriksen
Tlf.: 38 77 79 59 - direkte
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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