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Sommeren er over os – vi glæder os til sol og varme og håber på en god sommer.
Haverne er så flotte lige nu, vi håber, at I benytter dem flittigt. Alle er velkommen til at
plukke blomster og bringe sommeren ind i jeres dagligstuer.
I juni arrangerer vi ”grillfester” på 3. sal. Vi håber at se mange af jer og jeres familier til en
hyggelig aften. Se tilmelding på afdelingen.
Medarbejdere og ledere deltager i det årlige Feminaløb i Fælledparken den 4. juni, det er
en meget dejlig tradition vi har.
Vi har modtaget 4 bud på, hvordan det kommende Ingeborggården kan komme til at se
ud. Projektmaterialet vil i de kommende uger blive bedømt af den nedsatte dommerkomite, og vi forventer at have udpeget det vindende projekt i løbet af de næste uger. Offentliggørelsen vil ske i august måned ved en reception på Ingeborggården, datoen følger.
Det bliver så spændende at følge voteringen i den kommende tid, alle møderne vil foregå
på Ingeborggården.
Med ønsket om en dejlig varm juni måned til alle.
____________________________________________________________________________________________________________________________________

HKH Prins Joachim har fødselsdag d. 7. juni.
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Søndag den 10. juni 2018

Højmesse v/ Peter Friis

Søndag den 17. juni 2018

Højmesse v/ Peter Friis

Søndag den 24. juni 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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Historien om Henry
Han hed Henry. Men efter at vi havde fået en franskfødt prins med samme navn, kaldte han sig ‘Angri’.
Han var spritter. Når han var fuld, truttede han i tuden på en gammel kaffekande, det lød næsten som en
saxofon, hæst og hulkende. Og samtidig dansede han rundt som en dansebjørn til stor morskab for de
forsamlede børn. Sådan brugte han sin ene talent til at glæde menneskenes børn.
Han kom ofte til præstegården og fik en skilling og en pakke mad. En søndag var han i kirke. Jeg lagde
først mærke til ham, da han knælede under altergangen. Han var ædru, renvasket, vandkæmmet, for han
skulle jo til fest. Han knælede som en fremmed blandt alle de velkendte og trofaste kirkegængere. Men
jeg syntes, det var, som om altergangen var ‘Angri’s helt alene. “Det er Jesu Kristi legeme det er Jesu Kristi blod”. ‘Angri’ tog imod med skælvende hænder og et næsten uhørligt: “tak”.
“...men det er derfor, jeg går til alters”
Han var ikke til alters for at demonstrere, at han hørte til de frelstes faste stab. For det gjorde han jo ikke.
Han var der – ja, hvorfor var han der egentlig? Jeg fik svaret næste dag. Da var han igen fuld, da han ringede på. “Jeg var i kirke i går og til alters,” sagde han med grødet stemme. “Ja, jeg så det, og du er velkommen, ‘Angri’”. Og nu med lidt stærkere stemme: “Jeg er ikke noget godt menneske, præst”. “Nej, det
er jeg heller ikke, Angri’”. Og nu, med ansigtet helt op i mit, næsten skreg han med grådkvalt stemme:
“men det er derfor, jeg går til alters”.
Vi bærer alle masker
Da hørte jeg evangeliet forkyndt, så enkelt og klart, som jeg aldrig selv havde kunnet forkynde det, evangeliet for de fattige, evangeliet for syndere. Og det er vi jo allesammen sådan efter dogmatikken og vore
fromme fraser. Men vi gør jo alligevel forskel på os syndere: der er ‘Angri’ og den slags – og så er der os
andre pæne syndere, vi der har masker på, vi der har pæne klæder og manerer til at dække over vor pjaltethed. “Hos Gud er der ingen personanseelse,” siger Paulus. Ordret oversat lyder det: “For Gud er der
ingen masker,” for ham er vi alle demaskerede, uden masker.
Men ‘Angri’ var det også for mennesker, udleveret som den, han var, pjaltet, hærget, den fortabte søn,
der bestandig kom tilbage, blot for bestandig at stikke hjemmefra igen. Til forargelse for den ældre bror,
os pæne syndere. ‘Angri’ vidste, at han var ganske og aldeles uværdig til at gå til alters, men netop derfor
kom han. Han vidste så meget om Kristi godhed og broderskab, at han netop indbyder de uværdige, dem
ved vejene og gærderne, i grøftekanterne og i laderne. Han kom alene i tillid til denne Vor Herres indbydelse. For ham var syndernes forladelse ikke noget ved siden af så meget andet, for ham var det det eneste ene: det, hvoraf han ganske bogstaveligt udholdt livet.
Han var ikke noget godt menneske – det var, hvad han vidste om sig selv. Han vidste, at han havde gjort
mennesker fortræd med sit liv: en far og mor, en ægtefælle måske. Han vidste også smerteligt, at han
ikke kunne gøre sig fri af sine lænker, han havde prøvet det så ofte, men forgæves. Derfor havde han,
som ikke turde kalde sig god, bogstaveligt ikke andet at leve af, end at Gud er god.

Redigeret af Peter Friis, Flintholm Kirke. Historien om Henry er fra H. J. Falks bog
‘Når Gud er så god – hvorfor så?’
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Referat fra beboer- og pårørenderådsmøde
på Ingeborggården
Tirsdag den 15. maj 2018, kl. 15.00 – 17.00 i mødelokalet.
Deltagere: Annie Duelund B2, Irene Bardrum A1, Anne Christensen pårørende, Grete Christensen B2,
Lis Hansen B1, Else Jørgensen B2, Lilli Jensen A2, Lea Eriksen afdelingssygeplejerske B3, Silas Thygesen Køkkenleder (deltager kun i punktet om maden), Pia Morilla Forstander og Anne Dorthe Hansen,
Faglig udviklingssygeplejerske (ref)

Referat
1. Valg af ordstyrer: Irene
2. Godkendelse af dagsorden, denne er godkendt.
3. Godkendelse af referat fra d. 5. marts, 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.
Lis fra B1 har ikke fået sin dagsorden til dette møde.
4. Drøftelse af maden: Der er generelt gode tilbagemeldinger på maden, der serveres på Ingeborggården. Beboere og pårørende er meget glade for den menu plan, der bliver udsendt.
Efter vi er blevet kommunale, er der krav om at vores madvarer skal være økologiske. Lige
nu er vi i køkkenet oppe på 37% af fødevarerne, der er økologiske. Målet er at 60% af de anvendte fødevarer skal være økologiske. Køkkenpersonalet vil i løbet af juni og juli måned
være med i en aftenvagt, og se hvordan maden anrettes og serveres. Der er delte meninger
om frugtgrøden, der fortiden serveres x 2 om ugen. Hvis man ikke kan lide frugtgrød, er der
mulighed for at aftale med sin kontaktperson, at de tager fromage med til pågældende beboer på den dag, der serveres frugtgrød. Men generelt var der også gode tilbagemeldinger
på aftensmaden. Der blev talt om rammerne for måltiderne, hvor det i nogle grupper fungerer fremragende mens andre steder, er der brug for at repetere, hvad et godt måltid er, og
hvad hyggelige rammer betyder for den enkelte beboers appetit. Der gives også udtryk for,
at der kan være stor forskel på de 2 aftenvagtshold, hvor den ene periode fungere fint,
mens den anden periode er mindre velfungerende, når det drejer sig om måltidet, rammerne samt hjælp til de enkelte beboere. Nogle beboere føler, at de bliver talt til som de var
børn. En beboer fortæller at personalet altid sidder med ved måltidet om aftenen og at dette
er med til at skabe en hyggelig stemning. Nogle mener, at der mangler ledelse om aftenen,
da måltiderne i dagvagten generelt fungerer fint. Der efterlyses at lederne er med og ser,
hvordan medarbejderne arbejder om aftenen.
Problematikkerne omkring aften måltidet vil blive taget op på først komne ledermøde. Køkkenmedarbejderne skal blandt andet på kursus i mad og måltider samt på kursus i det økologisk køkken.
5. Gennemgang af bruger undersøgelse: Det viser sig, at der formentlig er meget få beboere,
der ved, at de har indflydelse på hvilken mad, der bliver serveret. Der er ikke mange der deltager i menu planlægningsmøderne. Silas vil se hvordan kommunikationen kan forbedres
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på dette område, så flere deltager i disse møder, eller alternativt finde en helt anden form.
Smagen af maden er der generelt gode tilbagemeldinger på, en syntes, at der mangler
smag på maden. Silas oplyser, at de i køkkenet salter maden mindre, så man selv kan tilsætte, den salt man ønsker.
Der tales lidt om at smag og lugtesans ændrer sig med alderen, og at vi derfor kan opfatte
smag meget forskelligt. Der er flere andre ting, der kan påvirker vores smag. Der er blandt
andet en del medicin, der gør at vores smagsoplevelse ændres. Visse sygdomme samt rygning spiller også ind på vores smagsoplevelse. Pia gennemgår brugerundersøgelsen. Under spørgsmålet om aktiviteter er der 27% der svarer ved ikke. Måske skal vi finde en form,
hvor man tydeliggør de aktiviteter, der går ud af huset. Så vi hjælper og støtter beboerne i
at deltage i de tilbud, der bliver annonceret.
Der efterlyses også en kiosk i huset, som vi havde tidligere. Men som tidligere nævnt
kunne denne slet ikke løbe rundt, fordi der ikke var nok salg. Alternativet kunne være at få
sat nogle automater op med drikkelse og andre tilbud.
Under spørgsmålet om tøjvask, var der en der fortalte at tøjet var hvidt, da hun flyttede ind,
men nu er det alt sammen gråt. Der tages kontakt til vaskeriet.
Den samlede vurdering af brugerundersøgelsen er positiv, og det man finder på Ingeborggården er sammenligneligt med det, man finder på de andre plejehjem i kommunen. Nogle
beboere syntes, at flere af spørgsmålene var svære at forstå.
6. Orientering fra Forstanderen: ¨Vi har fået bevilliget en sum penge, der skal bruges til at tilbyde flere aktiviteter og socialt samvær om aftenen. Bevillingen dækker 2018 og 2019, lederne er i gang med at øge bemandingen i aftenvagt, der kan blive tale om at øge arbejdstiden for nogle personaler eller ansætte nye. Der har været kommunalt tilsyn på Ingeborggården og afventer den endelige rapport. Men generelt var der gode tilbagemeldinger, på
næste møde gennemgår vi rapporten.
Moderniseringen skrider stille og roligt frem, der er nu indkommet 4 projekter,

I forbindelse med den forestående modernisering af Ingeborggården, afholdes et åbent hus
arrangement onsdag d. 30 maj kl. 17.30 - 19. Her inviteres medlemmer af Frederiksberg
boldklub naboer og beboere, og dem der måtte være interesserede. Arrangementet vil blive
afholdt på 3.sal, der vil blive serveret lidt mad og drikke.
Vores Petanque bane i haven trænger til istandsættelse, gartneren er i gang.
Ingeborggårdens hjemmeside trænger til en opdatering, det arbejdes der på.
Der er bevilliget penge fra kommunen til at afholde en koncert på Ingeborggården, denne vil
blive afholdt i september.
Dørklokkesystemet fungerer ikke efter hensigten, der er ofte beboere eller pårørende der
må ringe meget længe, inden de bliver lukket ind. Pia vil tjekke op på systemet med Ascom.
7.

Orientering fra Faglig udviklingssygeplejerske:
1.maj er alle plejecentre og hjemmeplejen i Frederiksberg kommune overgået til et nyt dokumentations system kaldet CURA. Der arbejdes nu på at lære det nye system at kende.
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Der arbejdes som noget nyt nu på tablets, alle medarbejdere og ledere er optaget af at vi får
systemet op at køre hurtigst muligt.
Projekt demensrejseholdet starter op til september, hvor medarbejdere uddannes til at blive
”nøglepersoner” indenfor demensområdet. Pengene til projektet kommer fra en pulje i
Sundhedsstyrelsen.
Der er fortsat mange elever og studerende i huset, hvad både beboere og medarbejdere nyder godt af.
Der arbejdes løbende på at vi bliver bedre til at opspore beboere, der har tykke og synke
problemer (dysfagi) . Det er et overset område på landsplan, som vi nu prøver at have mere
fokus på, så den enkelte beboer får den rigtig forarbejdede kost, der ikke giver problemer
med at synke.
8. Evt.
Boremesteren kommer forbi fredag den 18. maj, hvor han skal takke de medarbejdere der
var med til at yde førstehjælp på en kvinde, der kørte galt i sin bil foran Ingeborggården ved
indgang 29.
Der efterspørges den årlige fest for pårørende og beboere, det bliver i juni måned, der er
afsat 3 datoer d. 12 - 13 - 14 juni, nærmere information følger.

NÆSTE MØDE MANDAG D.20.08.18 kl. 15 -17 i mødelokalet
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Grillfest !
..for beboere og pårørende

Vi håber at du og dine pårørende vil være med til en hyggelig uformel grillaften i spisestuen på 3. sal, med dejlig mad, hygge og fællessang. Da vi er mange på Ingeborggården vil arrangementet blive afholdt tre forskellige dage for henholdsvis stuen, første sal og anden
sal.
Arrangementet er gratis og der er ingen tilmelding.

Grillfest for

stuen: Tirsdag d. 12 juni

Grillfest for

første sal: Onsdag d.13. juni

Grillfest for

anden sal: Torsdag d.14 juni

Alle dage fra kl. 17.30-20.00
9

På tur ud og se høns, får og lam. Vi hyggede med dejlig is inden vi kørte hjem

10

Så er der fodbold!
D. 21 juni kl. 14.00 spiller de danske fodbolddrenge
fodbold mod Australien
Kom og se med på 3. sal på storskærm.
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Så kom dagen hvor der blev sået ærter og radiser, plantet jordbærplanter og lagt kartofler.
Vi havde alle en rigtig hyggelig formiddag.
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Endelig kom det gode vejr, og terapeuterne inviterede til træning udendørs, gangtræning på fliser
og balancetræning i gyngen.
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Uge 22
Fredag den
1. Juni

Aktiviteter i Juni 2018
Kl. 10.30-11.25 Vi mødes i B haven. Vi skal ”nusse” vores højbede.
Vi gør sommerbowlen klar til eftermiddagen arrangement
Kl. 10.15–14.15: Malerhold /Kreahold (For tilmeldte)
Kl. 11.25-11.50: Gymnastik
Kl. 13.00-14.15: Vi mødes i B haven hvor vi hygger og synger med Hanne Henriksen

Vi cykler stadig hver
torsdag.
Her fra en dejlig
solskinstur til
Frederiksberg Have
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Uge 23

Mandag den
4. juni

Aktiviteter i Juni2018
Kl. 10.30-11.25 Vi mødes til Petanque i B haven
Kl. 11.25-11.50: Gymnastik
Kl. 13.00-14.15: Klassisk musik i B haven
Kl. 13.00-14.15: Sang og musik med Henriette Errebo (for tilmeldte)

Tirsdag den
5. juni
Grundlovsdag

Onsdag den
6. juni

Lukket
Grundlovsdag

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

Torsdag den
7. juni

Kl. 10.15-11.25: Wellness kr. 20
Tilmelding frist mandag 4. juni

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 mandag 4. juni

Fredag den
8 juni

Kl. 10.15-11.25: Vi går i Netto og handler ind til Bankospil
Kl. 11.25-11.50: Gymnastik
Kl. 13.00-14.15: Ønsk en sang i B-haven
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Uge 24

Mandag den
11. juni

Aktiviteter i juni 2018
Kl. 10.30-11.25: Vi mødes i B haven. Vi skal ”nusse” vores højbede
Kl. 11.25-11.50: Gymnastik
Kl. 13.00-14.15: Anette Bohn fortæller om den Hellige Frans af Assissi
Kl. 13.00-14.15: Sang og musik med Henriette Errebo (for tilmeldte)

Tirsdag den
12. juni

Kl. 10.30-11.00: Dagens gymnastik er sammen med vores
venskabsbørnehave Pelikanen.
Kom og deltag . Det bliver sjovt!
Kl. 13.00-14.15: Damegruppe
17.30-20.00: Grillfest for stueetagens beboere og pårørende. I spisestuen på 3. sal.

Onsdag den
13. juni

Kl. 10.15–10.45: Gudstjeneste i spisestuen på 3. sal.
Kl. 11.25-11.50: Gymnastik
Kl. 13.15-14.15: Dans. Alle er velkommen
17.30-20.00: Grillfest for første sals beboere og pårørende. I spisestuen på 3. sal.

Torsdag den
14. juni

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 11. juni
17.30-20.00: Grillfest for anden sals beboere og pårørende. I spisestuen på 3. sal.

Fredag den
15. juni

Kl. 10.30-11.25: Vi spiller Petanque i B-haven
Kl. 11.25-11.50: Gymnastik
Kl. 13.00-14.30: Klassisk musik i A-haven. Vi spiser is
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Uge25

Mandag den
18. juni

Aktiviteter i juni 2018
Kl. 10.30-14.15 Vi tager i Rosenhaven. Vi tager picnic kurven med.
Tilmelding frist mandag 11.juni

Kl. 11.25-11.50: Gymnastik
Kl. 13.00-14.15: Sang og musik med Henriette Errebo (for tilmeldte)

Tirsdag den
19. juni

Kl. 10.30-11.25: Vi spiller petanque og ordner højbede i B-haven
Kl. 11.25-11.50: Gymnastik
Kl. 13.00-14.15: Damegruppe

Onsdag den
20. juni

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

Torsdag den
21. juni

Kl. 10.30-11.25: Fernisering af malergruppens værker
Kl. 11.25-11.50: Gymnastik
Kl. 10.15 – 14.15: Malerhold /Kreahold (For tilmeldte)
Kl. 14.00: Vi ser Danmark spille fodbold på storskærm på 3. sal.

Fredag den
22. juni

Kl. 10.30-14.15: Vi mødes i B haven og pynter op til eftermiddagens arrangement
Kl. 11.25-11.50: Gymnastik
Kl. 13.15-14.15: Vi fejrer Sankt Hans i B haven. Tør du smage på Heksebowlen?
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Uge26

Mandag den
25. juni

Aktiviteter i juni 2018
Kl. 10.30-14.15: Vi tager i Rosenhaven. Vi tager picnic kurven med.
Tilmelding frist mandag 18 juni

Kl. 11.25-11.50: Gymnastik
Kl. 13.00-14.15: Sang og musik med Henriette Errebo (for tilmeldte)

Tirsdag den
26. juni

Kl. 10.30-11.25: Ønsk en sang i B-haven
Kl. 11.25-11.50: Gymnastik
Kl. 13.00-14.15: Damegruppe

Onsdag den
27. juni

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

Torsdag den
28. juni

Kl. 10.30-11.25: Musik hygge med Pianist Svend Hjartboe & sanger Kate Petersen 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 25.juni
Kl. 10.30-11.25: Vi mødes i B haven. Vi skal ”nusse” vores højbede

Fredag den
29. juni

Kl. 11.25-11.50: Gymnastik
Kl. 13.15-14.15: Banko 10 kr pr plade
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Ture og Aktiviteter i juni
Dato

Hvor

Pris

Klokken

Tilmeldingsfrist

Kr. 20,-

10.15 -11.25

4 Juni

7. Juni

Wellness

7. Juni

Cykeltur med
rickshaw

13.15 -14.15

4 Juni

14. Juni

Cykeltur med
rickshaw

13.15 -14.15

11. Juni

18. Juni

Rosenhaven
med picnic
kurv

kr. 50,-

10.30 -14.15

11. Juni

25. Juni

Rosenhaven
med picnic
kurv

Kr. 50,-

10.30 -14.15

18. Juni

28. Juni

Cykeltur med
rickshaw

13.15 -14.15

25. Juni

God varm sommer!
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Igen en hyggelig eftermiddag med operasang, fællessang og dejligt klaverspil.
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Det vejr, som vi har oplevede i maj i år, var helt usædvanligt. Sommerdagene med temperaturer
over 25 grader kommer på rad og række i maj i år, og det endda i den første halvdel af måneden,
som normalt er knap så varm, som den anden halvdel. Og vejret er da også helt usædvanligt
varmt for årstiden, hvilket har gjort, at årets femte måned kan gå hen at blive den varmeste af
slagsen siden slutningen af 1800-tallet (Kilde. Tv2).
Mon det dejlige vejr forsætter?
God Sommer
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Dejlig dansedag i haven med fuld sol, 25 grader og lækre smoothies
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Dato
Torsdag den
Lørdag den
Tirsdag den
Torsdag den
Onsdag den
Torsdag den
Fredag den
Fredag den

Navn
14. juni
16. juni
19. juni
21. juni
27. juni
28. juni
29. juni
29. juni

Erling Nielsen, A1
Marianne Borsdal, B1
Arne Sandnes, B1
Birthe Karen Pedersen, B2
Aksel Ramm, B2
Bente Lyng Hansen, A3
Grethe Størle, A2
Leif H. Andersen, B1

88 år
72 år
75 år
90 år
79 år
80 år
96 år
80 år

___________________________________________________________________________________________

Velkommen til nye beboere
Tove Bargholz , B3
Athanasios Deduoulos, A2
Kent Munk, B2
Hother Køster, B3

Vi har sagt farvel til
Aase Ellen W Jensen, A2
Kirsten Lilli Hansen, B2
Eva Kastoft-Christensen, B3
Hans Andersen, B2
Molly Elisabeth Hansen, A1
Niels Thiele, B2
Grethe Majbrit Christensen, A3
Kate Zuschlag, B3
Inga Schlanbusch, B1
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Så kom varmen og den kom i stor stil. Det er jo rigtig rart med det gode vejr, og vi prøver
at finde på retter der give god mening i forhold til vejret. Det er dog ikke altid at vi lige kan
forudse vejret, og når varerne er købt hjem, så er det ikke nemt for os at lave for meget
om på menuen. Men ja vi ved da godt at flæskesteg med kartofler, brun sovs og rødkål,
måske ikke lige passer til 25 graders varme.
Der er til gengæld ting vi kan begynde at se på menuen allerede nu. Vi kommer til at få
mere koldskål om aftenen. Der kommer jordbær med fløde og sukker til dessert. Vi skal
have mere is, og vi kommer også til at bytte kage om eftermiddagen ud med melon og
frisk frugt.
Det er med at nyde sommeren mens vi har den.
I juni måned vil der også være grillaftner. Det er fordelt over tre dage, så hold øje med plakater rundt om i huset. Arrangementet er for beboere og pårørende, så vi håber at se
mange af jer og jeres familier. Det plejer at være nogle rigtig hyggelige aftener.
Der er som altid menuplanlægning og denne gang er det:

Onsdag den 27. juni kl. 11 i spisesalen
Vores økologiprocent for udgangen af april 2018 er:

37%
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Hvis man ønsker at blive gammel, må man finde sig i at leve længe.
– Ove Sprogø

Lev et godt værdigt liv. Når du bliver ældre, kan du tænke tilbage og
nyde det en gang til.
– Dalai Lama

Du skal danse som om ingen kigger, elske som om du aldrig er blevet
såret, synge som om ingen lytter og leve som om himlen var på jorden.
– William W. Purkey
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Blandt beboerne er udtrukket følgende vindere af sidste måneds krydsordsopgave:
Martha Mortensen, A3 - Bolignr. A301
Rosmarie Tingstrøm, A2 – Bolignr. A208

Vi er 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. juni 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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