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Efter sne og kulde i januar måned håber vi på mere varme og solskin i februar.
Dagene bliver længere og foråret nærmer sig, det bliver dejligt.
Vi håber, at I vil benytte aktivitetscenteret flittigt – husk der er opstartet en malergruppe, en sanggruppe og en diskussionsgruppe. Mange kommer dagligt til gymnastikken og det er dejligt, at I
gør det.
Gæsteværelset bliver brugt flittigt, og det er til gavn for beboere og pårørende, men fra august
måned kan vi ikke længere tilbyde dette. På grund af det kommende byggeri inddrager vi gæsteværelset til andre formål. Det er vi kede af, men ser ikke andre muligheder og håber på jeres forståelse.
Planlægningen af byggeriet er i fuld gang, og det går som planlagt. I marts måned bliver der
holdt borgermøde på Ingeborggården omkring lokalplanen, når vi kender datoen sender vi opslag ud.
Vi indkalder til informationsmøde i løbet af marts måned, hvor vi vil orientere om byggeriet og
flytning til Nimbus, dato følger i løbet af februar. Det er vigtig for os, at I bliver holdt løbende informeret og vi vil gerne sige noget konkret om byggeriet, så I har noget at forholde jer til. Når jeg
mødes med jer til de månedlige kaffemøder på 3. sal, er I velkommen til komme med spørgsmål
og her vil jer orientere om de seneste nyheder om byggeriet.
____________________________________________________________________________________________________________________________________

Kronprinsesse Mary fylder 47 år den 5. februar

Prinsesse Marie fylder 43 år den 6. februar
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Søndag den 3. februar 2019

Kyndelmissegudstjeneste v./ Annette
Molin Brautsch

Søndag den 10. februar 2019

Gudstjeneste v/ Peter Friis

Søndag den 17. februar 2019

Gudstjeneste v/ Birgitte Haahr

Søndag den 24. februar 2019

Gudstjeneste v/ Annette 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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Selvom det nu er februar og vi er på vej til forår, er det i kirken stadig Helligtrekongers tid. Sådan har kirkeåret sine
udfordringer, og sin charme. Selv har jeg haft meget svært
ved at slippe beretningen om de hellige tre konger, vise
mænd fra Østerland, som begav sig ud på en rejse, kun
vejledt af en stjerne. Det taler til mit hjerte, at man kan
gøre sådan, og historien kan være god at dvæle ved. Ikke
alt behøver gå lige hurtigt. Ting tager tid.

At være på rejse, at se rejsen som en udvikling og en berigelse, at møde noget, der er stort nok
til at bøje sig for, det er forunderligt alt sammen. Et fornemt eksempel på en nutidig udgave af de
hellige tre konger kunne være Troels Kløvedal, den legendariske søfarer. Kløvedal sejlede med
Nordkaperen over de største have og besøgte de mest ensomme øer. Han kendte sin stjernehimmel og alle sine logbøger. Det var hans visdom. Det spændende er, at det nok alligevel blev
kærligheden og familien, der blev hans kompas eller hans ledestjerne. Når vi tager hjemmefra,
ved vi ikke altid, hvad det er, der vil ende med at være vores ledestjerne. Her blev det, for mig at
se, kærligheden og familien.

Da Troels Kløvedal skulle begraves, jeg ved det,
som så mange andre, kun fra medierne, var det i
en kiste bemalet med blå bølger. Under kistelåget
var en stjernehimmel. Sådan måtte det være for en
søfarer. Overraskende nok skulle asken ikke spredes over havet. Det kunne man ellers have troet.
Kløvedal blev gammeldags begravet. Det får mig
til at tænke, hvor vigtigt det er, at vi skriver ned,
hvordan vi ønsker vores begravelse eller bisættelse. Andre kan gætte, men det er ikke sikkert, der
gættes rigtig. Måske ved vi heller ikke, hvilke muligheder der er. Tænk, at man kan få sig en stjernehimmel under kistelåget. Og samtidig have familien omkring sig! Det er for mig at se et drømmescenarie og vel også værd at bøje sig for.

Sognepræst Birgitte Haahr, Flintholm kirke
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Store bagedag i Aktiviteten. Der bliver vejet, pisket, rørt og slået æg ud. Resultatet
blev en dejlig citronkage, som vi nød til eftermiddagens bankospil.
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Hygge med bankospil og hjemmebag.
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Vi mødtes i spisestuen og ønskede hinanden godt nytår med et glas champagne
og kransekage.
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Uge 5

Fredag den
1. februar

Aktiviteter i Februar 2019
Kl. 10.15 - 11.25: Vi bager komtesse vafler.
Kl. 11.25 - 11.50: Gymnastik
Kl. 13.15 - 14.15: H.C - Hit med sangen

Kortmakkere
efterlyses
Vi er to damer, der mangler et par kortmakkere til at spille
whist og femhundrede.
Er det noget for dig, så kontakt:
Lis Hansen, B 115
Lilly Petersen, A 111
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Uge 6

Mandag den
4. februar

Aktiviteter i Februar 2019
Kl. 10.30 - 14.15: Vi tager i Rødovre Centrum og handler og spiser frokost
Tilmeldingsfrist fredag 1. februar
Kl. 11.25 - 11.50: Gymnastik
Kl. 13.00 - 14.15: Sang og musik med Henriette Errebo (for tilmeldte)
Kl. 14.45 - 16.00: Sang og musik med Henriette Errebo (for tilmeldte)

Tirsdag den
5. februar

Kl. 10.15 - 11.00: Dagens gymnastik er sammen med
vores venskabsbørnehave Pelikanen. Kom og vær
med!
Det bliver sjov!
OBS! Ingen fælles gymnastik kl 11.25
Kl. 13.00 - 14.15: Damegruppe

Onsdag den
6. februar

Kl. 10.30 - 11.25: Jytte kommer og læser
Kl. 10.15 - 14.15: Malerhold /Kreahold (For tilmeldte)
Kl. 11.25 - 11.50: Gymnastik
Kl. 13.15 - 14.15: Lukket

Torsdag den
7. februar

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: Cykeltur i Rickshaw
Tilmeldingsfrist 4. februar

Fredag den
8. februar

Kl. 10.30 - 11.25: I anledning af de kongelige fødselsdage bager vi lagkager.
Kom og hjælp til. Vi har brug for gode råd til dekoration
af kagerne.
Kl. 11.25 - 11.50: Gymnastik
Kl. 13.15 - 14.15: Vi hygger med kakao & lagkage.
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Uge 7

Mandag den
11. februar

Aktiviteter i Februar 2019
Kl. 10.00 - 11.25: Lukket
Kl. 11.25 - 11.50: Gymnastik
Kl. 13.00 - 14.15: Sang og musik med Henriette Errebo
(for tilmeldte)
Kl. 13.15 - 14.15: Annette Bohn fortæller om ”Grevinde Danner”
Kl. 14.45 - 16.00: Sang og musik med Henriette Errebo (for tilmeldte)

Tirsdag den
12. februar

Kl. 10.15 - 11.25: Lukket
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
13. februar

Kl. 10.15 - 11.25: Gudstjeneste i spisestuen
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
14. februar

Kl. 10.30 - 11.25: Vi taler om Valentins dag
Kl. 11.25 - 11.50: Gymnastik
Kl. 13.15 - 14.15: Lukket

Fredag den
15. februar

Kl. 10.30 - 11.25: Illustrerede tiderne
Kl. 11.25 - 11.50: Gymnastik
Kl. 13.15 - 14.15: Vi lytter til gamle LP’er.
Har du nogle liggende, vil vi meget gerne høre dem.
Alle er velkommen

12

Uge 8

Mandag den
18. februar

Aktiviteter i Februar 2019
Kl. 10.30 - 11.25: Vi kører i Netto og køber ind til banko
Tilmeldingsfrist 13. februar
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 klassisk musik
Kl. 14.45 - 16.00: Sang og musik med Henriette Errebo (for tilmeldte)

Tirsdag den
19. februar

Kl. 10.30 - 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
20. februar

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
21. februar

Kl. 10.30 - 11.25: Vi ser billeder og video fra måneden som er gået
Kl. 11.25 - 11.50: Gymnastik
Kl. 13.15 - 14.15: Cykeltur i Rickshaw
Tilmeldingsfrist 18. februar

Fredag den
22. februar

Kl. 10.30-11.25: Vi bager til eftermiddagens arrangement
Kl. 11.25-11.50: Gymnastik
Kl. 13.15-14.15: Banko. KR 10,- pr plade
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Uge 9

Mandag den
25. februar

Aktiviteter i Februar 2019
Kl. 10.30 - 14.15: Madlavning & borddækning for mænd
Tilmeldingsfrist 18. februar
Kl. 11.25 - 11.50: Gymnastik
Kl. 13.00 - 14.15: Sang og musik med Henriette Errebo
(for tilmeldte)
Kl. 14.45 - 16.00: Sang og musik med Henriette Errebo (for tilmeldte)

Tirsdag den
26. februar

Kl. 10.30 - 11.25: Vi fejrer ”international bowling dag” og spiller bowling i aktiviteten
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
27. februar

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
28. februar

Kl. 10.30 - 11.25: Vi forbereder til fastelavn
Kl. 11.25 - 11.50: Gymnastik
Kl. 13.15 - 14.15: Cykeltur i Rickshaw
Tilmeldingsfrist 25. februar
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Dato
4. februar

Hvor/hvad
Vi tager i Rødovre
Centrum og handler og
spiser frokost

Pris

Klokken

Tilmeldingsfrist

Kr. 50,-

10.30 - 14.15

1. februar

7. februar

Cykeltur i Rickshaw

13.15 - 14.15

4. februar

18. februar

Netto

10.30 - 11.25

13. februar

21. februar

Cykeltur i Rickshaw

13.15 - 14.15

18. februar

25. februar

Madlavning &
borddækning for mænd

10.30 - 14.15

18. februar

28. februar

Cykeltur i
Rickshaw

13.15 - 14.15

25. februar
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Tur til Frederiksberg Rådhus til Ældrekoncert, hvor temaet var Melodi Grand Prix.
Turen startede med middag i Aktiviteten, og så var der varmet op til alle de gode
gamle melodier
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Hygge med at lytte til beboernes gamle plader. Der blev lyttet, grint og snakket om
minderne fra musikken.

Tag dine gamle
plader med, eller
bare kom op og
hør med, og få
en hyggelig eftermiddag.
Næste gang er
4. februar
kl. 13.15
i Aktiviteten
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Dato
Lørdag den
Torsdag den
Lørdag den
Lørdag den
Mandag den
Tirsdag den
Onsdag den
Onsdag den
Fredag den
Tirsdag den
Onsdag den

Navn
2. februar
7. februar
9. februar
9. februar
11. februar
12. februar
20. februar
20. februar
22. februar
26. februar
27. februar

Niels Ove Hansen, A2
Mona Pinkowsky, B3
Jytte Larsen, A1
Gunnar Nielsen, B1
Per Jensen, A2
Rosmarie Tingstrøm, A2
Erik Brøggler, A2
Edel Budek, A2
Bent Almtorp, B1
Frederik Jungersen, A1
Else Jørgensen, B2

96 år
80 år
85 år
79 år
95 år
94 år
94 år
93 år
92 år
80 år
78 år

_______________________________________________________________________________

Velkommen til nye beboere
Inger Carlsen, A3
Grete Sørensen, A1
Jan Thomsen, A2
Viggo Wolthers, A2
Rita Kragh, B3
Lenard Friedmann, A3

Vi har sagt farvel til
Bent Kofoed, A1
Inge Neergaard-Henrichsen, A2
Lillian Kjellsson, A2
Niels Jørgensen, B3
Wanda Jansson, A3
Lis Schmidt, B1
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Julen er bag os og temperaturen er faldet. I køkkenet er vi
optaget af et par forskellige projekter. Vi arbejder videre
med vores tygge/synke venlig kost og vi har opgraderet
vores maskinpark for at kunne lave den type mad endnu
bedre. Det kræver en del øvelse og det er en helt ny måde
at tænke mad på for os, så det kommer til at kræve en del
træning før den sidder lige i øjet.

Så er vi ved at planlægge den første uge af februar, hvor
vi står over for en lille udfordring. Gulvet i halvdelen af vores køkken skal laves, og det betyder at det område hvor
vi normalt har vores varme produktion er spærret af. Det
betyder at vi har fem dage hvor vi ikke har vores store gryder og kun en ovn til rådighed. Menuen den uge kommer
til at se lidt anderledes ud, men vi vil gøre vores bedste for
at alt er som det plejer og håber at i vil bære over med os.
Menuen i den kommende tid vil stadig bære præg af vintervejret. Vi bruger en del gryderetter,
rodfrugter og andet der hører årstiden til.

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

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

46,6 %
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Du lever kun en gang,
men hvis du gøre det
rigtigt, så er den ene
gang mere end rigeligt.
– Mae West
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Blandt beboerne er udtrukket følgende vindere af sidste måneds krydsordsopgave:
Jørgen Lund, A2- Bolignr. 225
Inez Biering, A2- Bolignr. 214
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. februar 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.

___________________________________________________
23

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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