Vafler, rødbedejuice og musik i haven. Inger Lundholt spiller klaver.
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Juli måned er gået på hæld og gav os rigtig mange dejlige solskinstimer. Jeg håber, at I har nydt
solen og varmen.
Vinderprojektet blev præsenteret onsdag den 4. juli for beboer og pårørenderådet, ledergruppen
og vores MED udvalg. Alle synes godt om det, og vi glæder os til at præsentere det for jer først i
august måned, dato følger.
Vi holder åben hus for naboerne, boldklubben, Ingeborggården og andre interesserede onsdag
den 23. august kl.17.30 -19.00. Her fortæller vi mere om det kommende byggeri ” Generationernes By” Der bliver hængt invitationer op rundt om i huset.
Det kommer til at forløbe, som det åbne hus vi havde i maj, men denne gang deltager Borgmesteren og arkitekterne, der har tegnet byggeriet. Alle er velkommen til at deltage.
I løbet af efteråret deltager vi i workshops, hvor vi drøfter vores ønsker til byggeriet og den kommende etapedeling – mere information følger.
Ingeborggården går en spændende tid i møde og jeg glæder mig til at samarbejde med jer om
vores nye plejecenter.
____________________________________________________________________________________________________________________________________

H.H. Prins Nikolai har fødselsdag d. 28. august.

3

Søndag den 5. august 2018 kl. 10

Højmesse v/ Birgitte Haahr

Søndag den 12. august 2018 kl. 10

Højmesse v/ Anette Molin Brautsch

Søndag den 19. august 2018 kl. 10

Højmesse v/ Peter Friis

Søndag den 26. august 2018 kl. 10

Højmesse v/ Anette 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.
____________________________________________________________________
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”Drop in dåb” på Frederiksberg
Dengang jeg blev døbt var jeg en lille baby på 3 måneder. Og mine egne tre børn blev også døbt inden de
blev et halvt år. Det har altid være kotume i Danmark og den protestantiske kristendom, at vi døber børnene, mens de er små.
Men nogle vælger anderledes og ønsker enten ikke at deres børn skal døbes eller at de i hvert fald selv
skal bestemme, når de bliver ældre. Det betyder, at jeg som regel døber et par konfirmander inden deres
konfirmation, fordi de blev ikke døbt som små. Det betyder også, at der i de seneste år er en kraftig stigning i voksendåb i Folkekirken. Man bliver måske spurgt om man vil være gudmor eller stå fadder til et
lille barn og den opgave skal man være døbt for at kunne varetage.
Mange voksne mennesker går faktisk rundt og ønsker at blive døbt, men får ikke gjort noget ved det. Det
er grænseoverskridende og en så privat sag, at det at få ringet til en præst og få sat en dåbsdato i kalenderen for mange bliver for stor en opgave, og så får man det udskudt og bare ikke gjort.
I den anledning fandt præsterne på Vesterbro sidste år ud af, at hvis de nu åbnede kirkedørene en fredag
eftermiddag og inviterede til ”drop in dåb”, så var der måske nogle af de mennesker, der lettere kunne
finde på at droppe ind i kirken og blive døbt.
Og ganske rigtigt – der kom 30 – børn og voksne, som af den ene eller anden grund, synes at denne måde
at blive døbt på var den helt rigtige for dem – uden så meget forberedelse. Det vil sige, at der stod præster klar til at tale med dem, da de kom. En lille times samtale i kirkerummet og derefter dåb. På Vesterbro har de siden da afholdt to af den salgs åbne kirker med mulighed for at blive døbt – direkte fra gaden
– så at sige, og der er hver gang kommet hhv. 35 og 45 personer.
Vi ønskede således også på Frederiksberg, at afholde sådan en ”Drop in dåb” for nylig og 26 blev døbt den
torsdag eftermiddag den 14. juni i Lindevang Kirke. Og det var både mænd og kvinder, børn og voksne,
babyer og teenagere. Den mindste, der blev døbt var 3 måneder gammel og lå i fars arm, mens lidt familie stod smilende omkring, de havde ikke overskud til den traditionelt planlagte dåbsfest. Den ældste, der
blev døbt var 58, hun kom alene, for det var en ganske privat sag for hende og et ønske gennem flere år,
at hun gerne vil døbes og høre til det særlige sted, som kirken er.
To personer fra kirken stod som dåbsvidner. De havde på forhånd meldt sig som frivillige til den opgave.
De kendte ingen af dem, de var dåbsvidner til, men da de stod omkring døbefonten sammen med dem,
så blev der dannet et øjeblik af dyb samhørighed.
Kirken dannede fællesskab om enhver, der valgte at droppe ind og blive døbt den 14. juni, ligesom folkekirken gør hver eneste gang et menneske bliver døbt. Det er så værdigt, højtideligt og helt igennem meningsfyldt at åbne for dåbens gave også på denne måde.

Sognepræst Annette Molin Brautsch, Flintholm kirke
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I juni blev der vist VM fodbold på storskærm i Aktiviteten. De danske drenge spillede mod
Australien. Kampen endte 1-1.
Vi havde en hyggelig eftermiddag med god fodboldstemning.
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Vi grillede i haven og alle var med til at forberede middagen. Der blev skåret grøntsager
og foldet servietter. Det var en rigtig hyggelig dag i haven med dejlig mad og selvfølgelig
skønt solskin.
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Aktiviteter i August 2018

Onsdag den

Kl. 10.15-11.25: Lukket

1. August

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

Torsdag den

Kl.10.30 – 11.25: Vi mødes i B haven og vi ordner krukker

2. August

Kl. 11.25-11.50: Gymnastik
Kl. 13.15-14.15: Cykeltur i Rickshaw
Tilmeldingsfrist mandag 30 juli

Fredag den

Kl. 1030-11.25: Kom op og hjælp med at lave de dejligste romkugler

3. August

Kl. 11.25-11.50: Gymnastik
Kl. 13.00 – 14.15: Vi mødes på terrassen i Aktiviteten til hygge og musik.

Et billede af Frederiksberg mellem 1958 og 1964, set fra Borgmester Fischersvej på 12. sal. Billedet er
udlånt af Hanne, der er pårørende til Jytte Nielsen.
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Mandag den

Aktiviteter i August 2018
Kl. 10.30-11.25: Vi skal vande vores krukker og bede i B haven
Kl. 11.25-11.50: Gymnastik

6. August

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

Kl. 10.30-11.25: Så skal vi lave gymnastik med vores

7. August

børnehave Pelikanen.
Obs! Ingen gymnastik kl. 11.25, da vi gør gymnastik
med børnehaven fra kl. 10.30.
Kl. 13.00-14.15: Damegruppe aflyst

Onsdag den

Kl. 10.15-10.45: Gudstjeneste i spisestuen

8. August

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

Torsdag den

Kl. 10.30-11.25: Vi mødes til Petanque i B haven.

9. August

Kl. 10.15-14.15: Maler/ Kreahold (For tilmeldte)
Kl. 11.25-11.50: Gymnastik
Kl. 13.15-14.15: Cykeltur i Rickshaw
Tilmeldingsfrist den 6. august

Fredag den
10. August

Kl. 10.15-11.25: Vi går i Netto og køber ind til Bankospil
Tilmeldingsfrist den 6. august
Kl. 11.25-11.50: Gymnastik
Kl. 13.00-14.15: Vi mødes til ØNSK EN SANG i B haven og spiser is.
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Aktiviteter i August 2018

Mandag den

Kl. 10.30-11.25: Vi mødes til Petanque i B haven.

13. August

Kl. 11.25-11.50: Gymnastik
Kl. 13.00-14.15: Annette Bohn fortæller om Dalai Lama
Kl. 13.00-14.15: Sang og musik med Henriette Errebo (for tilmeldte)

Tirsdag den

Kl. 10.30-11.25: Gåtur i nærområdet

14. August

Tilmeldingsfrist den 10. august
Kl. 11.25-11.50: Gymnastik
Kl. 13.00-14.15: Damegruppe aflyst

Onsdag den

Kl. 10.30-11.25: Lukket

15. August

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

Torsdag den

Kl. 10.30-11.25: Vi mødes i B haven til hygge og is

16. August

Kl. 10.15-14.15: Maler/ Kreahold (For tilmeldte)
Kl. 11.25-11.50: Gymnastik
Kl. 13.15-14.15: Cykeltur i Rickshaw
Tilmeldingsfrist den 10. august

Fredag den

Kl. 10.15-11.25: Vil du ud at handle – så går vi i Domus Vista sammen

17. August

Tilmeldingsfrist den 13. august
Kl. 11.25-11.50: Gymnastik
Kl. 13.00-14.15: Banko kr. 10 pr. plade
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Aktiviteter i August 2018

Mandag den

Kl. 10.30-11.25: Vi kører en tur til Dragør og hygger og spiser frokost

20. August

Tilmeldingsfrist den 13. august
Kl. 11.25-11.50: Gymnastik
Kl. 13.00-14.15: De tilmeldte er i Dragør.
Kl. 13.00-14.15: Sang og musik med Henriette Errebo (for tilmeldte)

Tirsdag den

Kl. 10.30-11.25: Neglebar. Kr. 10

21. August

Tilmeldingsfrist den 17. august
Kl. 11.25-11.50: Gymnastik
Kl. 13.00-14.15: Damegruppe

Onsdag den

Kl. 10.30-11.25: Lukket

22. August

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

Torsdag den

Kl. 10.30-11.25: Vi mødes i B haven til Petanque

23. August

Kl. 10.15-14.15: Maler/ Kreahold (For tilmeldte)
Kl. 11.25-11.50: Gymnastik
Kl. 13.15-14.15: Cykeltur i Rickshaw
Tilmeldingsfrist den 20. august

Fredag den

Kl. 10.30-11.25: Kom og vær med til at presse juice. Vi er i B haven.

24. August

Kl. 11.25-11.50: Gymnastik
Kl. 13.00-14.15: Vi mødes i B haven hvor vi hygger og smager på vores juicer
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Aktiviteter i August 2018

35

Mandag den

Kl. 10.30-11.25: Vi mødes til Petanque i B haven.

27. August

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

Tirsdag den

Kl. 10.15-11.25: Vi kører en tur ud i det blå

28. August

Tilmeldingsfrist den 24. august
Kl. 11.25-11.50: Gymnastik
Kl. 13.00-14.15: Damegruppe

Onsdag den

Kl. 10.30-11.25: Lukket

29. August

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

Torsdag den
30. August

Kl. 10.15-11.25: Wellness. Kr. 20
Tilmeldingsfrist den 27. august
Kl. 10.15-14.15: Maler/ Kreahold (For tilmeldte)
Kl. 11.25-11.50: Gymnastik
Kl. 13.15-14.15: Cykeltur i Rickshaw
Tilmeldingsfrist den 27. august

Fredag den

Kl. 10.30-11.25: Vi forbereder eftermiddagens Café med folkedans

31. August

Kl. 11.25-11.50: Gymnastik
Kl. 13.00-14.15: Cafe med opvisning i folkedans ved Folkedans
Danmark
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Ture og Aktiviteter i august

Dato

Hvor/hvad

Pris

Klokken

Tilmeldingsfrist

2. august

Cykeltur i rickshaw

Evt. penge til is

13.15 - 14.15

30. juli

9. August

Cykeltur i rickshaw

13.15 - 14.15

6. August

10. August

Netto indkøbstur. Gåtur

10.15 - 11.25

6. August

14. August

Gåtur i nærområdet

10.30 – 11.25

10. August

Cykeltur i rickshaw

13.15 - 14.15

10. August

10.30 - 11.25

13. August

10. 30 – 14.15

13. august

16. August

Evt. penge til is

Indkøb i Domus
17. August

20. August

Tur til Dragør
med frokost

Egenbetaling
for frokost.
Kr. 50 for bus

.. Fortsættes næste side.
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Ture og Aktiviteter i august .. fortsat

Dato

Hvor/hvad

Pris

Klokken

Tilmeldingsfrist

21. August

Neglebar

Kr. 10

10.15 – 11.25

17. august

23. August

Cykeltur med
rickshaw

Evt. penge til is

13.15 – 14.15

20. august

30. August

Wellness

Kr. 20

10.15 – 11.25

27. august

Et billede af Frederiksberg ca 1958-1964, set fra 12. sal på Borgmester Fischers vej. Udlånt af
Hanne, pårørende til Jytte Nielsen.
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Maler-/kreaholdet viste deres flotte værker frem ved en hyggelig fernisering, hvor
deltagerne selv fortalte om hvordan malerierne var blevet til og hvilke teknikker der var
brugt.
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Der er også lavet flotte filtede figurer og smykker
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Hyggelig Sank Hans eftermiddag med skøn underholdning af ”Den lille forskel”
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Dato
Onsdag den
Mandag den
Lørdag den
Tirsdag den
Torsdag den
Lørdag den
Lørdag den
Søndag den
Fredag den
Fredag den
Mandag den

Navn
1. august
6. august
11. august
14. august
16. august
18. august
18. august
19. august
24. august
24. august
27. august

Senija Fazlinovic, A1
Gerda Karen Hansen, A3
Rita Rask, B3
Birthe Iversen, B2
Helle Hornemann, A2
Knud Rasmussen, B3
Tove Bargholz, B3
Bent Kofoed, A1
Anni Lis Duelund, B2
Grete Hansen, B1
Kirsten Rabinovitsch, A3

81 år
93 år
94 år
90 år
78 år
81 år
73 år
98 år
80 år
77 år
92 år

______________________________________________________________________________________

Velkommen til nye beboere
Elly Fogh, B3
Sven Erik Lerdam, B2

Vi har sagt farvel til
Kirsten H. Møller, B3
Lone Thor, B3
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Sommeren er godt i gang og det betyder at vi i køkken
sender folk på lang og velfortjent ferie. Der er dog stadig folk tilbage til at stå for maden, og det skal jo selvfølgelig komme jer til gode.
På sidste menuplanlægningsmøde var der et ønske om at vi fortsatte med sommerretter. Der var ønsker om mere frugt til dessert. Det kunne være vandmelon, eller andet frisk sommerfrugt.
Vi har også haft afprøvet en ret der hedder maskeret blomkål, og her kommer jeg
til kort. Det er ikke en ret jeg kendte til i forvejen, men heldigvis er der erfarne folk i
køkkenet, som kunne belære mig om hvad det gik ud på. Det var en succes, og
derfor prøver vi den af igen hen over sommeren.
Vi nåede heldigvis at få del i jordbærhøsten, og det er vi rigtig glade for. Det er dog
en kort sæson så det er med at udnytte den så godt vi kan.
Vi håber at alle får en god sommer, og får nydt vejret og haven i vid udstrækning.
Næste menuplanlægning er:

Onsdag den 5. September kl. 11 i spisesalen
Vores økologiprocent for udgangen af juni 2018 er:

36,1%
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Far kan du hjælpe med matematik?
“Jo, hvad skal jeg hjælpe
med?”
“Jeg skal finde fællesnævneren…”
“Hvad fanden har i ikke fundet den endnu, den ledte vi
også efter da jeg gik i
skole?!”

Hvor meget vejer du?
– 67 kilo med briller.
– Hvad vejer du så uden?
– Det ved jeg ikke – Jeg kan
ikke se det.

.
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Blandt beboerne er udtrukket følgende vindere af sidste måneds krydsordsopgave:
Erik Brøggler, A2 - Bolignr. A205
Lilly Grethe, B2 Bolig nr B225

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 17. august 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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