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April 2018
Velkommen til april – der er lidt tilbage af påsken.
Tak for en dejlig påskefrokost – flotte borde, dejlig mad og skøn underholdning.
Vedligeholdelse af huset – vi er i gang med den årlige gennemgang og prioritering
af den indvendige og udvendige vedligeholdelse. Det er planen, at vi maler
fællesarealerne primært i A- siden.
Brug af klippekort – vi håber, at I alle får benyttet jeres klip. Vi har valgt at ansætte
en medarbejder, der kommer rundt i afdelingerne og får talt med jer om ønsker for
ture ud af huset med mere. Det faste personale vil også bidrage på samme måde
som i 2017. Det er tanken, at I skal kunne gøre brug af jeres timer, husk I optjener
30. min om ugen, det svarer til ca. 26 timer om året. Al den tid skal gerne komme
alle til gode.
Nu varer det ikke længe før byggeprojekterne kommer ind, det sker den 9. maj.
Herefter går voteringen i gang, det bliver meget spændende at følge processen
frem til vi står med et vinder projekt – I hører nærmere.
Med ønsket om en dejlig og varm april.
____________________________________________________________________________________________________________________________________

Dronning Margrethe II fylder 78 år den 16. april

Prinsesse Isabella fylder 11 år den 21. april

Prinsesse Benedikte fylder 74 år den 29. april
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I marts laves den årlige statistik i folkekirken. Det tælles, hvor mange
der er blevet døbt, hvor mange der er konfirmeret, hvor mange der
er blevet bisat eller begravet. I den enkelte kirke. I det enkelte stift. I
kongeriget som helhed. Det kommer nok ikke bag på nogen, at
også folkekirken indsamler den slags tal. Det kan være nyttigt at vide
om dåbstallet falder eller stiger, om de unges interesse for konfirmation falder eller stiger.
Det som til gengæld kan undre, det er, at vi også tæller, hvor mange der deltager i en bisættelse
eller en begravelse. Som de fleste ved, er vi nogle gange rigtig mange sammen om en bisættelse, andre gange er vi ganske få. Enkelte gange er der ikke andre end Vorherre og præsten!
Det er for så vidt en vigtig oplysning, at vi mennesker er ikke ens, det er vores liv heller ikke. Men
gennemsnitstallet, hvad siger det egentlig? Vi kan ende med tal som ingenting fortæller. På
samme måde med antallet af deltagere i en dåbsgudstjeneste. Vi kan have en voksendåb med
ganske få tilstede. Vi kan have barnedåb med 100 gæster eller flere. Det ser ud til at være et generelt træk, at der til barnedåb kommer mange gæster. Hvad angår antallet af gæster begynder
bryllupper og barnedåb at ligne hinanden. Men gennemsnittene udligner forskellene, og
repræsenterer ikke andet end netop gennemsnittet.
Man kan spørge, om det er arbejdet værd at tælle alt, at registrere alt og efterfølgende indberette
alt. Det er en diskussion, vi i forvejen har på stort set alle arbejdspladser. Hvad skal vi med det?
På det folkekirkelige område står vi med det paradoks, at vi trods tællinger igennem flere år stadig kan høre om kirker, der ikke bruges, når tælleriet har vist det modsatte, kirkerne bruges.
Folkekirkens medlemmer, og i øvrigt også en del som slet ikke er medlemmer, bruger folkekirken
til det, den er bedst til, at være folkekirke.
For mig at se er det vigtige spørgsmål, hvad konkurrencesamfundet gør ved os. I det her tilfælde
gør ved vores gamle folkekirke. Kan alt tælleriet få os til at tro, at en begravelse med 100
deltagere er bedre end en med 30 eller bare 10. Er en gudstjeneste bedst, når kirken er stopfyldt,
fordi der er dåb. Og bedre end den gudstjeneste, hvor der kun er ganske få? Hvordan måler vi,
hvordan vurderer vi? Med tælleriet følger meget let en logik, som ikke er særlig rar for en kirke.
Med venlig hilsen sognepræst

Birgitte Haahr, Flintholm kirke.
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Søndag den 1. april 2018

Højmesse v/ Birgitte Haahr

Mandag den 2. april 2018

Højmesse v/ Peter Friis

Søndag den 8. april 2018

Højmesse v/ Annette Molin Brautsch

Søndag den 15. april 2018

Højmesse v/ Birgitte Haahr

Søndag den 22. april 2018

Højmesse v/ Annette Molin Brautsch

Søndag den 29. april 2018

Højmesse v/ Peter Friis

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.
____________________________________________________________________
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Referat fra beboer- og pårørenderådsmøde
på Ingeborggården
Onsdag den 5. marts 2018, kl. 15.00 – 17.00 i mødelokalet.
Deltagere: Anne-Lise Kaas-Claesson, Annie Duelund, Irene Bardrum, Anne Christensen, Grete Christensen, Erik Randrup, Lis Hansen, Else Jørgensen, Pia Morilla og Anne Dorte Hansen (ref)

Referat

Dato: 5. marts 2018

1. Valg af ordstyrer: Anne
2. Godkendelse af dagsorden, denne er godkendt.
3. Godkendelse af referat fra d. 29.11.17, dette er godkendt. Under dette punkt blev det aftalt,
at referatet udover at komme med i Pling også skal udsendes til alle medlemmer af rådet.
4. Rådet konstitueres. I retningslinjen for afholdelse af i beboer- og pårørenderåds møder står
der at en afdelingsleder også skal deltage, dette vil Pia Morilla drøfte i ledergruppen. Der
skal også være en formand for rådet, Irene Bardrum blev valgt som formand for rådet, foreløbigt for det næste år. Der aftales, at vi får lavet navneskilte, der kan stå fremme, når vi
holder møder.
5. Orientering fra Forstanderen:
Der er indkøbt 2 cykel – rickshaw, en tredje er under bestilling. Der er allerede 2 frivillige, der har meldt sig til at køre nogle ture. Vi håber at rigtig
mange også pårørende vil prøve at bruge de nyindkøbte cykler, når det bliver lidt lunere i
luften.
Der orienteres om at der afholdes personalefest på 3.sal d. 31. maj fra kl. 17 -23.
Påskefrokost på 3. sal bliver tirsdag d. 27.03.18 kl. 12 – 14.30
Der bliver i øjeblikket afholdt brandkurser af 3 timers varighed, for alle ansatte på
Ingeborggården. Det er Hovedstadens Beredskab, der afholder disse kurser.
Modernisering: Vi forventer at modtage byggeprojekterne 9. maj, herefter går voteringsmøderne i gang. I løbet af juni måned skulle der meget gerne udpeges et vinder projekt. Der er stemning for lidt mere information om selve byggeriet i rådet. På næste
rådsmøde vil vi informere om vores ønsker til det kommende byggeri.
Der er tanker om at holde et hyggeligt event med Frederiksberg Boldklub, nærmere information om dette følger.
Det foreløbige svar på brugerundersøgelsen er kommet til kommentering hos Pia Morilla.
En beboer gav udtryk for, at det ikke var tilfredsstillende den måde der blev spurgt på i undersøgelsen. Nogle gav udtryk for at det var helt fint. Resultatet af undersøgelsen vil blive
lagt på vores hjemmeside og vi drøfter rapporten på næste rådsmøde.
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Trappeopgangene er nu ved at blive malet. Boligerne bliver malet, hvis der er behov. Sanitet
i boligerne bliver løbende udskiftet.
Afdeling A2 bliver den næste afdeling, hvor gang og fællesarealet bliver malet.
6. Orientering fra Faglig udviklingssygeplejerske: Der sker løbende kompetence udvikling af
medarbejderne. Medicin Kursus på 13 dage med efterfølgende eksamen er der løbende Assistenter der deltager i.
Der er sket store ændringer i uddannelserne både inden for Sosu hjælper, Sosu
assistent og Sygeplejen. Da vi har mange elever og studerende i huset, er det også nødvendigt at
vores medarbejdere bliver uddannet som vejleder i de ”nye” tiltag inden for de forskellige
uddannelser. Derfor er der også her løbende medarbejdere på vejleder kurser.
Et område vi også har meget fokus på her på Ingeborggården, er beboere der har tykke og
synke problemer (Dysfagi). Her er et samarbejde i gang med Sundhedscentret i kommunen, vores terapeuter samt køkkenet. Vi skal arbejde på at få udredt og opdaget alle de
beboere, der har udfordringer med at tykke og synke, så de blandt andet kan få en speciel
kost, der er rettet mod lige præcis den enkeltes udfordring. Det er en stor tværfaglig
indsats, hvor plejepersonale, terapeuter, diætister og køkken medarbejder er involveret.
Morgenmadsgruppen på 3.sal her spiser 8 beboere morgenmad sammen og efterfølgende
tilbydes de afslapning i ”tron” stole, hvor de ligger og lytter til afslappende musik. Det er
for beboere med forskellige former for kognitive svækkelser, der bliver tilbudt denne aktivitet. Vi kunne ønske os en gruppe mere om morgenen, da der er flere beboere, der har
behov.
1.maj skal alle plejecentre og hjemmeplejen i Frederiksberg kommune overgå til et nyt
dokumentations system kaldet CURA. Der bruges mange timer på E- læring og introduktion
til det nye system, så vi alle bliver klar, når det starter op den 1. maj. Der vil være en uge,
hvor systemerne overlapper hinanden, det betyder, at vi ikke har noget elektronisk dokumentations system i den periode, men det er der lagt planer for dette. Således at vigtig viden ikke går tabt. Vi glæder os til at tage CURA i brug.

Eventuelt: Mange beboere efterspørger, om man kan købe noget i huset. Men desværre
blev vi nødt til at afvikle vores kiosk, da der ikke var omsætning nok.
Men der er fortsat mange der savner at man kan købe lidt i huset. Der bliver jævnligt arrangeret indkøbsture, men det er meget få beboere, der tilmelder sig disse ture. Det hænger
måske sammen med, en del beboere har familie og venner, der er behjælpelige med indkøb.
Man har også mulighed for at anvende klippekort til en indkøbstur. Denne ordning er fortsat
fra 1. januar 2018. Dvs. man optjener en halv time pr. uge. Man så kan bruge til indkøb, café
besøg, tøjindkøb mm. det er kun fantasien der sætter grænser for, hvad man kan bruge de
opsparede klip til. Tal med din kontaktperson og lederen på din afdeling, hvis du vil høre
mere om ordningen. Personalet vil løbende tilbyde alle beboere at benytte klippekors-ordningen.

NÆSTE MØDE MANDAG D. 14. MAJ kl. 15-17 I MØDELOKALET 3.SAL
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Vi fortsætter med at danse hver onsdag kl. 13.15-14.15 i Aktiviteten. Det er dejligt at være sammen, at få rørt kroppen og at nyde musikken. Husk at du godt kan danse med selvom du er kørestolsbruger.

______________________________________
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I aktivitetscenteret kunne de der havde mod på det prøve at spise burgere lavet på plantekød.
Denne type burgere skulle efter sigende være gode for miljøet. Om de er gode for ganen kan de
modige der prøvede kræfter med plantekødsburgerne måske svare på.
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Dato
Mandag den
Tirsdag den
Fredag den
Tirsdag den
Fredag den
Lørdag den
Lørdag den
Søndag den
Tirsdag den
Torsdag den

Navn
2. april
3. april
6. april
17. april
20. april
21. april
21. april
22. april
24. april
26. april

Kirsten H. Møller, B3
Ruth E. Madsen, B3
Dagny I. Hansen, A1
Laust. S. Melgaard, B3
Kirsten Gersing, A2
Bent Emmery, A3
Inger T. Knudsen, B3
Annelise Nørregaard, A2
Hella Wessing, B2
Aase Borello, A3

96 år
98 år
103 år
64 år
86 år
93 år
90 år
92 år
90 år
92 år

___________________________________________________________________________________________

Velkommen til nye beboere
Edith Vejstrup , B3
Lilly Grethe Grøndahl, B2
Hella Wessing, B2
Luis Arcila, B2
Inge Larsen, A2

Vi har sagt farvel til
Esther Frithioff, B2
Anne-Lise Kaas-Claesson, A3
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Nu begynder man at kunne mærke at dagene bliver længere, og selvom det stadig er koldt og der i dag
(20. marts) ligger sne, så kan man godt fornemme foråret.
I køkkenet glæder vi os meget til at skifte fokus fra de lidt tungere vinterretter, til de lettere og mere friske forårsretter. Der kommer en masse nye grøntsager i sæson, og det
kommer I til at kunne mærke på menuplanen. Vi har stadig nogle af de klassiske vinterretter og desserter på menuen, men det er ved at være tid til at skifte lidt ud.
I køkkenet har der været travlt med kursus i mad til beboere med tygge/synkebesvær og
det er et projekt som kommer til at fylde meget for os henover forår og sommer.
Henover forår og sommer er køkkenet med i et økologiprojekt
hvor vi sender tre køkkenpersonaler afsted på kursus i 3 uger hver.
Det betyder at der bliver knoklet en masse for at få nået det hele i deres fravær, men det
betyder også at køkkenet får tilført en masse inspiration og kompetence, som vi alle kan
nyde godt af.
Der er som altid menuplanlægning og denne gang er det:

Onsdag den 25. april kl. 11 i spisesalen
Vores økologiprocent for udgangen af februar 2018 er:

33,7%
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Uge 14

Aktiviteter i April 2018

Mandag den
2. April

Lukket
2. påskedag

Tirsdag den
3. April

Kl. 10.15-11.25: Gymnastik med Børnehaven Pelikanen
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
4. April

Kl. 10.00- 11.25: Jytte læser højt
Kl. 11.25-11.50: Gymnastik (i spisesalen på 3. sal)
Kl. 13.15-14.15: Dans. Alle er velkommen

Torsdag den
5. April

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 (i spisesalen på 3. sal)
Kl. 13.15-14.15: Cykeltur i Rickshaw
Tilmelding frist tirsdag 3. april

Fredag den
6. April

Kl.10.30-11.25 : Vi bager til eftermiddagens arrangement
Kl.11.25-11.50: Gymnastik (i spisesalen på 3. sal)
Kl.13.00– 14.15: Gæt en sang med H.C.
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Uge 15

Mandag den
9. April

Aktiviteter i April 2018
Kl. 10.30-11.25: Annette Bohn fortæller : Dagmar Zarina af Rusland
Kl. 11.25-11.50: Gymnastik
Kl. 13.00-14.15: Vi ser dokumentar: Danmarks besættelse 1940
Kl. 13.00-14.15: Sang og musik med Henriette Errebo (for tilmeldte)

Tirsdag den
10. April

Kl. 10.15-11.25: Neglebar kr. 10
Tilmelding frist torsdag 5. april
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
11. April

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

Torsdag den
12. April

Kl. 10.15-11.25: Wellness kr. 20
Tilmelding frist mandag 9. april
Kl. 11.25-11.50: Gymnastik
Kl. 10.15 – 14.15: Malerhold /Kreahold (For tilmeldte)
Kl. 13.15-14.15: Cykeltur i Rickshaw
Tilmelding frist mandag 9. april

Fredag den
13. April

Kl. 10.15-11.25: Vi kører i Netto og handler ind til Banko
Tilmelding frist mandag 9. april
Kl. 11.25-11.50: Gymnastik
Kl. 13.00-14.15: Ønsk en sang
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Uge 16

Mandag den
16. April

Aktiviteter i April 2018
Kl. 10.30-11.25: Vi fremstiller fine lagkager.
Kl. 11.25-11.50: Gymnastik
Kl.13.00-14.15: Vi fejrer Dronning Margrethes fødselsdag med
dokumentar: Jørgen Ryg
Kl. 13.00-14.15: Sang og musik med Henriette Errebo (for tilmeldte)

Tirsdag den
17. April

Kl. 10.30-11.25: Hjernegymnastik! Vi udfordrer os selv.
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
18. April

Kl.10.00-11.25: Jytte læser højt
Kl. 11.25-11.50: Gymnastik (i spisesalen på 3. sal)
Kl. 13.15-14.15: Dans. Alle er velkommen

Torsdag den
19. April

Kl. 10.30-11.25: LUKKET
Kl. 11.25-11.50: Gymnastik (i spisesalen på 3. sal)
Kl. 10.15 – 14.15: Malerhold /Kreahold (For tilmeldte)
Kl. 13.15-14.15: : Cykeltur i Rickshaw
Tilmelding frist mandag 16. april

Fredag den
20. April

Kl. 10.30-11.25: Vi bager til eftermiddagens arrangement
Kl. 11.25-11.50: Gymnastik
Kl. 13.00-14.30: Banko kr. 10 pr. plade
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Aktiviteter i April 2018

Uge 17

Mandag den
23. April

Kl. 10.30-14.15: Vi kører ud i det blå og spiser frokost på restaurant Skovlyst
Tilmelding frist fredag 13. april
Kl. 11.25-11.50: Gymnastik
Kl. 13.00-14.15: Sang og musik med Henriette Errebo (for tilmeldte)

Tirsdag den
24. April

Kl. 10.30-11.25: Vi spiller forskellige spil.
Kl. 10.00-11.25: Debathold AFLYST da Kaare er på ferie
Kl. 11.25-11.50: Gymnastik
Kl. 13.00-14.15: Damegruppe
Kl. 13.00-14.15: Debathold AFLYST da Kaare er på ferie

Onsdag den
25. April

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

Torsdag den
26. April

Kl. 10.30-11.25: Vi lytter/ser til klassisk musik: Beethovens 7. symfoni
Kl. 11.25-11.50: Gymnastik
Kl. 10.15 – 14.15: Malerhold /Kreahold (For tilmeldte)
Kl. 13.00-14.15: : Cykeltur i Rickshaw
Tilmelding frist fredag 20. april

Fredag den
27. April

Lukket
Store Bededag
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Aktiviteter i April 2018

Uge 18

Mandag den
30. April

Kl. 10.30-11.25: Vi bager til eftermiddagens aktivitet
Kl. 11.25-11.50: Gymnastik
Kl. 13.00-14.15: Quiz for alle
Kl. 13.00-14.15: Sang og musik med Henriette Errebo (for tilmeldte)

Ture og Aktiviteter i April …..
Dato

Hvor

Torsdag den
5. April

Cykeltur
Mødes på B1

Tirsdag den
10. April

Neglebar

Torsdag den
12. April

Wellness

Torsdag den
12. April

Cykeltur
Mødes på B1

Fredag den
13. April

Vi køber ind til
banko i Netto

Mandag den
23. April

Tur ud i det blå
og frokost på
Skovlyst

Torsdag den
26. April

Cykeltur
Mødes på B1

Pris

Klokken

Tilmeldingsfrist

Kl. 13.15-14.15

Mandag den 3. April
Kl. 12.00

Kr. 10

Kl. 10.15 -11.25

Torsdag den 5. April
Kl. 12.00

Kr. 20

Kl. 10.15 -11.25

Mandag den 9. April
Kl. 12.00

Kl. 13.15-14.15

Mandag den 9. April
Kl. 12.00

Kr. 25

Kl. 10.15 -11.25

Mandag den 9. April
Kl. 12.00

Kr. 50 bus +
Egenbetaling
Mad/drikke

Kl.10.30 – 14.00

Fredag den 13. April
Kl. 12.00

Kl. 13.15-14.15

Fredag den 20. April
kl.12.00

16

Ordsprog!
Om at blive gammel
Alderdommen er ikke så slem, hvis man overvejer alternativet – Maurice Chevalier

Om den daglige gymnastik
Har du ikke tid til motion nu, skal du afsætte tid til sygdom
senere – Edward Stanley
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Blandt beboerne er udtrukket følgende vindere af sidste måneds krydsordsopgave:
Bente Lyng Hansen, A3 - Bolignr. A 312
Poul Frimand Olsen, A1 – Bolignr. A 103

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. april 2018

Navn: _______________________________

Afd.:__________
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Bolignr.:_______

__________________________________________

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

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

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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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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