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I denne måned modtager vi de indkomne projektforslag til vores nye plejecenter ”generationernes
by”. Det skal nok blive spændende læsning og det betyder, at vi inden længe kender det vindende
projekt. I hører nærmere.
Resultatet af brugerundersøgelsen er kommet i form af en rapport, på det kommende beboerrådsmøde gennemgår vi den, og efterfølgende bliver den uddelt, så alle kan følge med.
CURA vores nye elektroniske dokumentationssystem bliver taget i brug den 1. maj. Alle er meget
spændte og glæder sig til at komme i gang. Det betyder, at medarbejdere og ledere i disse uger
arbejder intenst med at få lært alt det nye. Vi håber ikke, at det kommer til at påvirke dagligdagen
for jer, men det tager tid at lære nyt, så vi beder om jeres tålmodighed.
Vejret bliver heldigvis varmere, og det er igen muligt at være i haverne. Husk at alle er velkommen
til at plukke blomster og tage dem med ind i boligerne.
For mig er maj måned den ultimative forårsmåned. Det er måneden lige før sommeren, det er den
måned, hvor det hele springer ud – lige fra bøgetræerne til én lang uendelig kæde af blomster, der
afløser hinanden. Det er den måned, hvor alt ligesom er nyt – hvor alt bliver til på ny igen.
____________________________________________________________________________________________________________________________________

HKH Prinsesse Elisabeth har fødselsdag d. 8. maj.

HKH Kronprins Frederik har fødselsdag d. 26. maj.
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Juniorkonfirmander fra 3. klasse i Flintholm Kirke
Jeg er vejen, sandenheden og livet! siger Jesus.
Midt på kirkegulvet ligger der også en vej - der er fodspor på vejen
og man kan se på fodaftrykkene, at de tilhører børn.
Hvert år i april og maj konfirmeres masser af konfirmander over
hele landet. Men Folkekirken tilbyder også et undervisningsforløb
for mindre børn, som går i 3. klasse og er 9-10 år.
Som underviser er man fri til selv at tilrettelægge undervisningen
og i år har vi valgt at kalde forløbet Riddere & Skønjomfruer og i
den anledning arbejdet med ridderdyder. Altså nogle helt særlige
dyder, som de gamle kristne riddere også levede efter i deres tro på Gud.
Ligesom Moses måtte tage sandalerne af, da han første gang stod på hellig jord foran Gud ved den
brændende tornebusk, så bad vi også årets juniorkonfirmander, som går i 3. klasse, om at tage sko og
strømper af allerførste gang de kom ind i kirken, så de kunne mærke kirkegulvet under fødderne. For
kirken er jo også et helligt sted.
Juniorkonfirmanderne fik maling på fødderne og skulle gå ind i kirkerummet op mod alteret og sætte fodspor og aftryk – ligesom når man går på en vej.
Hver især valgte de sig en farve, som de er glade for og som skulle pryde netop jeres ridderskjold og
dermed også jeres fødder.
På ridderskjoldet har vi hver gang sat et symbol, som peger hen mod den dyd vi har haft i fokus.
Og den første dyd var MOD. For det er modigt, når man tør vise hvem man er! Stå ved hvem man er og
stå op for sine venner, træde i karakter og sige her kommer jeg, tag mig som jeg er. Jeg er modig – for
jeg tør godt vise, at jeg tror på noget. At jeg tror på Gud – tror på at der er en, der vil gå Vejen sammen
med mig og at jeg aldrig er alene på livets vej. Det kræver nemlig mod at tro og stå ved at tro på noget
man ikke kan se eller bevise.
Og det betød, at vi en af de andre gange har haft om dyden TILLID. I kirken betyder tillid noget helt
særligt. At have tillid er, at turde lade sig falde bagover og håbe og tro på, at nogen griber mig.
At have tillid er at tro. Juniorkonfirmanderne har skrevet bønner til Gud og lært Fadervor ved hjælp af
perler på en snor, så de har fået en lille perlenøglering med 9 perler – en for hver af de 9 bønner i
fadervor – som de selv har valgt form og farve på. Fadervor nøgleringen hænger lige nu på skoletasken,
på penalhuset eller ligger hjemme på værelset om minder fx om, at lige præcis en stor blå perle betyder
”komme dit rige” eller, at en gennemsigtig sommerfugleperle betyder tilgivelse som i ”forlad os vores
skyld, som også vi forlader vore skyldnere”. Skylden får vinger og flyver væk - og så videre.
Man har tillid, når man tror på, at Jesus er den Vej vi kan gå på, og at vi derfor aldrig går alene, når vi tør
tro.

Sognepræst Annette Molin Brautsch, Flintholm Kirke
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Søndag den 6. maj 2018

Højmesse v/ Birgitte Haahr

Torsdag den 10. maj 2018

Højmesse v/ Annette Molin Brautsch

Søndag den 13. maj 2018

Højmesse v/ Annette Molin Brautsch

Søndag den 20. maj 2018

Højmesse v/ Peter Friis

Søndag den 27. maj 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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Vi bagte royale lagkager og fejrede Dronning Margrethes fødselsdag

Der bliver hygget med at piske og røre, og alle er med.
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Aktiviteter i Maj 2018

Uge 18
Tirsdag den
1. Maj

Lukket

Onsdag den
2. Maj

Kl. 10.30-11.25: Lukket
Kl. 11.25-11.50: Gymnastik
Kl. 13.15-14.15: Dans. Alle er velkommen

Torsdag den
3. Maj

Kl. 10.30-11.25: Forstanderen inviterer til kaffe og dialog om livet på Ingeborggården
Kl. 11.25-11.50: Gymnastik
Kl. 13.15-14.15: Lukket

Fredag den
4. Maj

Kl. 10.30-11.25. Vi mødes i B haven. Vi skal gøre højbedet klar,
lægge kartofler og plante jordbær.
Kl. 10.15–14.15: Malerhold /Kreahold (For tilmeldte)
Kl. 11.25-11.50: Gymnastik
Kl. 13.00-14.15: Ønsk en sang. Vi mødes i B haven hvis vejret er til det.
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Uge 19

Mandag den
7. Maj

Aktiviteter i Maj 2018
Kl. 10.30-11.25 Modeshow + salg af tøj
Kl. 11.25-11.50: Gymnastik
Kl. 13.00-14.15: Kaare Vissing fortæller om svenskekrigene 1657-1660
Kl. 13.00-14.15: Sang og musik med Henriette Errebo (for tilmeldte)

Tirsdag den
8. Maj

Kl. 10.30-11.25: Tøjsalg: Så er det nu du kan købe tøj til sommeren
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
9. Maj

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

Torsdag den
10. Maj

Lukket
Kristi Himmelfart

Fredag den
11. Maj

Kl. 10.30-11.25: Vi mødes i B haven og vander vores nye planter
Kl. 11.25-11.50: Gymnastik
Kl. 13.00-14.15: Annette Bohn fortæller om Stefan Zweigs liv og levned under 2. verdenskrig.
Stefan Zweig var jødisk forfatter 1888-1942.

9

Uge 20

Mandag den
14. Maj

Aktiviteter i Maj 2018
Kl. 10.00-11.25: Vi skal ud at se den grønne bøg
Tilmelding frist mandag 7. maj
Kl. 11.25-11.50: Gymnastik
Kl. 13.00-14.15: Vi lytter til klassisk musik i A haven og spiser is.
Kl. 13.00-14.15: Sang og musik med Henriette Errebo (for tilmeldte)

Tirsdag den
15. Maj

Kl. 10.15-11.25: Vi kører i Netto og køber ind til Bankospil
Tilmelding frist fredag 11. maj
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
16. Maj

Kl. 10.30–14.00: Skosalg på 3. sal ved Reporto sko.
Kl. 10.30-11.25: Lukket
Kl. 11.25-11.50: Gymnastik
Kl. 13.15-14.15: Dans. Alle er velkommen

Torsdag den
17. Maj

Kl. 10.30-11.25: Vi mødes til Petanque i B haven
Kl. 11.25-11.50: Gymnastik
Kl. 10.15 – 14.15: Malerhold /Kreahold (For tilmeldte)
Kl. 13.15-14.15: : Lukket

Fredag den
18. Maj

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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Uge 21

Aktiviteter i Maj 2018

Mandag den
21. Maj

Tirsdag den
22. Maj

Lukket Pinsedag

Kl. 10. 00-11.25: Vi skal ud at se den grønne bøg
Tilmelding frist mandag 14. maj

Kl. 11.25-11.50: Gymnastik
Kl. 13.00-14.15: Damegruppe

Onsdag den
23. Maj

Kl. 10.30-11.25: Lukket
Kl. 11.25-11.50: Gymnastik
Kl. 13.15-14.15: Dans. Alle er velkommen

Torsdag den
24. Maj

Kl. 10.15-11.25: Neglebar kr. 10
Tilmelding frist fredag 18. maj
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 fredag 20. maj

Fredag den
25. Maj

Kl. 10.15-11.25: Vi kører en tur ud i det blå. Husk penge til en is.
Tilmelding frist tirsdag 22 maj

Kl. 11.25-11.50: Gymnastik
Kl. 13.15-14.15: Sang og musik med operasanger Merete Laursen
Kom i god tid og få en plads. Vi starter præcis kl. 13.15
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Uge 22

Mandag den
28. Maj

Aktiviteter i Maj 2018
Kl. 10.30-14.15: Vi tager toget til shoppingcenter Kronen i Vanløse
Tilmelding frist tirsdag 22. maj
Vi spiser frokost i centeret
Kl. 11.25-11.50: Gymnastik
Kl. 13.00-14.15: Sang og musik med Henriette Errebo (for tilmeldte)

Tirsdag den
29 Maj

Kl. 10.15-11.25: Wellness kr. 20
Tilmelding frist torsdag 24. maj
Kl. 11.25-11.50: Gymnastik
Kl. 13.00-14.15: Damegruppe

Onsdag den
30 Maj

Kl. 10.30-11.25: Lukket
Kl. 11.25-11.50: Gymnastik
Kl. 13.15-14.15: Dans. Alle er velkommen

Torsdag den
31 Maj

Kl. 10.30-11.25: Vi mødes til forskellige spil i B haven
Kl. 10.15 – 14.15: Malerhold /Kreahold (For tilmeldte
Kl. 11.25-11.50: Gymnastik
Kl. 13.15-14.15 : Cykeltur i Rickshaw
Tilmelding frist fredag 28. maj

12

Ture og Aktiviteter i maj
Dato

Hvor

14. maj

Ud at se den
grønne bøg

15. maj

Netto

22. maj

Ud at se den
grønne bøg

24. maj

Neglebar

24. maj

Cykeltur med
rickshaw

Pris

kr. 50,-

Klokken

Tilmeldingsfrist

10.00 -11.25

7. maj

10.15-11.25

11. maj

kr. 50,-

10.00-11.25

14. maj

kr.10,-

10.15-11.25

18. maj

13.15-14.15

20. maj

25. maj

Ud en tur i det
kr. 50,10.15-11.25
blå
+ penge til is

22. maj

28. maj

Toget til shopping-center
Kronen i
Vanløse

22. maj

29. maj

Wellness

31. maj

Cykeltur med
Rickshaw

Egenbeta- 10.30-14.15
ling for mad
Bus kr. 50,-

kr. 20,-
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10.15-11.25

24. maj

13.15-14.15

28. maj

Der bliver cyklet hver torsdag eftermiddag. Vi har foreløbig været i Frederiksberg Have. Vi
kiggede på elefanter og efterfølgende fik vi gratis kaffe på Café Sokkelund. Det er også blevet til
en tur på planteskole og en tur rundt om Damhussøen.
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Dato
Onsdag den
Søndag den
Mandag den
Tirsdag den
Tirsdag den
Onsdag den
Onsdag den
Lørdag den
Søndag den
Tirsdag den
Torsdag den
Søndag den

Navn
2. maj
6. maj
7. maj
8. maj
8. maj
9. maj
9. maj
12. maj
13. maj
22. maj
24. maj
27. maj

Anne-Merete Olsen, A2
Ib Walter, B1
Leif Jørgen Jensen, A2
Inga Schlanbusch, B1
Yrsa Irene Ammekilde, A2
Ethel Kühn, B2
Ellen Dagmar Andersen, A3
Fritz H. Haack, A1
Birgit Rühl, A1
Grethe Majbrit Christensen, A3
Lilian Schmiegelow, B2
Tove Eleonora Petersen, A1

73 år
86 år
92 år
98 år
88 år
95 år
89 år
85 år
96 år
68 år
73 år
95 år

___________________________________________________________________________________________

Velkommen til nye beboere
Kirsten D. Rabinovitsch , A3
Martha Mortensen, A3
Axel Truelsen, A3
Frederik Jungersen, A1

Vi har sagt farvel til
Erik Helge Knudsen, A3
Karen J. Møller, A3
Gudrun Hjorth, A1
Jenny I. C. Pedersen, B3
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Så kom vi ind i Maj og vejret er faktisk ret godt. I køkkenet betyder det at vi er ved at planlægge
sommerferie og hvordan vi skal få indarbejdet alle de nye og friske grøntsager.
Vi er som tidligere nævnt med i et økologiprojekt, og det betyder også at der er meget køkkenpersonale der er ude af huset. Det gør at vi skal planlægge bedre, men også at dem der er
tilbage skal løbe lidt hurtigere. Det betyder også at vi får folk tilbage fra kurser med en masse inspiration og en masse ting vi gerne vil prøve af. Hele formålet er at vi skal blive klogere på hvordan vi skal have mere økologi i vores madlavning, men også hvordan vi kan tænke anderledes i
forhold til hvad vi tilbyder jer som beboere.
Vi er rigtig glade for muligheden for at være med i så stort et projekt, og ser en masse udviklingspotentiale, som også vil komme jer som beboere, men også resten af huset til gode.
Og vi vil også lige benytte muligheden til at sige tak for en rigtig dejlig påskefrokost.

Der er som altid menuplanlægning og denne gang er det:
Onsdag den 23. maj kl. 11 i spisesalen
Vores økologiprocent for udgangen af februar 2018 er:
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35,7%

Jeg kan modstå alt undtagen fristelser.
– Oscar Wilde
Der findes ikke noget du ikke kan – kun ting du ikke
har lært endnu.
- Ukendt
Den bedste måde at forudsige fremtiden på er at
opfinde den.
- Alan Kay, amerikansk IT-opfinder
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Blandt beboerne er udtrukket følgende vindere af sidste måneds krydsordsopgave:
Zita Olesen, A1 - Bolignr. A 112
Hella Wessing, B2 – Bolignr. B 210

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. maj 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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