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Jeg håber, at I har haft en god påske og nydt det fine vejr.
Havesæsonen er godt i gang - husk at alle er velkommen til at plukke
blomster og tage dem med ind i boligerne.
Tak for det store fremmøde til påskefrokosten, køkkenet havde lavet en
meget dejlig menu – en utraditionel sammensætning af påskens retter,
det smagte dejligt og var lige til at tygge.
For mig er maj måned den ultimative forårsmåned. Det er måneden
lige før sommeren, det er den måned, hvor det hele springer ud –
lige fra bøgetræerne til én lang
uendelig kæde af blomster, der afløser hinanden. Det er den måned,
hvor alt ligesom er nyt – hvor alt
bliver til på ny igen.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

H.H. Prins Henrik
fylder 10 år

H.K.H. Kronprins Frederik
fylder 51 år
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Modernisering af Ingeborggården

Kære beboer,
Hvis du er beboer i B-siden, modtog du i sidste måned et spørgeskema
vedrørende din flytning til oktober. I spørgeskemaet kunne du markere,
hvad der er vigtigst for dig i forbindelse med din flytning. Vi siger tak for
de mange svar og vil gøre vores bedste for, at flest muligt får deres ønsker opfyldt.
Der er flere beboere, der har spurgt, om de kan få lov til at komme over
og se Nimbus. Bygningen er ved at blive istandsat, og vi kan derfor først
tilbyde en udflugt til Nimbus om nogle måneder. Du vil høre mere, når
det bliver muligt at besøge Nimbus.
Du er som altid velkommen til at skrive dine spørgsmål og/eller kommentarer til mail-adressen: ceko02@frederiksberg.dk

Venlig hilsen,
Pia Morilla og Cecilia Konradsen
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Søndag den 5. maj 2019

Gudstjeneste v/ Birgitte Haahr

Søndag den 12. maj 2019

Gudstjeneste v/ Annette Molin Brautsch

Søndag den 19. maj 2019

Gudstjeneste v/ Birgitte Haahr

Søndag den 26. maj 2019

Gudstjeneste 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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For nylig fik jeg stukket en bog i hånden. ”Den skal du læse!” Det
gjorde jeg. Det var en samtalebog med den norske skuespiller og instruktør Liv Ullmann. Bogen hedder ”Livslinjer”.
Selv husker jeg bedst Liv Ullmann fra tv-serien ”Udvandrerne” fra begyndelsen af 70´erne. Det var en filmatisering af Wilhelms Mobergs
skønne bøger om Karl Oskar og Kristina. Min mormor elskede de
bøger. Fra tv-serien husker jeg ordene gentaget mere end en gang
”Karl Oskar jeg er med barn igen”, sagt som nok kun Liv Ullmann
kunne sige det. De var fattige og sled hårdt i det. Det var i Småland i
midten af 1800 tallet. De tog den svære beslutning om at udvandre
til USA, som så mange andre. Det blev lidt af en bølge.
Samtalebogen ”Livslinjer” fortæller om samlivet med instruktøren Ingmar Bergmann, der senere
udvikler sig til et livslangt venskab. Bogen skildrer, hvor svært det har været at være berømt mor
og samtidig rejse verden rundt, optaget af andre ting. Liv Ullmann har haft en stor karriere, som
der fortælles om, men det mest gribende i samtalebogen er noget helt andet, nemlig de ord hun
sætter på sin alderdom og det nu at ”gå i afgangsklassen”.
”Afgangsklassen” er den sidste klasse man går i, inden man går ud af livets skole. Det er der,
man lærer de sidste ting, læser måske også de tungeste bøger, går de sidste trin. Det er en poetisk omskrivning af det at have livet bag sig, men stadig være her. Være moden og mere til. Liv
Ullmann beskriver, hvordan hun ser livet som en rejse, og rejst har hun gjort meget. Hun beskriver, hvordan man ikke skal se på rejsens mål, men på hvad man undervejs får øje på i vejkanten. Og hun uddyber. Det som pludselig tager ens opmærksomhed, som trænger sig på og virkelig ønsker at tage ens opmærksomhed.
Jeg tænker på mælkebøtter, når jeg læser ordet vejkant, men det er selvfølgelig i overført betydning. Vi møder mennesker, som vil os noget, og kalder på vores opmærksomhed. De kan få os
til at tage andre veje, end vi måske ellers ville have taget. Omveje vil nogle kalde det, men omvejene er også livet selv.
Mit egentlige budskab er, hvor godt det er med kunstnere. De kan sætte andre ord på det vi almindelig dødelige oplever. Afgangsklassen vil for altid være et ord jeg tager med mig.

Birgitte Haahr, sognepræst i Flintholm kirke
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Tirsdag d. 2. april fik Lis S. B1 et stort ønske opfyldt. Hun havde aldrig været oppe
at flyve, så det skulle selvfølgelig prøves. Hun og Betina tog en tur til Bornholm.
Det blev en kæmpe oplevelse og et fantastisk flyvevejr.
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Dejlig dag med masser af aktivitet. Der blev pruttet om priserne ved
loppemarkedet, mange beboere købte nyt tøj og nye sko og der blev også solgt
kager, bolsjer og små fiskeportioner.
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Det blev til mange
dejlige ture med vores
rickshawcykler til
Bispebjerg Kirkegård,
hvor træerne stod i fuldt
flor
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Aktiviteter i Maj 2019

Uge 18

Onsdag den
1. maj

Lukket

Torsdag den
2. maj

Kl. 10.30 - 11.15: Forstanderen inviterer til kaffe og dialog om livet på
Ingeborggården
Kl. 11.25 - 11.50: Gymnastik
Kl. 13.00 - 14.15: Cykeltur i Rickshaw
Tilmeldingsfrist 29. april

Fredag den
3. maj

Kl. 10.00 - 11.25: Vi bager til eftermiddagens arrangement
Kl. 11.25 - 11.50: Gymnastik
Kl. 13.15 - 14.15: Vi ser billeder og video fra de foregående måneder
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Uge 19

Mandag den
6. maj

Aktiviteter i Maj 2019
Kl. 10.00 - 11.25: Vi skal ud at se den grønne skov
Tilmeldingfrist 2. maj
Kl. 11.25 - 11.50: Gymnastik
Kl. 13.00 - 14.15: Sang og musik med Henriette Errebo (for tilmeldte)
Kl. 13.15 - 14.15: Lukket
Kl. 14.45 - 16.00: Sang og musik med Henriette Errebo (for tilmeldte)

Tirsdag den
7. maj

Kl. 10.00 - 11.25: Vi kører til Netto og handler ind til banko
Tilmeldingfrist 2. maj
Kl. 11.25 - 11.50: Gymnastik
Kl. 13.00 - 14.15: Damegruppe

Onsdag den
8. maj

Kl. 10.15 - 10.45: Gudstjeneste
Kl. 10.15 - 14.15: Malerhold /Kreahold (For tilmeldte)
Kl. 11.25 - 11.50: Gymnastik
Kl. 13.15 - 14.15: Dans/musik. Alle kan deltage

Torsdag den
9. maj

Kl. 10.00 - 11.15: Neglebar Kr. 10,Tilmeldingfrist 2. maj
Kl. 11.25 - 11.50: Gymnastik
Kl. 13.15 - 14.15: Lukket

Fredag den
10. maj

Kl. 10.00 - 11.25: Vi bager til eftermiddagens arrangement
Kl. 11.25 - 11.50: Gymnastik
Kl. 13.15 - 14.15: Banko
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Uge 20

Mandag den
13. maj

Aktiviteter i Maj 2019
Kl. 10.00 - 11.25: Vi skal ud at se den grønne skov
Tilmeldingfrist 6. maj
Kl. 11.25 - 11.50: Gymnastik
Kl. 13.00 - 14.15: Sang og musik med Henriette Errebo (for tilmeldte)
Kl. 13.15 - 14.15: Elisabeth Nissen:
Stærke, vise og modige kvinder i gennem tiderne
Kl. 14.45 - 16.00: Sang og musik med Henriette Errebo (for tilmeldte)

Tirsdag den
14. maj

Kl. 10.30 - 11.25: Gymnastik med Børnehaven
Kl. 11.25 - 11.50: OBS! Ingen fælles gymnastik.
Kl. 13.00 - 14.15: Damegruppe

Onsdag den
15. maj

Kl. 10.00 - 14.15: Tur til Arken: Patricia Piccininis
En kærlig verden
Tilmeldingfrist 10. maj
Kl. 11.25 - 11.50: Gymnastik

Torsdag den
16. maj

Kl. 10.30 - 11.15: Lukket
Kl. 11.25 - 11.50: Gymnastik
Kl. 13.00 - 14.15: Cykeltur i Rickshaw
Tilmeldingfrist 13. maj

Fredag den
17. maj

Lukket
Store Bededag
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Uge 21

Mandag den
20. maj

Aktiviteter i Maj 2019
Kl. 10.00 – 14.15: Vi tager til Køge. Ser byen og spiser frokost på Skipper kroen.
Husk travesko!
Tilmeldingfrist 13 maj
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
21. maj

Kl. 10.00 - 11.25: Vi bager til café i morgen
Kl. 11.25 - 11.50: Gymnastik
Kl. 13.00 - 14.15: Damegruppe

Onsdag den
22. maj

Kl. 10.15 - 14.15: Malerhold /Kreahold (For tilmeldte)
Kl. 11.25 - 11.50: Gymnastik
Kl. 13.15 - 14.15: Café – underholdning ”glade toner” med
Nikolai Bang

Torsdag den
23. maj

Kl. 10.00 - 11.25: Lukket
Kl. 11.25 - 11.50: Gymnastik
Kl. 13.15 - 14.15: Lukket

Fredag den
24. maj

Kl. 10.30 - 11.25: Vi ser opera: Flagermusen med danske skuespillere
Kl. 11.25 - 11.50: Gymnastik
Kl. 13.15 - 14.15 Vi fortsætter at ser opera: Flagermusen med danske skuespillere
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Uge 22

Mandag den
27. maj

Aktiviteter i Maj 2019
Kl. 10.30 - 11.25: Vi mødes i B-haven og ordner højbedene
Kl. 11.25 - 11.50: Gymnastik
Kl. 13.00 - 14.15: Sang og musik med Henriette Errebo
(for tilmeldte)
Kl. 13.15 - 14.15: Hvis vejret er til det, mødes vi i B-haven til klassisk musik
Kl. 14.45 - 16.00: Sang og musik med Henriette Errebo (for tilmeldte)

Tirsdag den
28. maj

Kl. 10.00 - 11.25: Vi mødes i B haven hvor vi skal lægge kartofler og så gulerødder
Kl. 11.25 - 11.50: Gymnastik
Kl. 13.00 - 14.15: Damegruppe

Onsdag den
29. maj

Kl. 10.15 - 14.15: Malerhold /Kreahold- Aflyst
Kl. 11.25 - 11.50: Gymnastik
Kl. 13.15 - 14.15: Dans/musik. Alle kan deltage

Torsdag den
30. maj

Fredag den
31. maj

Lukket
Kristi himmelfartsdag

Kl. 10.30 - 11.25: Vi mødes i B-haven og vander vores højbede.
Kl. 11.25 - 11.50: Gymnastik
Kl. 13.15 - 14.15: Ønsk en sang
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Dato
2. maj

Hvor/hvad

Pris

Cykeltur i Rickshaw

Klokken

Tilmeldingsfrist

13.00 - 14.15

29. april

10.00 - 11.30

2. maj

10.00 - 11.30

2. maj

6. maj

Vi skal ud at se den
grønne skov

7. maj

Vi kører i Netto og
handler

9. maj

Neglebar

Kr. 10,-

10.00 - 11.25

2. maj

13. maj

Vi skal ud at se den
grønne skov

Kr. 50,-

10.00 - 11.30

6. maj

13.00 - 14.15

13. maj

10.00 - 14.15

13. maj

16. maj

20. maj

Kr. 50,-

Cykeltur i Rickshaw

Tur til Køge by

Kr. 50,- for
bus. Egenbetaling for
restaurant
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Påskefrokost med dejlig mad og underholdning af Michael Winckler
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Fremstilling af lækre flødeboller, så der var lidt sødt til ganen til eftermiddagens banko
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Rebecca Forsberg Svendsen spillede og sang melodier fra gamle film.
Lidt fællessang blev det også til

21
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Dato
Tirsdag den
Mandag den
Tirsdag den
Onsdag den
Torsdag den
Torsdag den
Søndag den
Mandag den
Fredag den
Lørdag den
Onsdag den
Torsdag den
Mandag den

Navn
2. maj
6. maj
7. maj
8. maj
9. maj
9. maj
12. maj
13. maj
17. maj
18. maj
22. maj
23. maj
27. maj

Anne-Merete Olsen, A2
Ib Walter, B1
Leif Jensen, A2
Aase Nielsen, A2
Ethel Kühn, B2
Ellen D. Andersen, A3
Fritz Haack, A1
Birgit Rühl, A1
Lise Marholt, B3
Aase E. Rasmussen, B1
Mina J. Nielsen, B2
Herdis Marie Hansen, A3

Tove E. Petersen, A1

74 år
87 år
93 år
84 år
96 år
90 år
86 år
97 år
85 år
91 år
87 år
91 år
96 år

_______________________________________________________________________________

Velkommen til nye beboere
Jan Andre Nielsen, B1
Annie Stensager, A3
Gerda Favrbo, B3

Vi har sagt farvel til
Inger G. Carlsen, A3
Rita Birthe Kragh, B3
Eva L. Engelborg, A3
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Så kom det dejlige vejr, og det kom tilmed lige til
påske. Vi håber at I har nydt dagene med en
masse sol. Ud over at sollys kan være godt for humøret, så giver det også D-vitamin, som ellers kan
være en udfordring at få nok af, når man bor på
de nordlige breddegrader. D-vitamin er desuden
også at finde i rigelige mængder i fed fisk, og det
er faktisk også hovedårsagen til at der så tit bliver
serveret sild til aftensmaden. Ja der er en mening
med galskaben.
Og meget apropos mening, så håber vi i køkkenet at I nød menuen til påskefrokosten, som vi afholdte i dagene op til påske. Vi havde gjort meget ud af, at det skulle
være mad der vækkede nogle minder om tidligere påskefrokoster og så havde vi
gjort meget ud af at det meste af maden skulle kunne spises af alle. Der er beboere der har udfordringer med at tygge og synke, og vi ville også sørge for at de
havde en god oplevelse med mad som så lækker ud, samtidig med at den også
smagte godt.
Maj måned byder også på helligdage og vi har allerede en plan for at gøre menuen
lidt ekstra speciel disse dage. Og mon ikke at vi holder os til traditionen med hveder på store bededag.

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

Onsdag den 29. maj kl. 11 i spisesalen
Vores økologiprocent for udgangen af marts 2019 er:

50,1 %
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Jeg siger bare at man skal
være glad for vejret, så
længe man kan trække det –
Storm P.
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Blandt beboerne er udtrukket følgende vindere af sidste måneds krydsordsopgave:
Annette Simonsen, B1- Bolignr. 111
Kirsten Jensen, B1- Bolignr. 103
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 (10 bogstaver) her:_____________________________
og læg slippen i administrationens postkasse på 2. sal inden den 24. maj 2019

Navn: _______________________________

Afd.:__________
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Bolignr.:_______

Bibliotekaren kan kontaktes på
evch01@frederiksberg.dk hvis man har
ønsker til bøger eller andre forespørgsler

__________________________________________

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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