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Pia Morilla har ordet
Januar 2018

I ønskes et lykkebringende nytår og jeg håber, at I har haft en dejlig jul.
Dagligstuen på A1 er nu taget i brug, vi synes, at den er blevet så flot og håber, at I vil nyde
samværet i de nye rammer.
I januar er der valg til beboer- pårørende rådet, det er nu I kan tilmelde jer. Vi mødes den
17. januar kl.17 på 3. sal - se opslag i huset.
Tak for jeres deltagelse på mødet i december, hvor vi drøftede status på den kommende modernisering. Vi har nu fået en ny tidsplan og forventer, at den holder.
Traditionen tro ønsker vi hinanden godt nytår torsdag den 4 januar, når vi holder nytårskur på 3.
sal. Jeg håber, at mange af jer vil deltage i arrangementet.

_____________________________________________________________________________

Kongelige fødselsdage i januar 2018

Prinsesse Josephine og Prins Vincent fylder 7 år den 8. januar

Prinsesse Athena fylder 6 år den 24. januar
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Hilsen fra præsten

Der er nogle traditioner omkring helligtrekonger, som sjovt nok
er ved at blive moderne igen. Helligtrekonger er den 13. dag
efter jul, hvor det markeres, at de hellige tre konger nåede frem
med deres gaver guld, røgelse og myrra. De kom langvejs fra og
derfor kom de lidt forsinket. De kendes som Kaspar, Melchior og
Balthasar og kendes også som vise mænd eller vismænd fra
Østerland.
I Johan Krohns Peters Jul fortælles det, hvordan man helligtrekongersaften tænder tre lys
og ser på, mens lysene brænder ned. Da de er brændt ned, siger mor, at julen nu er til
ende. Det er den tradition, som ser ud til at blive taget op i de her år, og helligtrekongerlys kan købes flere steder. Et helligtrekongerlys er nu et lys støbt med 3 arme. Tilbage i
tiden lavede man helligtrekonger lysene selv, sådan som man vel gjorde med alle lys. Det
gav den fordel, at man kunne lave dem, som man ville have dem og nogle indstøbte krudt i
lyset. Så gav det et smæld og lyset gik ud, når flammen nåede det punkt, hvor krudtet var,
lige midt i delingspunktet mellem de tre arme. På den måde blev julen rundet af med et
smæld.
I begyndelse af januar har de fleste af os smidt juletræet ud. Det drysser og giver allergi.
Mange har fået mere end nok af julepynt. De fleste af os kan ikke klemme mere mad ned
og har med alverdens nytårsfortsætter taget hul på det nye kalenderår. Men det kan være
hyggeligt at runde af med et tredelt lys, med eller uden smæld, og sende de vise mænd et
par kærlige tanker. De kom for sent, men kom så hurtigt de kunne. Hvad mere kan man
forlange af nogen af os.

Af sognepræst Birgitte Haahr, Flintholm Kirke

4

Højmesser i Flintholm Kirke

Mandag den 1. januar 2018

Nytårsgudstjeneste v/ Birgitte Haahr kl. 10.00.

Søndag den 7. januar 2018

Højmesse v/ Peter Friis kl. 10.00.

Søndag den 14. januar 2018

Højmesse v/ Anne Molin Brautsch kl. 10.00.

Søndag den 21. januar 2018

Højmesse v/ Birgitte Haahr kl. 10.00.

Søndag den 28. januar 2018

Højmesse v/ Peter Friis, kl. 10.00.

For Ingeborggården gælder, at kirkebilen holder uden for Troels-Lunds Vej nr. 29,
kl. ca. 9.20 og tager de beboere med, som ønsker det.
Beboerne bedes derfor være klar lidt før.

_________________________________________________________________________

Gudstjeneste på Ingeborggården
v/ Sognepræst Birgitte Haahr

Onsdag den 10. januar 2018
kl. 10.15 – 11.00
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Jul på Ingeborggården
Fredag d. 7 december var der julekoncert med messingblæsere og sangere fra musikkonservatoriet, sponsoreret af Frederiksberg Fonden. Vi takker for julestemningen.

Julemanden har som
vanligt været på besøg
på Ingeborggården for at
sprede julestemning.
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Referat fra beboer- og pårørenderådsmøde
på Ingeborggården
Onsdag den 29. november 2017, kl. 15.00 – 17.00 i mødelokalet.
Deltagere: Anne-Lise Kaas-Claesson, Annie Duelund, Irene Bardrum, Anne Christensen, Susanne
Berg(kun kort tid), Pia Morilla og Anne Dorte Hansen (ref)

Referat

Dato: 29. november 2017

1. Valg af ordstyrer: Pia Morilla.
2. Dagsorden for dagen er godkendt.
3. Referat fra 23. august 2017 godkendt

4. Orientering fra forstander
Mødet begynder med at vi tager afsked med Susanne Berg. Vi takker for det gode samarbejde og alle de gode og konstruktive input.
a. Der forsvinder desværre fortsat penge fra enkelte boliger:
Nær politiet er kontaktet og pårørende opfordres til at politi anmelde alle tyverier. Vi henstiller fortsat til at den enkelte beboer opbevarer så få kontanter som muligt i boligen. Alle
ansatte skal fremvise en straffeattest. Indimellem oplever pårørende at hoveddøren ikke er
låst efter kl. 16, den skal være låst kl. 16, så det er en forglemmelse hvis dette ikke sker.

b. Rotter:
Der er fornyelig fundet 2 rotteunger på B3, disse er indfanget. Der er desværre udfordringer
med disse væsener flere steder på Frederiksberg. Ingeborggården har lavet mange tiltag
for at bekæmpe indtrængen af rotter, men det er ikke lykkedes at komme dem alle til livs.
Der arbejdes løbende på at udbedre skader på hus og kloaksystem.

c. CURA nyt dokumentationssystem:
Den.1 maj 2018 tager alle medarbejdere et nyt dokumentationssystem i brug kaldet CURA.
Dokumentationssystemet er opbygget omkring fællessprog III, som mange kommuner skal
arbejde efter indenfor den nærmeste fremtid. Det bliver en spændende proces og
forhåbentlig bliver det nemmere og mindre tidskrævende at dokumentere fremover.
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d. Ny Køkkenchef:
Vores nye køkken chef hedder fra 1.januar 2018 Silas Thygesen. Der har været 53 ansøgere til stillingen. Det var et enigt ansættelsesudvalg, der pegede på Silas.

e. Modernisering:
Der holdes et stormøde for beboere og pårørende tirsdag den 19. december kl. 17 – 18
hvor direktør Henning Daugaard og Torben Lauren vil komme og orientere om status for
vores moderniseringsplaner.
f. Julefrokost for beboere og medarbejdere:
Den årlige julefrokost afholdes tirsdag d. 12. december.

4. Orientering fra faglig Udviklingssygeplejerske:

Der arbejdes med triagerings tavler i alle grupperne. Det er tavler vi har på kontorerne, de er
med til at skabe overblik over, hvem der på dagen skal have hjælp og om der er noget, vi skal
være særligt opmærksom på hos den enkelte beboer.
Evt.
Nogle savner smørrebrød om aftenen, de gange hvor der har været serveret en lun ret i
stedet. Beboerne opfordres til at deltage i de månedlige menuplanlægningsmøder, hvor de
kan komme med deres ønsker til maden.
På næste brugerpårørenderåd er der valg af nye medlemmer, det gælder både beboere og
pårørende. I mellemtiden har vi allerede fået en tilkendegivelse fra Lis Margit Wilstrup
Hansen der er beboer på B1, hun ønsker at stille op til valget i januar.

NÆSTE MØDE ONSDAG D. 17 JANUAR 15-17 I MØDELOKALET 3.SAL
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Fødselsdage for beboere i januar 2018

Dato
Onsdag den
Torsdag den
Søndag den
Onsdag den
Torsdag den
Lørdag den
Søndag den
Onsdag den
Lørdag den
Lørdag den
Mandag den
Tirsdag den
Onsdag den
Mandag den

Navn
3. januar
4. januar
7. januar
10. januar
11. januar
13. januar
14. januar
17. januar
20. januar
20. januar
22. januar
23. januar
24. januar
29. januar

Rigmor Jensen, B2

Johannes V. Møllehave, A1
Jørgen Elling, A2
Hans Andersen, B2
Eva Lillian Engelborg, A3
Grethe Madsen, B1
Hans C. Jochumsen, B1
Bitte Schelle Larsen, B3
Gerda Apitzsch, B3
Karen E. Gravgaard, A3
Annelise Haeusler, A3
Marie Korsgaard, B3
Inez Biering, A2
Eva Kastoft-Christensen, B3

99 år
81 år
98 år
67 år
91 år
82 år
71 år
89 år
98 år
94 år
91 år
83 år
76 år
68 år

____________________________________________________________________________________________

Velkommen til nye beboere
Inger Fabiansen, B2
Laust Strodl Melgaard, B3
Ole Robert Børgesen, A1

Vi har sagt farvel til
Inge Erna Jacobsen, A1
Inga Jenny Rasch, A1
Ove Freddy Haeusler, A3
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Hilsen fra køkkenet

Julen er overstået men vejret er stadig gråt og mørkt. I køkkenet vil vi
gerne sige mange tak for en vellykket julefrokost, hvor der blev spist godt,
og smilet en masse.
Menuen i den kommende måned, kommer til at bære præg af en masse klassiske vinterretter.
Der har været ønsker om gule ærter en gang i løbet af måneden og mon ikke, at det kan lade sig
gøre.
Der er også et par projekter i gang i køkkenet i januar. Vi får besøg af en bager fra Københavns
Madhus, som skal give os en masse inspiration til brød og kagebagning i det kommende år. Der
er flere planer i gang i forhold til hvordan, vi skal få mere hjemmebagt brød og kage ind i
hverdagen, men det kommer i til at høre meget mere om i løbet af foråret.
Vi får desuden en ny stor maskine i køkkenet i uge 1. Det er en maskine der kan skrælle kartofler
og andre rodfrugter lynhurtigt. Vi håber meget på at det kan forbedre kvaliteten af de kartofler
som vi serverer til maden til daglig. Vi skal lige lære maskinen at kende og finde ud af hvordan vi
tilbereder de nye kartofler bedst muligt, men så regner vi med at vi kan servere lækre økologiske
kartofler til den varme mad. Vi skal nok lade jer vide hvordan det skrider frem.
Rigtig godt nytår til alle.

Hilsen køkkenet

Maden nydes ved
Julefrokosten.
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Flere billeder fra Juletræsfesten på
Ingeborggården
den 22. november 2017
Vi julehyggede som vanligt til den årlige juletræsfest i spisestuen. Det strømmende ind med beboere, pårørende og masser af børn, der fik slikposer af julemanden. De voksne fik gløgg og
æbleskiver.

Køkkenchefen smager sin egen medicin.
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Modeshow på Ingeborggården

Tøjet fremvises under juletræets
skær.

Se Bue fra aktiviteten
hvor han stråler i sin
kjole.

Modellerne samles på scenen for at fremvise de flotte gevanter.
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Julekoncert den 7. december
Den 7. december havde vi julekoncert på Ingeborggården.
En særlig tak til Frederiksberg Fonden, der sponserede koncerten, som vi håber at kunne gentage til næste jul. Igen i år kan vi sige en stor tak til Frederiksberg Fonden for at have sponsoreret en flot julekoncert på Ingeborggården ved sangere og messingblæsere fra musikkonservatoriet.
Glædelig jul og fra hjertet tak.
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Julefrokost d. 12. december
Den 12. december holdt vi julefrokost på Ingeborggården med dejlig mad, musik og ikke mindst
godt selskab.
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Uge 1

Aktiviteter i Januar 2018

Mandag den
1. januar

Lukket
Aktiviteten ønsker alle et godt nytår

Tirsdag den
2. januar

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

Onsdag den
3. januar

Kl. 10.00 – 11.25: Jytte læser højt
Kl. 11.25-11.50: Gymnastik
Kl. 13.15-14.15: Demenshold (for tilmeldte)

Torsdag den
4. januar

Kl. 10.30 – 11.25: Neglebar kr. 10
Tilmeldingsfrist tirsdag 2. januar
Kl. 10.15 – 14.15: Malerhold /Kreahold (For tilmeldte)
Kl. 11.25-11.50: Gymnastik
Kl. 13.30–14.15: Nytårskur i spisestuen på 3. sal.

Fredag den
5. januar

Kl. 10.30 – 11.25: Ugen der gik. De sidste nyheder
Kl. 11.25-11.50: Gymnastik
Kl. 13.00 - 14.15: Gæt en sang
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Uge 2
Mandag den
8. januar

Aktiviteter i Januar 2018
Kl.10.30-11.25: Vi mødes til dans i Aktiviteten.
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 gætter quiz og drikker kaffe.

Tirsdag den
9. januar

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
10. januar

Kl. 10.15- 11.00: Gudstjeneste
Kl. 11.25-11.50: Gymnastik
Kl. 13.15-14.15: Demenshold (for tilmeldte)

Torsdag den
11. januar

Kl. 10.15-11.25: Wellness kr. 20
Tilmeldingsfrist mandag 8. januar
Kl. 10.15–14.15: Malerhold /Kreahold (For tilmeldte)
Kl. 11.25-11.50: Gymnastik
Kl. 13.00-14.00: Vi spiller forskellige spil. Ludo, Yatzy

Fredag den
12. januar

Kl.10.30-11.25: Lukket
Kl.11.25-11.50: Gymnastik
Kl. 13.00– 14.15:. Gæt en sang med H.C
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Uge 3

Mandag den
15. januar

Aktiviteter i Januar 2018
Kl. 10.30-11.25: Tør du? Hjernegymnastik
Kl. 11.25-11.50: Gymnastik
Kl. 13.00-14.15: Ugen der gik. De sidste nyheder.
Kl. 13.00-14.15: Sang og musik med Henriette Errebo (for tilmeldte)

Tirsdag den
16. januar

l. 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
17. januar

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

Torsdag den
18. januar

Kl. 10.15-11.25: Vi kører en tur ud i det blå
Tilmeldingsfrist mandag 15. januar
Kl. 11.25-11.50: Gymnastik
Kl. 10.15 –14.15: Malerhold /Kreahold (For tilmeldte)
Kl. 13.00-14.15: : Se og prøv vores nye cykler. Vi mødes på afdeling B1.
Tilmeldingsfrist mandag 15. januar

Fredag den
19. januar

Kl. 10.30-11.25: Vi ser Hamlet på Kronborg
Kl. 11.25-11.50: Gymnastik
Kl. 13.00-14.15: Vi ser 2. del af Hamlet på Kronborg
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Uge 4

Mandag den
22. januar

Aktiviteter i Januar 2018
Kl. 10.30-11.25: Anette Bohn fortæller om Dostjevski (russisk forfatter).
Kl. 11.25-11.50: Gymnastik
Kl. 12.45-16.00: Ældrekoncert på Frederiksberg Rådhus (for tilmeldte)
De tilmeldte mødes på B1 kl. 12.45.
Kl. 13.00-14.15: Sang og musik med Henriette Errebo (for tilmeldte)

Tirsdag den
23. januar

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
24. januar

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

Torsdag den
25. januar

Kl. 10.30-11.25: Vi mødes til siddende dans i Aktiviteten
Kl. 11.25-11.50: Gymnastik
Kl. 10.15 –14.15: Malerhold /Kreahold (For tilmeldte)
Kl. 13.00-14.15: Kom og se og prøv vores nye cykler.
Vi mødes på afdeling B1
Tilmeldingsfrist mandag 15. januar

Fredag den
26. januar

Kl. 10.15-11.25: Vi handler ind til Banko
Tilmeldingsfrist mandag 22. januar
Kl. 11.25-11.50: Gymnastik
Kl. 13.00-14.15: Banko. Kr. 10 for en plade

18

Uge 5
Mandag den
29. januar

Aktiviteter i Januar 2018
Kl. 10.30-11.25: Vi spiller forskellige spil. Ludo, Yatzy.
Kl. 11.25-11.50: Gymnastik
Kl. 13.00-14.15: Ønsk en sang.
Kl. 13.00-14.15: Sang og musik med Henriette Errebo (for tilmeldte)

Tirsdag den
30. januar

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
31. januar

Kl.10.00-11.25: Jytte læser højt
Kl. 11.25-11.50: Gymnastik
Kl. 13.15-14.15: Demenshold (for tilmeldte)
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Ture og Aktiviteter i Januar
Dato

Hvor

Pris

Tilmeldingsfrist

Klokken

Torsdag den
4. Januar

Neglebar

10 kr.

Tirsdag 2. Januar
Kl. 12.00

Kl.10.30 – 11.25

Torsdag den
11. Januar

Wellness

20 kr.

Mandag den 8. januar
Kl. 12.00

Kl. 10.30 –11.25

Torsdag den
18. Januar

Tur ud i det
blå mødes
på B1

50 kr.

Torsdag den
18. Januar

Torsdag den
25. januar

Fredag den
26. januar

Mandag den 15. januar
Kl.12.00

Kl. 10.15 –11.25

Cykeltur
mødes
på B1

Mandag den 15. januar
Kl.12.00

Kl. 13.00 –14.15

Cykeltur
mødes
på B1

Mandag den 15. januar
Kl.12.00

Tur i Netto

Mandag den 22. Januar
Kl. 12.00
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Kl. 13.00 –14.15

Kl. 10.15 –11.25

Luciaoptog
Onsdag den 13. december fik Ingeborggården besøg af de søde Lucia-piger fra Søndermarkskolen på Frederiksberg. Optoget fandt sted i spisestuen på 3. sal og mange beboere havde fundet
vej derop.
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Smilebåndet og kloge ord
Nogle af de dårligste – men også morsomste – grunde til at melde sig syg
fra sit arbejde – hørt i det virkelige liv:
-

Min kat sidder fast i instrumentbrættet i bilen!
Universet fortæller mig, at jeg skal tage en fridag!
Jeg prikkede mig selv i øjet, da jeg børstede hår!
Min kone har puttet alt mit tøj i vaskemaskinen!
Jeg er nødt til at tage på stranden. Lægen siger, at jeg mangler Dvitamin!

Lægen tog sin hjemmetelefon og hørte sin kollegas velkendte
stemme:
– “Vi skal bruge en fjerdemand til poker.”
– “Jeg kommer med det samme.”
Da han var i færd med at tage sit overtøj på, spørger hans kone:
– “Er der sket noget alvorligt?”
– “Ja, der er allerede 3 læger på stedet.”

Det var så blondinen, der ringede til SAS
“Hallo, det er SAS, hvad kan jeg gøre for dig?”
“Jo, hvor lang tid tager det at flyve fra Danmark til England?”
“Et øjeblik”!
“Mange tak for hjælpen”.
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Krydsord
Blandt beboerne er udtrukket følgende to vindere af sidste måneds krydsordsopgave:
Anne-Lise Kaas-Claesson, A3 - Bolignr. A 305
Lilli Harsfort, A3 – Bolignr. A 322

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 (11 bogstaver) her:_____________________________
og læg slippen i administrationens postkasse på 2. sal inden den 22. januar 2018

Navn: _______________________________

Afd.:__________
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Bolignr.:_______

Direkte telefonnumre
til Ingeborggårdens plejeafdelinger
Hovedtelefonnr: 38 71 37 00

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

A1/B1
Afd. leder Ingelise Henriksen
Tlf.: 38 77 79 09 - direkte
e-mail: inhe03@frederiksberg.dk

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

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

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

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

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

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

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