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Pia Morilla har ordet
Marts 2018

Tak til jer der har deltaget i brugerundersøgelsen i februar måned.
Der går formentlig et par måneder før rapporten udkommer. Det er altid godt at
høre jeres mening om, hvordan det er at bo og leve på Ingeborggården.
I år falder påsken i marts måned, og vi inviterer jer til påskefrokost i tirsdag den
27. marts og håber, at mange har lyst til at deltage.
Der arbejdes med Ingeborggårdens modernisering i disse måneder, vi informerer
jer løbende. Det er planen, at de 5 projekter bliver afleveret først i maj måned, herefter bliver de bedømt. Når vi har noget konkret at fortælle, inviterer vi til informationsmøde – formentlig før sommerferien.
Cykling uden alder – der holdes informationsmøde den 8. marts, og jeg håber, at
mange vil deltage. Vi glæder os til at tilbyde jer cykelture i de nyindkøbte rickshaws.
Husk, at I alle har klippekort, der kan bruges her i 2018.Fortæl jeres kontaktpersoner, hvad I har lyst til at bruge timerne til, og vi vil hjælpe jer med at arrangerer jeres ønsker. Der optjenes ½ time hver uge, og det svarer til 2 timer om måneden.
I kan bruge timerne løbende eller spare op.
Velkommen til foråret og god påske!
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Hilsen fra præsten
Påsken
Påsken er den største af kristendommens begivenheder. Også selv om den for de fleste
mennesker måske ikke fylder lige så meget julen (og slet ikke er kommercialiseret, som
julen er blevet det). Men påsken er kristendommens ’grundfortælling’: uden påske ingen
jul – ja, uden påske ingen kristendom.
Påsken som religiøs højtid stammer dog fra før kristendommens opståen: den er nemlig en gammel en jødisk højtid som også Jesus fejrede med sine disciple.
I Det gamle Testamente fejres påsken til minde om udvandringen fra Egypten (2. Mosebog 12).
Den kristne kirke fejrer påsken til minde om Jesu død og opstandelse. I den kristne kirke er fastetiden indledningen til påsken, der omfatter skærtorsdag, langfredag og påskedag til minde om
henholdsvis nadverens indstiftelse, om Jesu lidelse, korsfæstelse og opstandelse.

Ældgammel forårsfest
Oprindelig er påsken altså en ældgammel forårsfest hos de gamle jøder. Ordet er afledt af det
hebraiske ord ’pesah’, der betyder hoppende eller springende bevægelse, og der tænktes sandsynligvis på den dans, som den gang var et væsentligt led i festen. Den jødiske påske er en
sammenblanding at to forårsfester: Den er ene en kvægavlerfest i nomadetiden, hvor man slagtede det førstefødte lam for at sikre årets frugtbarhed og en agerbrugsfest. Og den anden en
byghøstfest hvor førstegrøden af høsten skal gives tilbage til de hellige kræfter; deraf navnet 'de
usyrede brøds' fest.
Disse to fester smeltede sammen i forbindelse med en israelitisk indvandring i Kanaans land
(Palæstina) ca. 1.200 før Kristus. Festen blev samtidig sat i forbindelse med udfrielsen fra det
egyptiske slaveri, således at den jødisk påske både på Jesu tid og i dag fejres til minde om udfrielsen.
Ved denne påskefest var det på Jesu tid skik at man fejrede påskemåltidet med lovsang, genfortælling af udvandringsberetningen, recitation af salme 113-118 i GT. I løbet af aftenen drak man
to bæger vin.

Den nye pagt
Og ved dette måltid er det, at Jesus knytter nogle
ord som efterfølgende får stor betydning for den
spirende kirke: Nemlig, ordene om at brødet var et
billede på hans legeme og vinen et billede på hans
blod. Påsken fik dermed nyt indhold for de kristne,
der bygger på troen på Jesu død og opstandelse og
på at hans ord fra måltidet indstifter en ny pagt – en
ny relation – mellem mennesker og Gud.

4

Ved alle almindelige søndagsgudstjenester (højmessen) er der nadver. Nadveren er åben alle,
der har lyst til at deltage, og er altså ikke en seance for en særlig udvalgt skare. Alle, uanset alder, er velkomne til fællesskabet omkring nadverbordet.

Skærtorsdag
Torsdag før påske; egentlig renselsesdag for synder;
(skær = ren)
Siden 4. årh. fejret som mindefest for nadveren.
Skærtorsdagsskikkene er ret forskellige fra land til land; mange steder er dagen ikke helligdag,
f.eks. i Sverige.
Langfredag
Fredag i 'den stille uge'; den dag, da Jesus blev korsfæstet og døde. I oldkirken var denne dag
præget af streng faste, og i middelalderen desuden af en messe uden klokkeringning og nadver.
På langfredag holdes der i dag i de lutherske kirker de fleste steder en gudstjeneste enten med
frit tekstvalg fra lidelseshistorien eller i en mere traditionel liturgisk form.
Påskedag
Tredjedagen efter langfredag. Ifølge Mellemøstens skik tæller man også dagen man tæller fra
med, dvs. fredag, lørdag og søndag.
Den dag, søndag, blev Jesu grav fundet tom, og den blev langsomt til erkendelsen for disciplene
at Jesus havde overvundet døden, var opstået blevet levendegjort igen. Siden viste han sig for
disciplene i Galilæa.
Påskedag er altid den første søndag efter første fuldmåne efter forårsjævndøgn.

Af Peter Friis, Sognepræst i Flintholm Kirke
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Højmesser i Flintholm Kirke søndage kl. 10.00

Søndag den 4. marts 2018

Højmesse v/ Annette Molin Brautsch

Søndag den 11. marts 2018

Højmesse v/ Birgitte Haahr

Søndag den 18. marts 2018

Højmesse v/ Birgitte Haahr

Søndag den 25. marts 2018

Højmesse v/ Peter Friis

Fredag den 30. marts 2018, kl. 10
(Langfredag)

Meditativ gudstjeneste 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 14. marts 2018
kl. 10.15 – 11.15
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Fastelavn med børnehavebørnene
Torsdag den 8. februar kom børnehaven Pelikanen på besøg i Aktiviteten.
Anledningen var fastelavn, og så skulle der rigtig slås katten af tønden. Spisestuen var fyldt med beboere, som nød at være sammen med de søde
børn. Beboerne fik også mulighed for at slå katten af tønden.
Marieanne, Betina og Eva stod for det flotte arrangement.

Arrangørerne Marieanne, Eva og Betina

Børnehavebørnene fra Pelikanen er ved at være klar
Der bliver gået til den
To stolte kattekonger

Beboerne havde det også sjovt
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Mere fastelavn i stueetagen
Tirsdag den 13. februar afholdt stueetagen deres egen fastelavnshygge. B1 lagde ud med at slå
katten af tønden om formiddagen. Om eftermiddagen var det A1’s tur. Der gik lystigt for sig på
begge afdelinger, og der blevet kåret både kattedronninger og kattekonger. Nyd billederne fra B1
nedenfor. A1 på næste side.

Hu hej, hvor det går! Povl Eiler gir den gas, mens Lisbeth O. kigger på

Karameller og andet godt guf væltede ud, da Poul G. slog bunden
ud af tønden. Derefter blev han kåret som kattekonge!

Kattedronningen Ruth T.

Er der overhovedet noget i tønden?

Tove syntes godt nok, det var sjovt

...og den anden kattekonge Bent
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Jeg sætter min hat – og maske - som jeg vil
Til eftermiddagens fastelavn på A1 var flere af beboerne udsmykket med hatte og masker. Det
kom der meget sjov ud af.
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Onsdagsdans i Aktiviteten
Det er en stor succes med onsdagsdansen kl. 13.15-14.15 i Aktiviteten. Der bliver også grint
meget, og det er helt sikkert fordi beboerne nyder af være sammen og få rørt sig og ikke mindst
nyde musikken.
Det spiller ingen rolle, om du er kørestolsbruger, der kan danses igennem alligevel. Nyd her de
dejlige billeder fra en onsdagsdans i februar.

______________________________________
Påskehygge på A2
På A2 fandt vi påske klippene frem en kold februar eftermiddag.
Påsken falder allerede sidst i marts måned, så vi syntes, det var på tide at gøre kyllinger, påskeæg og
påskelam klar, så der kan blive pyntet op om et par uger.
Vi havde en hyggelig eftermiddag og en stor tak skal lyde til de flittige beboere.
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Prins Henriks bisættelse
Tirsdag den 20. februar 2018 fandt 30-40 beboere, personale og frivillige vej til Aktiviteten, som i
løbet af formiddagen viste hele TV-transmissionen fra bisættelsen af Prins Henrik på storskærm.
I hele ugen op til bisættelsen havde Ingeborggårdens store flag vejret på halv stang.
Ære være hans minde.
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Klippe-klistre aktivitet i Aktiviteten
Tungen lige i munden og frem med saks, papir og tusser. Der bor mange kreative beboere på
Ingeborggården, og de elsker, når de kan få deres kreativitet i gang. Indimellem bliver der også
tid til at få en kop kaffe og hjemmebagt brød. Her var det optakten til fastelavn, der var emnet.
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Fødselsdage for beboere i marts 2018

Dato
Torsdag den
Fredag den
Søndag den
Søndag den
Mandag den
Torsdag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den
Mandag den
Torsdag den
Søndag den
Mandag den

1. marts
2. marts
4. marts
4. marts
5. marts
13. marts
18. marts
18. marts
18. marts
19. marts
22. marts
25. marts
26. marts

Navn
Susan Petersen, A2
Kate Zuschlag, B3
Lis Hansen, B1
Hans Bomberg, A3
Inger Nedergaard, A3
Marianne Ziirsen, B2
Niels, Thiele, B2
Anne Margrethe Hierbæk, A1
Anna Maria Petersen, A2
Karen Johanne Møller, A3
Gurli Petersen, A1
Grethe Lykke Christensen, B2
Anni Kræmmer Petersen, B3

83 år
99 år
85 år
82 år
87 år
77 år
93 år
89 år
91 år
100 år
96 år
80 år
82 år

___________________________________________________________________________________________

Velkommen til nye beboere
Lilly Petersen, A1
Grete Jacobsen, A1
Bente Lyng Hansen, A3
Marianne Winnie Mørck, A3
Søren Kirk, B1

Vi har sagt farvel til
Ole Robert Børgesen, A1
Haldis M. Hougaard, B2
Bitten G. Schelle Larsen, B3
Inger Fabiansen, B2
Anna Solveig Hou, B1
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Hilsen fra køkkenet
Her i marts kan man mærke at dagene bliver længere og længere, og
man begynder at kunne høre fuglesang om morgenen.
Det er også en tid med mange helligdage og højtider, og det
kommer vi til at gøre en masse ud af i køkkenet. Blandt andet
ser vi frem til vores påskefrokost, som er tirsdag den 27. marts
2018 kl. 12.00-14.30. Der vil komme en menu på et senere
tidspunkt.
Vores nye kartoffelskræller, som jeg tidligere har fortalt om, er blevet taget i brug. Den er
voldsomt effektiv og meget skarp. Den første har allerede skåret sig, dog ikke alvorligt.
Vi arbejder stadig meget med at gøre vores mad mere økologisk,
og det går stødt fremad. Som tidligere lovet vil det være muligt at
kunne følge med i vores økologiprocent her på siden. Tallet finder
man i bunden af dette indlæg.
Køkkenet har gang i andre projekter ud over økologi. Det betyder også, at der er tre personer afsted på kursus en enkelt dag i marts måned. Dette kursus handler om dysfagi-kost.
Dysfagi-kost, er kost til de beboere, der har problemer med at synke maden, og det vil forhåbentlig hjælpe os til at blive rigtig gode til at sørge for, at alle får den mad de har brug
for.
Vores økologiprocent for udgangen af januar 2018 er: 32,6%
Næste menuplanlægningsmøde
Onsdag den 21. marts 2018, kl. 11.00
i spisestuen

De bedste hilsner
fra køkkenet
15

Ture og aktiviteter i marts
Dato

Hvad

Fredag den
2. marts

Vi køber ind til
påskebanko

Mandag den
5. marts

Vi laver burgere af
plantekød

Tirsdag den
6. marts

Neglebar

Torsdag den
15. marts

Pris
Kr. 25,-

Klokken

Tilmeldingsfrist

Kl. 10.15 -11.25

Onsdag den 28. februar
Kl.12.00

Kl.10.30 – 14.00

Onsdag den 28. februar
Kl. 12.00

Kl. 10.15 -11.25

Fredag den 2. marts
Kl.12.00

Cykeltur
Vi mødes på B1

Kl. 13.15-14.15

Mandag den 12. marts
Kl. 12.00

Onsdag den
21. marts

Menuplanlægningsmøde

Kl. 11.00

Torsdag den
22. marts

Cykeltur
Vi mødes på B1

Kl. 13.15-14.15

Uge 9
Torsdag den
1. marts

Kr. 10,-

Mandag den 19. marts
kl.12.00

Aktiviteter i marts 2018
Kl. 10.30-11.25: Forstanderen inviterer til kaffe og dialog om livet på
Ingeborggården.
Kl. 10.15-14.15: Malerhold /Kreahold (For tilmeldte)
Kl. 11.25-11.50: Gymnastik
Kl. 13.00–14.15: Lukket

Fredag den
2. marts

Kl. 10.15-11.25: Vi køber ind til påskebanko
Tilmeldingsfrist onsdag 28. februar
Kl. 11.25-11.50: Gymnastik
Kl. 13.00-14.15: Kom op til ønsk en sang
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Uge 10
Mandag den
5. marts

Aktiviteter i marts 2018
Kl. 10.30-14.00: Tør du være med på det sidste nye?
Vi laver burgere af plantekød.
Tilmeldingsfrist onsdag 28. februar
Kl. 11.25-11.50: Gymnastik
Kl. 13.00-14.15: Sang og musik med Henriette Errebo (for tilmeldte)

Tirsdag den
6. marts

Kl. 10.15-11.25: Neglebar kr. 10,- Tilmeldingsfrist fredag 2. marts
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
7. marts

Kl. 10.15-11.00: Jytte læser højt
Kl. 11.25-11.50: Gymnastik
Kl. 13.15-14.15: Dans - Alle er velkomne!

Torsdag den
8. marts

Kl. 10.30-11.25: Illustreret Tidende 1970 – 1980
Kl. 10.15–14.15: Malerhold /Kreahold (For tilmeldte)
Kl. 11.25-11.50: Gymnastik
Kl. 13.15-14.00: Cykeltur i Rickshaw
Kl. 14.30-16.00: Infomøde om lån af Rickshawcykler til at køre ture.
For frivillige, beboere og pårørende.

Fredag den
9. marts

Kl. 10.30-11.25: LUKKET
Kl. 11.25-11.50: Gymnastik
Kl. 13.00-14.15: Fredagskoncert med sanger og pianist Merete Laursen
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Uge 11

Mandag den
12. marts

Aktiviteter i marts 2018
Kl. 10.30-11.25: Vi ser Tchaikovsky’s Svanesøen med Royal Danish Ballet 2015
Kl. 11.25-11.50: Gymnastik
Kl. 13.00-14.15: Vi ser 2. del af Svanesøen
Kl. 13.00-14.15: Sang og musik med Henriette Errebo (for tilmeldte)

Tirsdag den
13. marts

kl. 10.15-11.25: Børnehaven Pelikanen kommer på besøg og hjælper os med at male
påskeæg.
Kl. 10.00-11.25: Debathold (for tilmeldte)
Kl. 11.25-11.50: Gymnastik
Kl. 13.00-14.15: Damegruppe Aflyst - Marieanne har ferie
Kl. 13.00-14.15: Debathold (for tilmeldte)

Onsdag den
14. marts

Kl. 10.15- 10.45: Gudstjeneste
Kl. 11.25-11.50: Gymnastik
Kl. 13.15-14.15: Dans - Alle er velkomne!

Torsdag den
15. marts

Kl. 10.30-11.25: Spørgsmål og svar om alt mellem himmel og jord.
Kl. 11.25-11.50: Gymnastik
Kl. 10.15-14.15: Malerhold /Kreahold (For tilmeldte)
Kl. 13.15-14.15: Cykeltur i Rickshaw
Tilmeldingsfrist mandag 12. marts

Fredag den
16. marts

Kl. 10.30-11.25: Vi bager til eftermiddagens aktivitet
Kl. 11.25-11.50: Gymnastik
Kl. 13.00-14.15: Banko. Pris pr. plade kr. 10,-
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Uge 12

Mandag den
19. marts

Aktiviteter i marts 2018
Kl. 10.30-11.25: Vi finder sjove gækkevers skriver og klipper
Kl. 11.25-11.50: Gymnastik
Kl. 13.00-14.15: Vi fortsætter med formiddagens aktivitet.
Kl. 13.00-14.15: Sang og musik med Henriette Errebo (for tilmeldte)

Tirsdag den
20. marts

Kl. 10.15-11.25: Vi pynter op til påsken med de fine malede æg
Kl. 10.00-11.25: Debathold (for tilmeldte)
Kl. 11.25-11.50: Gymnastik
Kl. 13.00-14.15: Damegruppe Aflyst - Marieanne ferie
Kl. 13.00-14.15: Debathold (for tilmeldte)

Onsdag den
21. marts

Kl. 10.00-11.25: Jytte læser højt
Kl. 11.25-11.50: Gymnastik
Kl. 13.15-14.15: Dans. Alle er velkomne!

Torsdag den
22. marts

Kl. 10.30-11.25: Vi maler æg til vores dekorationer
Kl. 11.25-11.50: Gymnastik
Kl. 10.15-14.15: Malerhold /Kreahold (For tilmeldte)
Kl. 13.15-14.15: Cykeltur i Rickshaw
Tilmeldingsfrist mandag 19. marts

Fredag den
23. marts

Kl. 10.30-11.25: Vi spiller forskellige spil
Kl. 11.25-11.50: Gymnastik
Kl. 13.00-14.30: Vi lytter til klassiske stemninger: En aften i Wien
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Uge 13

Mandag den
26. marts

Aktiviteter i marts 2018
Kl. 10.30-14.15: Vi forbereder påskefrokosten. Laver dekorationer,
folder servietter og dækker borde.
Kl. 11.25-11.50: Gymnastik
Kl. 13.00-14.15: Sang og musik med Henriette Errebo (for tilmeldte)

Tirsdag den
27. marts

Påskefrokost
Kl. 12.00 – 14.30 i spisestuen

Onsdag den
28. marts

Kl. 10.00-11.25: Lukket
Kl. 11.25-11.50: Gymnastik
Kl. 13.15-14.15: Dans - Alle er velkomne!

Torsdag den
29. marts

Skærtorsdag LUKKET

Fredag den
30. marts

Langfredag LUKKET
Vi ses igen tirsdag den 3. april
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Smilebåndet
og kloge ord
Citater fra Johannes Møllehave
”Jeg gør mig ikke så mange tanker
om paradis. Det eneste, jeg håber
er, at der er et bibliotek, for det kan
jeg ikke undvære”.
Kilde: Kristeligt Dagblad 2008
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”Der er så mange, der er på livets
nej-side.
Jeg vil være på livets ja-side”.
Kilde: Det ender godt, bog 2009

Krydsord
Blandt beboerne er udtrukket følgende vindere af sidste måneds krydsordsopgave:
Kate Zuschlag, B3 - Bolignr. B 306
Knud Rasmussen, B3 – Bolignr. B 310

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 20. marts 2018

Navn: _______________________________

Afd.:__________
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Bolignr.:_______

Biblioteket
Biblioteket kommer næste gang
Tirsdag den 20. marts 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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