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Pia Morilla har ordet
December 2017
December måned med lys og gran med hygge og god mad. Længere fremme i
PLING kan læses mere om julearrangementer, juleaften og nytårsaften.
Tusind tak for de meget vellykkede Mortensaften fester i november.
I denne hyggelige juletid vil jeg minde jer om, at I ikke har levende lys tændt i jeres boliger. Det
hygger og ser dejligt ud, men det er alt for risikabelt.
Vi indvier den nye dagligstue på A1i december, det bliver så dejligt, at den endelig er klar til at tage
i brug. I hører nærmere.
Vi holder Julefrokost den 12. december på 3. sal for alle beboere og personale.
Jeg vil lige igen minde jer om, at vi holder stormøde for beboere og pårørende onsdag den 19.
december kl.17-18. På mødet drøfter vi status for moderniseringen og vores direktør Henning
Daugaard og sundhedschef Torben Laúren vil svare på spørgsmål.
Men frem for alt så er julemåneden den tid på året, hvor vi er sammen og nyder højtiden og alt,
hvad der hører med.
På Ingeborggården betyder det, at det samvær det vigtigste, vi bør tænke over budskabet med
julen og hver i sær bidrage til at alle får en dejlig og nærværende jul.
Jeg håber, at alle beboere, pårørende og medarbejdere får en dejlig december måned og at julen
bliver hyggelig og rar. Mine bedste ønsker til alle om en glædelig jul og et lykkebringende nytår.

Pris på servicepakker pr. 1. januar 2018
Servicepakken

Pris pr. måned

Morgenmad inkl. drikkevarer
Frokost (varm ret)
Aftensmad (smørrebrød) inkl. drikkevarer

Kr.
738,00
Kr. 2.018,00
Kr.
857,00

TOTAL

Kr. 3.613,00

Vask af tøj
Prisen for vask af tøj:

Kr.

165,00

Vask af linned
Prisen for vask af linned:

Kr.

422,00

Hilsen fra præsten
Legenden om de fire adventslys
Det er blevet juletid igen. Det er både en dejlig magisk tid, men kan også være en svær tid, hvis man fx
har mistet en, som man altid har holdt juleaften med.
I år mistede jeg min mormor. Hun var det skønneste og mest kærlige menneske. Juleaften som barn hos
mormor og morfar var paradisisk og står som et af de tydeligste minder. Alt åndende fred og idyl med julelys og hyggelys og juletræ og julemad og denne specielle stemning af at være et yderst velkomment
barn i en voksenverden.
Nu har jeg selv fået tre børn, som jeg må give traditionerne videre til, for nu er det mig, der skal holde juleaften og skabe den højtidelige stemning julen rummer.
Min yndlingsjulesalme er ”Julen har bragt velsignet bud”. Særligt i andet vers er der en strofe, som altid
har rørt mig dybt, nemlig barnets glæde og kristendommens storhed i det lille Jesusbarn. Den kendte
strofe lyder således: ”Dans, lille barn, på moders skød! En dejlig dag er oprunden: I dag blev vor kære frelser fød og Paradisvejen funden”.
Jeg dansede selv rundt som barn i mormors og morfars stuer sammen med min mor og far og nu er det
mine egne børn, der skal danse rundt hos mig og glæde sig. Og hvad skal de glæde sig over? De skal selvfølgelig glæde sig over hvorfor vi holder jul, nemlig, at Jesus kommer til verden som et lille barn i vores
midte. Julen tænder lys hos mennesker, der hvor lyset ikke brænder så klart eller måske er gået helt ud.
Gud tænder lys hos os alle ved at sende os Verdens lys i form af sin søn Jesus Kristus. Sikke en glæde at
kunne opleve paradis på jord med dem man holder af. Måske er de har ikke mere, men dem vi elskede så
højt, satte deres tydelige spor i os og flettede hjerter med vores historie – og det kan ingen sorg tage fra
os. ”Lyset skinner i mørket – og mørket greb det ikke!”
- som der står i bibelen.
Med ønsket om en god jule- og adventstid vil jeg slutte min hilsen med denne lille legende om de fire adventslys, der er lige ved at tabe pusten, men der er som altid håb forude…
Fire lys brændte på adventskransen. Der var så stille i rummet, at man kunne høre lysene tale til hinanden. Det første lys sukkede og sagde: ”Mit navn er Fred. Jeg skinner så klart, men menneskerne vil ikke
have fred, de vil ikke have mig.” Lyset blev mindre og mindre og til sidst slukkede det helt.
Det andet lys sagde: ”Mit navn er Tro. Men jeg er blevet overflødig. Menneskerne vil ikke vide af Gud
længere. Det er meningsløst at jeg brænder.” Og så slukkede det andet lys.
Bedrøvet og med lav stemme sagde det tredje lys: ”Mit navn er kærlighed. Jeg ejer ikke længere kræften
til at brænde. Menneskerne overser mig. De ser bare sig selv og ikke de andre rundt om sig, som de skulle
elske.” Og så slukkede også det tredje lys.
I det øjeblik kom et barn ind i rummet, så på lysene og sagde med øjnene fuld af tårer: ” Lysene skal da
lyse og ikke slukke”. Da hørtes pludselig en stemme, det var fjerde lys: ”Vær ikke bange! Mit navn er Håb,
og så længe jeg brænder kan vi tænde de andre lys!” Barnet greb forsigtigt fat om lyset og ved dets væge
tændte barnet de tre andre lys igen.
Af Annette Molin Brautsch, Sognepræst i Flintholm Kirke
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Højmesser og julegudstjenester i Flintholm Kirke
i december

Søndag den 3. december 2017, kl. 10.00

Højmesse v/ Birgitte Haahr

Søndag den 10. december 2017, kl. 10.00

Højmesse v/ Annette Molin Brautsch

Søndag den 17. december 2017, kl. 10.00

Højmesse v/ Peter Friis

Søndag den 24. december 2017, kl. 10.00 - De ni Læsninger
v/ Peter Friis

Søndag den 24. december 2017, kl. 12.00 – Familiejulegudstjeneste
v/ Annette Molin Brautsch

Søndag den 24. december 2017, kl. 14.00 – Julegudstjeneste
v/Birgitte Haahr

Søndag den 31. december 2017, kl. 10.00

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 6 december 2017
kl. 13.15 – 13.45
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Vi spiller ludo
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Mortensaften stueetagen - A1/B1
Gamle og unge, store og små, skøn musik og dejlig mad – det var kendetegnet for de 3 mortensaftener, der blev afholdt på Ingeborggården i starten af den 7. – 8. og 9.november. Fordi vi er et
stort hus, blev mortensaften delt op pr. etage, så her kan I nye de dejlige fotos. Der blev også tid
til en sving-om . Nedenstående fotos er fra stueetagen.
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Mortensaften 1. sal – A2/B2
Dagen – tirsdag den 8. nov var det 1. salens tur. En fyldt spisesal med glade beboere, pårørende
og personale.
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Mortensaften 2. sal – A3/B3
Og så blev det torsdag den 9. november, og spisesalen blev atter fyldt med glade beboere, pårørende og personale – denne gang fra 2. sal. Udover den dejlige klavermusik, fik beboerne her en
lille ekstra optræden i form af Bent Emmerys datter Charlotte, som fattede mikrofonen med
sange fra Bakkens Hvile.
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Juletræsfest den 22. november
Traditioner skal man ikke sådan lige lave om på, så selvfølgelig blev der igen i år afholdt juletræsfest på Ingeborggården for beboere, pårørende, personale, store og små.
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Fødselsdage for beboere i december 2017

Dato
Fredag den
1. december
Lørdag den
2. december
Lørdag den
2. december
Tirsdag den
5. december
Fredag den
8. december
Tirsdag den 12. december
Torsdag den 14. december
Tirsdag den 19. december
Onsdag den 20. december
Søndag den 24. december
Mandag den 25. december
Fredag den 29. december
Lørdag den 30. december

Navn
Mustafa Keceli, B2
Molly Hansen, A1
Käthe Schlüter, B3
Linda Nielsen, A3
Ove Haeusler, A3
Irene Marie Bardrum, A1
Dorrit Abel, A1
Aase Ellen W. Jensen, A2
Lis Rønne, A2
Lone Thor, B3
Tove Frandsen, B1
Wivi Ipsen, A3
Lady Ruth Poulsen Hee, B1

71 år
98 år
87 år
95 år
93 år
76 år
82 år
95 år
94 år
92 år
97 år
84 år
97 år

____________________________________________________________________________________________

Velkommen til nye beboere
Käthe Schlüter, B3
Senija Fazlinovic, A1
Jenny Pedersen, B3
Hans Christian Jochumsen, B1
Inga Jenny Rasch, A1
Birgitte P. Rostrup Hansen, A2

Vi har sagt farvel til
Ninna Frydendall, A1
Anna Kumalska, B3
Inge Birch-Thomsen, B3
Ingeborg Bonnov, A
John Walther Jensen, B1
Bitten Herdis Petersen, A2
Børge Larsen, A1
Eli Margrethe Nielsen, B3
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Julehilsen fra køkkenet
Så nærmer vi os den søde juletid, men før vi når dertil, vil køkkenet lige
benytte chancen til at sige mange tak for tre dejlige Mortens aften
fester.
Det var dejligt at se så mange deltagere, og det var en god chance for at hilse på de pårørende og fortælle lidt om, hvad der rører sig i køkkenet på Ingeborggården.

Nå, men nu tilbage til det, som december måned handler om, nemlig

Jul

I køkkenet gør vi alt, hvad vi kan for at få så meget jul ind i december måned,
som vi overhovedet kan. Det betyder, at der vil være masser af juleknas, julesmåkager, gløgg, tørret frugt, ris a la mande og alt, hvad vi ellers kan
komme i tanke om.
Menuen til juledagene samt nytårs aften er der allerede styr på, og
det kan der læses mere om juledagene og nytårsaften på andre sider i
Pling. Vi håber, at vi rammer de fleste juletraditioner med den mad,
der allerede er planlagt.
Der er også allerede opslag om julefrokost for beboere og personale den 12. december.
Dér håber vi også at se så mange som muligt i spisesalen på 3. sal til en hyggelig og forhåbentlig mættende julefrokost.
Selvom det er tæt på jul, skal I ikke snydes for menuplanlægningen.
Det kommer til at foregå
Onsdag den 13. december 2017 kl. 11.00 i spisestuen
Men som altid, er man meget velkommen til at komme forbi køkkenet til en snak eller
tage fat i os, når vi kommer rundt i huset.

Rigtig god jul fra
Køkkenet
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Jul og Nytår på Ingeborggården 2017
Her er programmet for juleaften, juledagene og nytårsaften på Ingeborggården. Pårørende er
meget velkomne til at komme og deltage i spisningen, og prisen kan ses på de følgende sider.

_____________________________________

Juleaften
Søndag den 24. december
Køkkenet serverer morgenmad bestående af dejlige rundstykker, wienerbrød, kaffe og the.
Ved middagstid spiser vi frokost i afdelingerne, og der vil blive serveret smørrebrød og andre
lækkerier fra køkkenet.
Om eftermiddagen vil der være julesmåkager, juleknas og portvin til kaffen. Pårørende er meget
velkomne til at komme forbi.
Julemiddagen serveres kl. 18.00.
Der serveres and og flæskesteg med
hvide og brunede kartofler, sauce og
rødkål.
Hertil tilbydes rødvin, hvidvin og
sodanvand.
Til dessert er der ris á la mande med
kirsebærsauce og portvin.
Efter maden vil der være kaffe, the og
juleknas.

Køkkenet sørger for 3 mandelgaver pr. afdeling.
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1. juledag

Mandag den 25. december

Der serveres rundstykker og wienerbrød til morgenmad.
Til frokost serveres:
Marineret svinekam med kartofler, skysovs og grønne bønner
Til aftensmad serveres:
Dejligt smørrebrød og andre lækkerier fra køkkenet

______________________________________

2. juledag
Tirsdag den 26. december

Der serveres rundstykker og wienerbrød til morgenmad.
Til frokost serveres:
Laks med hollandaisesauce, hvide kartofler og sennepssalat
Til aftensmad serveres:
Dejligt smørrebrød og andre lækkerier fra køkkenet
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Nytårsaften
Søndag den 31. december

Vi starter dagen med dejlig morgenmad.

Kl. 12.00 er der frokost og menuen består af:
Hovedret: Hamburgerryg med stuvet spinat, brune og hvide kartofler og sennep.
Hertil er der rødvin, hvidvin og sodavand.
Dessert: Blommegrød med hvid chokoladecreme. Hertil portvin.

Om eftermiddagen vil der være kage, juleknas, kaffe og the.

Kl. 18.00 serveres der kransekage og champagne til nytårstalen.
Herefter serveres lækkerier fra køkkenet.
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Jule- og nytårsdeltagelse for pårørende

Julemiddag
Lørdag d. 24. december kl. 18.00.
Der serveres and og flæskesteg med hvide og brunede kartofler, sauce og rødkål.
Hertil tilbydes rødvin, hvidvin og sodavand.
Dessert er ris á la mande med kirsebærsauce og portvin.
Efter maden er der kaffe, the og juleknas.
Pris for pårørende: 275 kr
Tilmelding til køkkenet senest fredag d. 15. december.

Nytårsmiddag
Søndag d. 31 december kl. 12.00
Hovedret: Hamburgerryg med stuvet spinat, brune og hvide kartofler og sennep.
Hertil er der rødvin, hvidvin og sodavand.
Dessert: Blommegrød med hvid chokoladecreme. Hertil portvin.
Pris for pårørende 225 kr
Tilmelding til køkkenet senest fredag d. 15. december
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Aktiviteter med tilmelding
i december
Dato
Torsdag
21. december

Uge 48

Fredag den
1. december

Hvor
Neglebar

Pris
Kr. 10,-

Tilmeldingsfrist
mandag den 11. december
kl. 12.00

Klokken
10.15 – 11.25

Aktiviteter i December 2017
Kl.10.30-11.25: Tør du være med i vores julequiz? Selvfølgelig! Kom og deltag.
Kl. 11.25-11.50: Gymnastik
Kl. 13.00-14.15: Vi taler om julekalender og ser klip fra dem der har været vist i
TV.
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Uge 49

Mandag den
4. december

Aktiviteter i December 2017
Kl. 10.30–11.25: Vi ser The Sacred Concert med Jose Carreras
Kl. 11.25-11.50: Gymnastik
Kl. 12.30 -14.00: Møde om Cykling uden alder. For alle nysgerrige. Se plakater i huset.
Kl. 13.00-14.15: Sang og musik med Henriette Errebo (for tilmeldte)

Tirsdag den
5. december

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)

Onsdag den
6. december

Kl. 10.00 – 11.25: Jytte læser højt
Kl. 11.25-11.50: Gymnastik
Kl. 13.15- 14.00: Julegudstjeneste
Kl.14.00-15.00: Æbleskiver og Gløgg i aktiviteten
Kl. 13.15-14.15: Demenshold (for tilmeldte) Aflyst

Torsdag den
7. december

Kl. 10.30 – 11.25: Foredrag med Anette Bohn ”Jul før og nu”
Kl. 10.15 – 14.15: Malerhold /Kreahold (For tilmeldte)
Kl. 11.25-11.50: Gymnastik
Kl. 13.00–14.15: Mandegruppen mødes.
Kl. 14.30 – 15.30: Julekoncert med messingblæsere fra musikkonservatoriet

Fredag den
8. december

Kl. 10.30 – 11.25: Vi laver konfekt til eftermiddagen
Kl. 11.25-11.50: Gymnastik
Kl. 13.00 - 14.15: Cafe eftermiddag - Kim kommer og spiller julemusik
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Uge 50
Mandag den
11. december

Aktiviteter i December 2017
Kl.10.30-11.25: Vi bager brunkager/ dekorerer med glasur
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 dekorerer brunkagerne færdig

Tirsdag den
12. december

Kl. 12.00 – 14.30: Julefrokost

Onsdag den
13. december

Kl.10.00-10.30: Lucia optog ved børn fra Søndermarksskolen
Kl. 10.30- 11.25: Modeshow + salg med ”Tøj Lotte” og skosalg med Anders
fra Reporto
Kl. 11.25-11.50: Gymnastik
Kl. 13.00- 14.25: Tøj og sko salg
Kl. 13.15-14.15: Demenshold (for tilmeldte) Aflyst

Torsdag den
14. december

Kl. 10.30-11.25: Vi ser Irving Berlins White Christmas
Kl. 10.15–14.15: Malerhold /Kreahold (For tilmeldte)
Kl. 11.25-11.50: Gymnastik
Kl. 13.00-14.00: Vi ser 2. del af White Christmas

Fredag den
15. december

Kl.10.30-11.25: Kom op og spil ludo
Kl.11.25-11.50: Gymnastik

Marieanne Senior

Kl. 13.00– 14.15: Julebanko 10 kr. pr plade
.
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Uge 51
Mandag den
18. december

Aktiviteter i December 2017
Kl. 10.30-11.25: Vi ser balletten Nøddeknækkeren
Kl. 11.25-11.50: Gymnastik

Marieanne
senior

Kl. 13.00-14.15: Vi ser 2. del af balletten Nøddeknækkeren

Kl. 13.00-14.15: Sang og musik med Henriette Errebo (for tilmeldte)

Tirsdag den
19. december

Kl. 10.15-11.25 Vi mødes i træningssalen til ”Åben Træning”
Kl. 11.25-11.50: Gymnastik
Kl. 13.00-14.15: Damegruppe.

Onsdag den
20. december

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

Torsdag den
21. december

Kl. 10.30-11.25: Neglebar kr. 10
Kl. 10.15 – 14.15: Malerhold /Kreahold (For tilmeldte)
Kl. 11.25-11.50: Gymnastik
Kl. 13.00-14.15: Mandegruppen

Fredag den
22. december

Kl. 10.30-11.25: Vi læser Den lille pige med svovlstikkerne
Kl. 11.25-11.50: Gymnastik
Kl. 13.00-14.15: Vi ønsker hinanden en rigtig glædelig jul og ser klassisk julemusik!

20

Aktiviteter i December 2017

Uge 52
Mandag den
25. december
1. Juledag

Lukket

Tirsdag den
26. december
2. Juledag

Lukket

Onsdag den
27. december

Kl.10.30 - 11.25: Nytårskoncert 2017
Kl. 11.25-11.50: Gymnastik
Kl. 13.15-14.15: Demenshold (for tilmeldte)

Torsdag den
28. december

Kl. 10.30-11.25: Vi taler om Nytårsfortsætter/ vil du fortælle dine
Kl. 11.25-11.50: Gymnastik
Kl. 13.00-14.15: Mandegruppen

Fredag den
29. december

Kl. 10.30-11.25: Vi pynter op til nytåret
Kl. 11.25-11.50: Gymnastik
Kl. 13.00-14.15: Vi ønsker hinanden Godt Nytår og ser 90 års fødselsdagen!

Aktiviteten ønsker alle et godt nytår
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Krydsord
Blandt beboerne er udtrukket følgende vindere af sidste måneds krydsordsopgave:
Inez Biering, A2 – Bolig A 214
Linda Nielsen, A3 – Bolig A 318

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 (9 bogstaver) her:_____________________________
og læg slippen i administrationens postkasse på 2. sal inden den 14. december 2017

Navn: _______________________________

Afd.:__________
22

Bolignr.:_______

Biblioteket
Biblioteket kommer næste gang
Tirsdag den 16. januar 2018

______________________________________________

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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