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I denne måned holder vi mortensaftenfester tirsdag den 6. november for A1 og B1,
onsdag den 7. november for A2 og B2 og torsdag den 8. november for A3 og B3. Vi
ser frem til dejlig mad og god underholdning.
Vi inviterer til juletræsfest torsdag den 22. november kl.16 -18, I er velkommen til at
invitere jeres familie med, der er plads til både børn, unge og ældre og vi glæder os
til at se jer, inden alle juleforberedelserne for alvor går i gang. Arrangementet er
gratis.
Julen er en dejlig tid, og vi har bestilt 2 juletræer til A og B haven. I år er formentlig
det sidste år med juletræer i haven. Vi sætter lys på til juletræsfesten den 22. november.
November måned bliver også en måned med at få tilpasset vores kommende byggeri. Vi holder en del arbejdsmøder, hvor den endelige indretning skal på plads. Når
vi bygger så mange boliger, vil der være mange ting at forholde sig til, og vi regner
med at det hele kommer på plads i løbet af de næste par måneder.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Der er ingen kongelige fødselsdage i november
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Søndag den 4. november 2018

Allehelgen v./ Birgitte Haahr

Søndag den 11. november 2018

Højmesse v/ Peter Friis

Søndag den 18. november 2018

Højmesse v/ Birgitte Haahr

Søndag den 25. november 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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Børn i kirken – nye bønner, der rimer.
Som præst får man ind imellem nogle anderledes opgaver. I sensommeren blev jeg spurgt om jeg ville
skrive fire bønner til børn i alderen 9-12 år. Temaerne
skulle være 1) tro, 2) godt og ondt, 3) jul og 4) påske.
Opgaven hænger sammen med et landsdækkende
projekt på internettet, som hedder ”Børn i kirken”. Her
har præster og pædagogisk/musikalsk uddannede personer skabt et nyt forum med inspiration til arbejdet med børn i kirken. Det er så vigtigt, at vi som kirke
taler ind i børns hverdag, så både børn og forældre føler sig godt inddraget og finder det relevant og vigtigt at gå en tur i kirke.
Ideen er også, at man som kirke gør sig umage for at tale direkte til den aldersgruppe, som kommer til
gudstjeneste, så der er lavet forskellige bønner, historier, sang og musik til børn inden for fire alderstrin 03 år, 3-6 år, 6-9 år, 9-12 år. Hele livet gennemgår vi mennesker en udvikling, og når man er barn, springer
man hele tiden i sin udvikling, så det, som en 3-årig synes er helt fantastisk, synes en 7-årig ikke er
spændende længere.
Her er to af de bønner, jeg har skrevet for de 9-12 årige. Jeg tænker, at de også kan bruges af unge og
voksne og skabe både smil og eftertanke.
Jeg har haft fire børn på hhv., 9, 10, 11 og 12 år til at læse dem igennem og kommentere dem og de var
meget begejstrede for indholdet og billedsproget, som de let kunne relatere til.
Måske er der et barn i jeres familie, som også kan nikke genkendende til ordene...
TEMA: TRO

TEMA: GODT OG ONDT

Kære Gud
Gad vide om du er her et sted,
så mine tanker om tro kan finde fred?
Nogle dage tvivler jeg
andre dage griner jeg.
Du er som en kæmpe klippe af ro,
som kan gi’ mig drømmebilleder og himmelsko.
Gør min og andres selvkritik
til guddommelig LOL og skøn musik.
Du er så mægtig, klog og populær.
Giv mig mod til at være præcis den jeg er.
Kast dit lys forbi det sted, hvor jeg går,
så jeg kan vokse med min tro år for år.
AMEN

Kære Gud
Der er gode dage og dumme dage.
Familie, venner og skumfiduser
kan varme og kramme, så humøret bruser.
Der er dage, hvor jeg jubler.
Der er dage, hvor alting snubler.
Hvorfor er der så ondt derude?
Verden kan være en uløselig knude.
Mobning, katastrofer, terror og had.
Jeg spørger dig – er du ligeglad?
Og du svarer, hvad jeg allerede ved,
at meget ondt skal bekæmpes med venskab og
kærlighed.
Hvis du er den gode Gud, jeg tror, du er,
så lyt til min bøn, når det er dårligt vejr.
AMEN

Sognepræst Annette Molin Brautsch, Flintholm Kirke
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Flere beboere har være på cykeltur eller gåtur til deres gamle hoveddør. Nogle af
vores frivillige piloter har kørt i rickshaw og andre har gået en tur.
Vil du gense din gamle hoveddør, så tag med på tur.

Her
har
jeg
boet
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Lena fejrede sit 25 års jubilæum på Ingeborggården.
Hjertelig tillykke Lena

Pia holdt tale for jubilaren

Familie og kollegaer kom forbi
til reception, og Lena fik mange
dejlige gaver
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Så har vi prøvet at lave flødeboller. Der blev pisket længe og resultatet blev 32
dejlige flødeboller med både kokos og lakrids

Piskeholdet

Det færdige resultat
bliver beundret

8

beboere, familie, venner, personale og frivillige

9

Uge 44
Torsdag den
1. november

Aktiviteter i November 2018
Kl. 10.30-11.25: Hjernegymnastisk/Pia beboer kaffe??
Kl. 10.15–14.15: Malerhold /Kreahold (For tilmeldte)
Kl. 11.25-11.50: Gymnastik
Kl. 13.00-14.15: Lukket

Fredag den
2. november

Kl. 10.30-11.25: Vi bager ”guf guf” kage til eftermiddagens arrangement
Kl. 11.25-11.50: Gymnastik
Kl. 13.15-14.15: Vi quizzer

Pernille fra køkkenet har lavet lækre boller til morgenmadsgruppen.
Vi siger tusind tak. Mums
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Uge 45

Mandag den
5. november

Aktiviteter i November 2018
Kl. 10.30-11.25: Vi ser billeder og film fra måneden som er gået.
Kl. 11.25-11.50: Gymnastik
Kl. 13.15-14.15: Har du nogle gamle LP plader? Så kom og lad os
sammen lytte til dem
Kl. 13.00-14.15: Sang og musik med Henriette Errebo (for tilmeldte)

Tirsdag den
6. november

Kl. 10.15-11.00: Dagens gymnastik er sammen med vores
venskabsbørnehave Pelikanen. Kom og vær med! Det bliver sjov.
Kl. 10.00-11.15: Debatgruppe med Kaare Vissing (for tilmeldte)
Kl. 11.25-11.50: Obs ingen gymnastik i dag.
Kl. 13.00-14.15: Debatgruppe med Kaare Vissing (for tilmeldte)
Kl. 13.00-14.15: Vi dækker borde op til aftenens arrangement. Mortens Aften.
MORTENS AFTEN STUEN

Onsdag den
7. november

Kl. 10.30-11.25: Lukket
Kl. 11.25-11.50: Gymnastik
Kl. 13.00-14.15: Vi dækker borde op til aftenens arrangement.
Mortens Aften.
MORTENS AFTEN 1. SAL

Torsdag den
8. november

Kl. 10.15-11.25: Vi ser: Poul Hammerichs Danmarkskrønike
Kl. 10.15–14.15: Malerhold /Kreahold (For tilmeldte)
Kl. 11.25-11.50: Gymnastik
Kl. 13.00-14.15: Vi dækker borde op til aftenens arrangement. Mortens Aften.
MORTENS AFTEN 2. SAL

Fredag den
9. november

Kl. 10.15-11.25: Lukket.
Kl. 11.25-11.50: Gymnastik
Kl. 13.00-14.15: Ønsk en sang (Alle genrer)
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Uge 46

Mandag den
12. november

Aktiviteter i November 2018
Kl. 10.30-11.25: Vi ser danskernes egne historier- oplevelser fra broerne. Fra 1915 til i dag
Kl. 11.25-11.50: Gymnastik
Kl. 13.00-14.15: Sang og musik med Henriette Errebo (for tilmeldte)

Kl. 13.15-14.15: Anette Bohn fortæller om Napoleon /Josephine

Tirsdag den
13. november

Kl. 10.30-11.25: Vi quizzer
Kl. 10.00-11.15: Debatgruppe med Kaare Vissing (for tilmeldte
Kl. 11.25-11.50: Gymnastik
Kl. 13.00-14.15: Debatgruppe med Kaare Vissing (for tilmeldte)
Kl. 13.00-14.15: Damegruppe

Onsdag den
14. november

Kl. 10.15–10.45: Gudstjeneste i spisestuen på 3. sal.
Kl. 11.25-11.50: Gymnastik
Kl. 13.15-14.15: Dans/musik. Alle er velkommen

Torsdag den
15. november

Kl. 10.30-11.25: Illustrerede tiderne 1940-1950
Kl. 11.25-11.50: Gymnastik
Kl. 10.15-14.15: Malerhold /Kreahold (For tilmeldte)
Kl. 13.15-14.15: Lukket

Fredag den
16. november

Kl. 10.30-11.25: Vi bager vafler. Kom op og hjælp!
Kl. 11.25-11.50: Gymnastik
Kl. 13.00-14.30: Vi ser Tjajkovskij 6 symfoni
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Uge 47

Mandag den
19. november

Aktiviteter i November 2018
Kl. 10.30-11.25: Neglebar kr. 10,Tilmelding frisk 14 november
Kl. 11.30 – ca. 1400: Vi fejrer den internationale mandedag, og tager de
tilmeldte mænd med til frokost på Kastanjehaven
Kl. 11.25-11.50: Gymnastik
Kl. 13.00-14.15: Sang og musik med Henriette Errebo (for tilmeldte)

Tirsdag den
20. november

Kl. 10.15-11.25: Vi kører i Netto og handler ind til banko
Tilmelding frisk 14 november
Kl. 10.00-11.15: Debatgruppe med Kaare Vissing (for tilmeldte
Kl. 11.25-11.50: Gymnastik
Kl. 13.00-14.15: Debatgruppe med Kaare Vissing (for tilmeldte)
Kl. 13.00-14.15: Damegruppe

Onsdag den
21. november

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

Torsdag den
22. november

Kl. 10.30-11.25: Vi pynter op til juletræ fest
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 19 november
Kl. 16.00 -18.00: Juletræsfest - for beboere, venner, familie, frivillige og medarbejdere

Kl. 10.30-11.25: Vi bager til eftermiddagens arrangement
Fredag den
23. november

Kl. 11.25-11.50: Gymnastik
Kl. 13.15-14.15: Banko kr. 10,- pr. plade
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Uge 48

Mandag den
26. november

Aktiviteter i November 2018
Kl. 10.30-14.15: Vi pynter op til jul
Kl. 11.25-11.50: Gymnastik
Kl. 13.00-14.15: Sang og musik med Henriette Errebo (for tilmeldte)
Kl. 13.00-14.15: Vi starter med at bage julesmåkager.

Tirsdag den
27. november

Kl. 10.30-11.25: Vi pynter op til jul
Kl. 10.00-11.15: Debatgruppe med Kaare Vissing (for tilmeldte)
Kl. 11.25-11.50: Gymnastik
Kl. 13.00-14.15: Debatgruppe med Kaare Vissing (for tilmeldte)
Kl. 13.00-14.15: Damegruppe

Onsdag den
28. november

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

Torsdag den
29. november

Kl. 10.30-11.25: Vi pynter op til jul
Kl. 10.15-14.15: Malerhold /Kreahold (For tilmeldte
Kl. 11.25-11.50: Gymnastik
Kl. 13.15-14.15: Cykeltur i Rickshaw
Tilmeldingsfrist 26 november

Fredag den
30. november

Kl. 10.30-11.25: Vi pynter op til jul
Kl. 11.25-11.50: Gymnastik
Kl. 13.15-14.15: Vi afslutter julepyntningen.
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Dato

Hvor/hvad

19. november

Neglebar

20. november

Pris

Klokken

Kr. 10,-

Tilmeldingsfrist

10.30-11.25

14 november

Vi kører en tur i
Netto

10.15-11.25

14 november

22. november

Cykeltur i
Rickshaw

13.15-14.15

19 november

29. november

Cykeltur i
Rickshaw

13.15-14.15

26. November

Hygge med spillet Vildkatten
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En tur på Arken hvor vi så udstilling med Van Gogh og spiste frokost i restauranten

Astrid som er kursusleder på malerholdet fortalte om billederne
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17

Dejlig mad. Skøn udsigt og hyggeligt selskab.
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Igen havde vi besøg af Merete Laursen, der denne gang underholdte med dejlige
musicalsange samt nogle fællessange.
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Damegruppen har travlt med at folde servietter til de 3 gange Mortens Aften.
Foreløbig er der foldet ca. 100 servietter. Godt gået damer.

20

McDonald’s? Det skulle prøves. Og sikke en udfordring.

Hvordan
mon hun
har tænkt
sig at spise
den uden
bestik
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Julemanden har mange fine ting i sækken:

Talende fotoalbum

Bukser designet til
kørestolsbrugere

Flot fotoalbum hvor man kan indtale historier til billederne

Bestik med tykt skaft.

Simple Music Player

PenAgain
kørestolsbrugere

Musikafspiller er helt enkel og simpel at styre.
Åbn den lille låge foroven, og musikken spiller. Luk låget, og den
slukker.

Y-formet skriveredskab, der ligger
godt i hånden og der er en lille
fordybning til pegefingeren.
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Dato
Lørdag den
Søndag den
Søndag den
Lørdag den
Mandag den
Tirsdag den
Tirsdag den
Søndag den
Torsdag den
Fredag den
Fredag den

Navn

3. november
4. november
11. november
17. november
19. november
20. november
20. november
25. november
29. november
30. november
30. november

Solveig Gaard, B2
Grethe Kloch, B3
Lilly Grethe Grøndahl, B2
Zita Olesen, A1
Annelise Sørensen, B1
Tove Marie Nielsen, A3
Lis Samson, B1
Lillian Jensen, B3
Ruth Hammerlund, A1
Erik Schyberg, A3
Bente Hansen, B3

101 år
76 år
102 år
97 år
84 år
97 år
86 år
96 år
91 år
92 år
82 år

_______________________________________________________________________________

Velkommen til nye beboere
Lone Krarup, B1
Ester Petersen, A3
Else Axelsen, A2
Villy Højgaard Madsen, B2
Connie Christesen, A2
Poul Dragsbæk Schmidt, A3
Erik Søren Agergaard, B2
Lise Marholt, B3
Leif Emil Hansen, A1
Lillian Kjellsson, A2

Vi har sagt farvel til
Rita Rask, B3
Rut Andersen, A1
Inge Larsen, A2
Gerda Sigh, A1
Poul Frimand Olsen, A1
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Så er efteråret over os og i køkkenet betyder det at der
er flere projekter i gang, og i denne måned vil jeg fortælle
lidt mere om to af disse projekter.
Som de fleste ved så går vi en del op i vores økologiprocent på de kommunale plejehjem og Ingeborggården er
ikke nogen udtagelse. Vi tænker meget over hvordan vi kan stige i økoprocent og
en del tiltag har i allerede mærket noget til. Der snakker jeg om vores skrællemaskine til kartofler og rodfrugter og vores vegetardage, bare for at nævne to.
Ud over vores fokus på økologi, har vi også en masse fokus på dysfagi. Dysfagi er
et andet ord for tygge/synkebesvær, og det er et meget vigtigt fokus at have.
Vi har haft to undervisningsdage for køkken, pleje, ledere og terapeuter og også
haft en halv dag i køkkenet hvor vi øvede i produktion af mad med anden konsistens. Vi har fået rigtig god hjælp af en ekspert udefra, og det har givet en masse
inspiration til hvordan vi kan lave maden bedre og mere indbydende til de beboere
med dysfagi.
Dette er et omfattende projekt, og ikke noget der bliver løst på tre dage. Det kræver
andre maskiner, og andre arbejdsgange, og derfor vil det ikke være det sidste i får
at høre om dette.

Næste menuplanlægning er:

Onsdag den 5. december kl. 11 i spisesalen

Vores økologiprocent for udgangen af september 2018 er:

40,8%
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Blandt beboerne er udtrukket følgende vindere af sidste måneds krydsordsopgave:
Birgitte Knudsen, B2 - Bolignr. B225
Hans Bomberg, A3 – Bolignr. A304

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 19. november 2018

Navn: _______________________________

Afd.:__________
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Bolignr.:_______

__________________________________________

Ingeborggården har sin egen TVI-kanal. Gå ind på Ingeborggårdens hjemmeside 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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