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Jeg ønsker alle et lykkebringende nytår og håber, at I har haft en dejlig jul.
Den 1. januar 2019 vil der på servicepakken blive opkrævet kr. 46,- pr. måned til
dækning af rengøringsartikler i egen bolig.
Beløbet vil fremgå af PBS oversigten for januar 2019, vi forslår at Ingeborggården
fortsat indkøber rengøringsartiklerne til jeres bolig, i det det vil sikre at arbejdsmiljø
kravene fortsat overholdes.
Såfremt I selv ønsker at indkøbe produkterne, bedes I afmelde dette til administrationen.
Planlægningen af det kommende byggeri er godt i gang og jeg forventer at komme
med en orientering til jer i løbet af januar.
Det blev ikke til så mange TVI udsendelser i 2018, men vi har sendt den årlige julehilsen, hvis I ikke allerede har set den, så kig med på vores hjemmeside www. Ingeborggaarden.dk.
Traditionen tro ønsker vi hinanden godt nytår i løbet af januar måned – se opslag.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Prinsesse Josephine og Prins Vincent fylder 8 år den 8. januar

Prinsesse Athena fylder 7 år den 24. januar
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Søndag den 6. januar 2019

Gudstjeneste v./ Birgitte Haahr

Søndag den 13. januar 2019

Gudstjeneste v/ Peter Friis

Søndag den 20. januar 2019

Gudstjeneste v/ Annette Molin Brautsch

Søndag den 27. januar 2019

Gudstjeneste v/ Birgitte Haahr

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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Af Peter Friis
De hellige tre konger
I Matthæus-evangeliet berettes om vise mænd, som bragte gaver til det nyfødte Jesusbarn, men hvornår blev de konger og fik navne?
De personer, som bliver til de hellige tre konger omtales i Bibelen. Her får man indtryk af, at de er "magere" dvs. stjernetydere og astrologikyndige, der er blevet ledt
frem til Jesusbarnet ved at betragte stjernerne, naturligvis Bethlemsstjernen. Matthæusevangeliet oplyser, at der gives gaver guld, røgelse og myrra, men antallet af
personer oplyses ikke. Når man efterfølgende har sluttet, at der var tre, skyldes det
sandsynligvis, at der jo omtales tre gaver.
Hvorfor var der tre?
I 1200-årene formes forestillingen om de Hellige Tre Konger, måske bl.a. med inspiration fra Det gamle Testamente, hvor Salmernes bog angiver, at det er konger
fra "Taris og fjerne strande" som skal komme med gaver til den nyfødte Messias.
Desuden står der også, at kongerne af Saba og Seba skal lægge skat til den nyfødte.
Historien om de Hellige tre Konger
De tre fik med tiden de latinske navne Caspar, Melchior og Balthazar, og senere
legender fortalte, at de efter at være vendt hjem, abdicerede og gav deres ejendele
til de fattige, for i stedet at vandre ud og sprede evangeliet
Hele 40 år efter, at kongerne havde fundet Jesus, blev de angiveligt døbt af apostlen St. Thomas i Indien, og derefter ordineret som præster. En middelalderlig helgenkalender fra Köln oplyser desuden, at de alle døde kort efter jul i Armenien, år
54. Melchior døde 1 januar i en alder af 116, Balthazar den 6 januar som 112-årig
og endelig forlod Caspar denne verden 11 januar som den yngste af de tre, 109 år
gammel. Alle blev begravede ved Jerusalems mure.

Kongerne i Milano
Da Konstantin den Førstes mor, Helena var på pilgrimsrejse omkring 325, mente
hun at have fundet resterne af de tre konger, og sørgede for, at de blev sendt til
Konstantinopel, og placeret i St. Sophia-katedralen. Senere blev relikvierne foræret
til Milano, da St. Eustorgius blev biskop her, og en særlig basilika blev bygget til
den sarkofag, som indeholdt knoglerne. Da man forsøgte at få sarkofagen ind i
byen sank vognen, som den blev transporteret på, og dette blev taget som et tegn
på, at der måtte bygges en kirke til relikvierne på netop dette sted.
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Et gyldent skrin i Köln
Da Frederik Barbarossa i 1164 erobrede Milano, blev relikvierne af de tre konger
sendt til Köln - angiveligt med tre forskellige skibe. Biskop Rainald von Dassel fik
dermed en betydelig attraktion til den kirke, som blev den nuværende Kölnerdom,
og som efter kort tid blev en af Europas førende valfartssteder. Der blev fremstillet
et fornemt gyldent skrin til kongernes ben. Førende guldsmedeværksteder arbejdede på skrinet fra ca. 1180 til 1220, og den dag i dag hviler en del af kongernes
ben her. Når det ikke er alle, skyldes dette, at en del af relikvierne atter er overført
til Milano.

Kilder til de Hellige Tre Kongers historie
Hvor kender vi historien om de tre konger fra? Bibelen er én kilde, men der er flere
andre.
Et skrift fra det 6. århundrede, Excerpta Latina Barbari, nævner kongernes navne
for første gang, og senere fortsættes og udbygges traditionen, idet kongerne nu
placeres som repræsentanter for forskellige racer og livsaldre. På denne måde vises symbolsk, hvorledes alle (da kendte) folkeslag hylder den nyfødte Kristus.

Historia trium regum, ca. 1370
Det nævnes, at den ældste, Melchior, var konge af Arabien og havde gråt skæg.
Den midaldrende Balthazar var konge af Etiopien og derfor sort, og den yngste af
kongerne Caspar fra Tarsus, var en hvid mand i tyverne. Første gang denne version mødes på tryk, er i en udgivelse af en række værker, der kom i Basel i 1563,
og som tilskrives St. Beda. Før dette tidspunkt fandtes kongernes historie dog også
i nedskrevet form, nemlig i karmelittermunken Johannes af Hildesheims "Historia
trium regum" fra ca. 1370. Her angives dog, at det var Caspar, som kom fra Etiopien.

Historien på dansk i 1508
Johannes af Hildesheims skrift var yderst populært, og oversattes til en række
sprog; tysk, hollandsk, fransk, engelsk og dansk. I dette skrift samlede han alle de
da kendte traditioner om kongerne, og disse beretninger indgik i den meget populære "folkebog" om Jesu fødsel og tidligste år: "Jesu barndoms Bog", der var udbredt over hele Norden. Den ældste udgave af bogen var den danske, som blev
trykt i 1508.
Helligtrekonger lys
Helligtrekongersaften blev tidligere regnet for julens sidste aften. Dette blev markeret med særlige lys.
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Lys er blandt de juleskikke, som kristendommen har bragt med sig, og som hurtigt
vandt folkelig yndest. I julen måtte man helst have et par store julelys tændt hele
tiden, og til helligtrekongersaften var det populært med hele tre, særligt kraftige lys,
for dem, der havde råd.

Lysets knald afsluttede julen
En anden måde at fremstille helligtrekonger lys på, var at forme et lys med tre
"ben" og dermed tre væger - én for hver af kongerne. I samlingen hvor de tre "ben"
mødtes, kunne man støbe en smule krudt ind, fx ved at hælde det i et stykke gåsefjer. Når flammerne brændte ned til krudtet antændtes dette - og et lille knald forkyndte, at nu var julen uigenkaldeligt forbi.
At helligtrekonger lysene angav afslutningen på julen ses ikke kun i optegnelser fra
bondesamfundet, men har også været kendt i borgerlige miljøer. I "Peters Jul" fra
1866 handler de næstsidste vers netop om helligtrekongersaften, hvor familien har
tre lys tændt: "Her sidder vi ved vort lille bord - og ser, hvordan lysene brænde når de er slukkede, siger Mor, - at så er julen til ende".

Helligtrekonger-optog og stjernemænd
Frem til slutningen af 1800-tallet kunne man træffe på optog med sang og lysende
stjerner.
Igennem mange århundreder frem til reformationen, havde kirken benyttet helligtrekonger til en særlig "Stjernemesse", hvor de tre konger i flotte dragter, dog ind i kirken for at give deres gaver til julekrybbens Jesusbarn. Fra den sydeuropæiske
middelalder kender man også folkelige optog, hvor fx latinskoleelever gik rundt optrådte med en særlig vise om kongerne og på denne måde tjente lidt penge. Fra
midten af 1600-årene véd man, at der var stjerneoptog i Odense, hvor hvidklædte
personer gik omkring med stjerne, og et regnskab afslører, at Vordingborg skole allerede i 1625 havde en stjerne, som åbenbart blev brugt udendørs i juletiden.
Hjemmelavede stjerner
Skikken var imidlertid ikke kun begrænset til selve helligtrekongersaften. Optegnelser vidner om, at man i hele perioden fra 3. juledag til 6. januar kunne møde hvidklædte unge med krone på hovedet, som spillede og sang for penge. Også fattige
kunne i fx købstæder få særlig tilladelse til at gå med stjerne. fattige, som på denne
måde tjente en ekstra skilling kunne å rundt fra før jul og et lille stykke hen på foråret. At gå med stjerne var særligt populært i Nord- og Midtjylland, hvorfra der også
kendes beretninger om meget store og flotte stjerner, fremstillet af papir og forsynet med billeder af Jesu fødsel, m.m.
Stjerneskikken og helligtrekonger optogene uddøde i Danmark i løbet af 1800årene, visse steder blev "tiggeriet" ligefrem forbudt af politiet. Men i Sverige gled
ideen, sammen med Staffanstraditionen ind i Luciaskikken, hvor Lucia følges af et
antal "stjärngossar".
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Helligtrekonger løb
I enkelte egne af Danmark, på Agersø, Omø, Ærø og visse steder på Als, har der
været tradition for helligtrekonger løb, hvor især børn og unge klæder sig ud til
ukendelighed, og drager rundt på besøg i de lokale hjem. Der er indicier på, at
denne skik - måske - har sit udspring i ”helligdagskontrollanters” opsyn med, om
folk holdt juledagene hellige, og lod arbejdet hvile.
På Agersø og Omø må helligtrekonger løberne ikke tale, hvorimod de på Ærø og
Als taler med fordrejede stemmer under deres besøg rundt omkring. Når helligtrekonger løberne besøger et sted beværtes de med kaffe, sodavand, kage, godter
etc. og husets beboere vil naturligvis forsøge at gætte gæsternes identitet.
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Underviser: Astrid som i flere år har undervist på Ingeborggården, har fået nyt job,
så derfor byder vi velkommen til ny underviser Ulla.
Ulla kommer fremover onsdag kl. 10.15-14.15
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Endnu engang havde vi besøg af operasanger Merete Laursen, som denne gang
underholdte med skønne julesange.
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Vi siger farvel til Lisbeth fra B1 som skal på pension.
Mange var mødt op for at ønske hende god vind fremover.
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Uge 1

Tirsdag den
1. januar

Aktiviteter i Januar 2019
Nytårsdag Lukket
Vi glæder os, til vi ses i Aktiviteten i morgen!

Onsdag den
2. januar

Kl. 10.00-11.25: Vi pakker julepynten ned. Kom og hjælp!
Kl. 10.15-14.15: Malerhold /Kreahold (For tilmeldte)
Kl. 11.25-11.50: Gymnastik
Kl. 13.00-14.15: Dans/musik. Alle er velkommen.

Torsdag den
3. januar

Kl. 10.15-11.25: Forstanderen inviterer til kaffe og dialog om livet på
Ingeborggården
Kl. 11.25-11.50: Gymnastik
Kl. 13.15-14.15: Cykeltur i Rickshaw
Tilmeldingsfrist 2. januar

Fredag den
4. januar

Kl. 10.15-11.25: Vi ser billeder og video fra julemåneden
Kl. 11.25-11.50: Gymnastik
Kl. 13.15-14.15: Annette Bohn: Forfatter Stefan Zweig
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Uge 2

Mandag den
7. januar

Aktiviteter i Januar 2019
Kl. 10.30-11.25: Vi kører i Lidl og handler ind til Banko
Tilmeldingsfrist 3. januar
Kl. 11.25-11.50: Gymnastik
Kl. 13.00-14.15: Sang og musik med Henriette Errebo (for tilmeldte)
Kl. 13.15-14.15: Vi lytter til gamle lp plader. Har du nogle liggende, vil vi meget gerne
høre dem

Tirsdag den
8. januar

Kl. 10.30-11.25: Vi ser Danskernes egene historier- ”På skolebænken”
Kl. 10.00-11.15: Debatgruppe med Kaare Vissing
(for tilmeldte)
Kl. 11.25-11.50: Gymnastik
Kl. 13.00-14.15: Damegruppe

Onsdag den
9. januar

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

Torsdag den
10. januar

Kl. 10.30-11.25: Neglebar kr. 10,Tilmeldingsfrist 4. januar
Kl. 11.25-11.50: Gymnastik
Kl. 13.15-14.15: Cykeltur i Rickshaw
Tilmeldingsfrist 4. januar

Fredag den
11. januar

Kl. 10.30-11.25: Vi bager citronkage til eftermiddagens
arrangement.
Kl. 11.25-11.50: Gymnastik
Kl. 13.15-14.15: Banko kr. 10,- pr plade
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Uge 3

Mandag den
14. januar

Aktiviteter i Januar 2019
Kl. 10.30-11.25: Vi ser Slotskoncert fra 2017.
Musicalmesterværker
Kl. 11.25-11.50: Gymnastik
Kl. 13.00-14.15: Sang og musik med Henriette Errebo (for tilmeldte)
Kl. 13.15-14.15: Vi fortsætter med formiddagens koncert

Tirsdag den
15. januar

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

Onsdag den
16. januar

Kl. 10.00-11.25: Jytte læser højt
Kl. 10.15-14.15: Malerhold /Kreahold (For tilmeldte)
Kl. 11.25-11.50: Gymnastik
Kl. 13.15-14.15: Dans/musik. Alle er velkommen

Torsdag den
17. januar

Kl. 10.30-11.25: Wellness kr. 20
Tilmelding frist 11. januar
Kl. 11.25-11.50: Gymnastik
Kl 13.00-14.00: Nytårskur i spisestuen

Fredag den
18. januar

Kl. 10.30-11.25: Så skal vi trille masser af romkugler. Kom op og
hjælp!!!
Kl. 11.25-11.50: Gymnastik
Kl. 13.15-14.15: Ønsk en sang- Alle genrer
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Uge 4

Mandag den
21. januar

Aktiviteter i Januar 2019
Kl. 10.30-11.25: Internationale krammedag
Kom og få et kram
Kl. 11.25-11.50: Gymnastik
Kl. 13.00-14.15: Sang og musik med Henriette Errebo (for tilmeldte)
Kl. 13.15-14.15: Vi viser Ellen 100 år

Tirsdag den
22. januar

Kl. 10.30-11.25: Illustrere tiderne 1980-1990
Kl. 10.00-11.15: Debatgruppe med Kaare Vissing (for tilmeldte)
Kl. 11.25-11.50: Gymnastik
Kl. 13.00-14.15: Damegruppe

Onsdag den
23. januar

Kl. 10.00-11.25: Jytte læser højt
Kl. 10.15-14.15: Malerhold /Kreahold (For tilmeldte)
Kl. 11.25-11.50: Gymnastik
Kl.11.15-12.30: De tilmeldte spiser sammen i aktiviteten inden koncerten.
Kl. 12.30-16.30: De tilmeldte tager til ældrekoncert på Frederikksberg Rådhus

Torsdag den
24. januar

Kl. 10.30-11.25: Vi ser billeder og video fra julemåneden
Kl. 11.25-11.50: Gymnastik
Kl. 13.15-14.15: Cykeltur i Rickshaw
Tilmeldingsfrist 21.januar

Fredag den
25. januar

Kl. 10.30-11.25: Vi ser operaen : La Boheme (den er på dansk)
Kl. 11.25-11.50: Gymnastik
Kl. 13.15-14.15: Vi ser 2. del af La Boheme
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Uge 5

Mandag
den
28.
januar

Aktiviteter i Januar 2019
Kl. 10.15-11.25: Vi skal have hjælp til Sarah Bernard kage.
Kl. 11.25-11.50: Gymnastik
Kl. 13.00-14.15: Sang og musik med Henriette Errebo (for tilmeldte)
Kl. 13.15-14.15: Har du nogle gamle LP plader? Så kom og lad os sammen lytte til dem

Tirsdag
den
29.
januar

Kl. 10.30-11.25: Kom op og udfordr dig selv. Hjernegymnastik
Kl. 10.00-11.15: Debatgruppe med Kaare Vissing (for tilmeldte)
Kl. 11.25-11.50: Gymnastik
Kl. 13.00-14.15: Damegruppe

Onsdag
den
30.
januar

Kl. 10.00-11.25: Jytte læser højt
Kl. 10.15-14.15: Malerhold /Kreahold (For tilmeldte)
Kl. 11.25-11.50: Gymnastik
Kl.11.15-12.30: De tilmeldte spiser sammen i aktiviteten inden koncerten.
Kl. 13.00-16.30: De tilmeldte tager til Nytårsbal på Rådhuset

Torsdag
den
31.
januar

Kl. 10.30-11.25: Barndomserindringer: Anker Jørgensen
Kl. 11.25-11.50: Gymnastik
Kl. 13.15-14.15: Cykeltur i Rickshaw
Tilmeldingsfrist 27. januar
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Dato

Hvor/hvad

3. januar

Cykeltur i Rickshaw

7. januar

Vi kører en tur i
Lidl og køber
bankogaver

10. januar

Neglebar

10. januar

Cykeltur i
Rickshaw

17. januar

Wellness

17. januar

Pris

Klokken
13.15 - 14.15

Tilmeldingsfrist
2. januar

10.15 - 11.25

3. januar

10.15 - 11.25

4. januar

13.15 - 14.15

4. januar

10.15 - 11.25

11. januar

Cykeltur i
Rickshaw

13.15 - 14.15

11. januar

24. januar

Cykeltur i
Rickshaw

13.15 - 14.15

21. januar

31. januar

Cykeltur i
Rickshaw

13.15 - 14.15

27. januar

Kr. 10,-

Kr. 20,-
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Mandegruppen var på Café Nielsen, hvor de fik rigtig julefrokost med alt hvad
der hører til. Selv et par dejlige damer havde de taget med.

Skål og Glædelig Jul
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Igen i år fik vi besøg af vores venskabsbørnehave, hvor vi fik lavet en kæmpe
lang guirlande, som nu hænger i Aktiviteten.

Børnene sang også
flere julesange for os.
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Vi fik den dejlige fornøjelse af at få præmiere på Johannes Møllehave og Karsten
Wolfs nye julesang. Anita Lerche fremførte denne meget smukt.
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om
Pris på servicepakker pr. 1. januar 2019
Servicepakken

Pris pr. måned

Morgenmad
Frokost (varm ret)
Aftensmad (smørrebrød)

kr.
kr.
kr.

753,00
2.058,00
874,00

TOTAL

Kr. 3.685,00

Vask af tøj
Prisen for vask af tøj

kr.

167,00

kr.

433,00

kr.

46,00

Vask af linned
Prisen for vask af linned

Rengøringsartikler
Rengøringsartikler til egen bolig

22

Dato
Fredag den
Søndag den
Mandag den
Fredag den
Lørdag den
Søndag den
Søndag den
Torsdag den
Søndag den
Søndag den
Tirsdag den
Onsdag den
Torsdag den
Onsdag den

Navn
4. januar
6. januar
7. januar
11. januar
12. januar
13. januar
13. januar
17. januar
20. januar
20. januar
22. januar
23. januar
24. januar
30. januar

Johannes Møllehave, A1
Inge Neergaard-Henrichsen, A2
Jørgen Elling, A2
Eva Lillian Engelborg, A3
Niels Jørgensen, B3
Jan Gottlieb Jensen, B2
Grethe Madsen, B1
Athanasios Dedopoulos, A2
Gerda Apizsch, B3
Karen Gravgaard, A3
Annelise Haeusler, A3
Marie Korsgaard, B3
Inez Biering, A2
Jytte Jespersen, A1

82 år
92 år
99 år
92 år
98 år
66 år
83 år
85 år
99 år
95 år
92 år
84 år
77 år
89 år

_______________________________________________________________________________

Velkommen til nye beboere
Aase Nielsen, A2
Niels Jørgensen, B3
Jan Hansen, B3
Kirsten Jensen, B1
Wanda Jansson, A3
Herdis Hansen, A3

Vi har sagt farvel til
Linda Nielsen, A33
Villy Madsen, B2
Anna Maria Petersen, A2
Yrsa Ammekilde, A2
Aase Borello, A3
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Så er vi kommet godt ind i det nye og vi kigger med forventning frem mod forår. December er en travl måned i køkkenet,
med meget forberedelse frem mod jul og nytår. Januar er lidt
mere rolig på den måde, men det giver os mulighed for at fordybe os i andre projekter.
Vi kommer til at bruge 2019 på flere forskellige projekter, og
jeg vil lige nævne et par af dem her:
Vi skal fortsætte vores arbejde med at få sølvmærket i økologi. Sølvmærke kræver at man
har over 60% økologi, og vi er rigtig flot på vej. Som man kan se i bunden af siden, ligger vi
nu på 44,7% og til sammenligning lå vi i december 2017 på ca. 27%
Vi arbejder videre på vores dysfagi tilbud. Vi har brug for en masse nyt udstyr til produktionen, men det kommer i hus i starten af dette år.
Vi kommer til at snakke en masse udflytning i starten af dette år. Vi glæder os til der står
et flot nyt Ingeborggården, men i mellemtiden skal der stadig laves og serveres mad, i en
lang periode på to steder. Det bliver en spændende udfordring.
Alt det og meget mere kommer til at ske i 2019. Vi glæder os.

Menuplanlægning holder vi stadig og alle er velkomne. Dato for næste møde er:

Onsdag den 23. januar kl. 11 i spisesalen
Vores økologiprocent for udgangen af december 2018 er:

44,7%
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Gi’ mig mine arme
tilbage
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Blandt beboerne er udtrukket følgende vindere af sidste måneds krydsordsopgave:
Wanda Bruun, A3- Bolignr. 307
Thora Mollerup, B1- Bolignr. 102
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 18. Januar 2019

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 + B3
Afd. sygeplejerske Pia Bærentzen
Tlf.: 38 77 79 49 - direkte
e-mail: piba03@frederiksberg.dk

Afdeling A3 – 2. sal - 38 77 79 40 - direkte
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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