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Pia Morilla
Sommeren er over os – vi glæder os til
sol og varme og håber på en god sommer også i år.
I juni arrangerer vi ”grillfester” på 3. sal.
Vi håber at se mange af jer og jeres familier til en hyggelig aften.
Medarbejdere og ledere har deltaget
det årlige Feminaløb i Fælledparken,
det er en meget dejlig tradition vi har. I
år havde vi ”gode løbeben” og mange
fik flotte resultater.
Der er opsat infotavler på A1 og på 3. sal, og vi forventer at de kommer til at køre
om et par uger, det har vi ventet på i flere år, men nu sker der noget
Med ønsket om en dejlig varm juni måned til alle.
____________________________________________________________________________________________________________________________________

Kongelige fødselsdage i juni 2019

H.K.H. Prins Joachim
fylder 50 år
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Modernisering af Ingeborggården

Kære beboer,
Sommeren er en både spændende og travl tid for byggeriet. Vi begynder
nemlig at modtage byggemateriale og er i fuld gang med at forberede
flytningen af beboere til efteråret.
Hvis du er beboer i B-siden, får du information om din flytning i uge 23.
Vi regner desuden med at afholde et informationsmøde for dig og dine
pårørende i løbet af juni måned, hvor du kan høre mere om flytningen og
stille alle dine spørgsmål. Vi melder dato og tidspunkt ud snarest muligt.

De første betonklodser er ankommet
I maj måned ankom de første 40 betonklodser til byggeriet. Det var
spændende for os at se de første synlige tegn på, at vi snart bygger et
nyt Ingeborggården. Du kan se billeder på næste side.
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A-haven lukkes
I september får vi en tilbygning med 16 plejeboliger i A-haven. Vi er
netop nu i gang med at forberede grunden, og derfor er A-haven ikke
længere tilgængelig. Vi foreslår i stedet, at du benytter B-haven.
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

Sådan så det ud, da vi modtog 40
betonklodser til byggeriet. Det var
en tung last, men byggefolkene
klarede det flot.
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Højmesser i Flintholm Kirke søndage kl. 10.00

Søndag den 2. juni 2019

Gudstjeneste v/ Annette Molin Brautsch

Søndag den 9. juni 2019

Gudstjeneste v/ Birgitte Haahr

Søndag den 16. juni 2019

Gudstjeneste v/ Peter Friis

Søndag den 23. juni 2019

Gudstjeneste v/ Birgitte Haahr

Søndag den 30. juni 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.
____________________________________________________________________

Gudstjeneste på Ingeborggården

Onsdag den 12. juni 2019
kl. 10.15 - 10.45
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Hilsen fra præsten
Den fuldkomne glæde
Det er meget vigtigt at vi har noget at
glæde os til. Hvis vi ikke har det, så
skal vi hurtigst muligt tænke os om og
finde på noget som vi kan glæde os til.
Vi oplever ganske vist tit, at det jordiske ikke kan opfylde vores forventninger. Når vi får et ønske opfyldt viser
det sig ikke at være så glædeligt som
vi havde troet, og vi må straks finde
noget andet at glæde sig til.
Succesen er flygtig
Jeg så en gang et program om en
badmintonspiller, som vandt guldmedalje ved OL. Og han sagde, at succes er meget flygtig. Han sagde
endda, at guldmedaljen har et billede
fra den første tid i Grækenland med
en hestevogn og en styrer. Bagved
den, der styrer står en slave, som i
følge legenden hele tiden hviskede i styrerens øre: “Succes er flygtig.” Spilleren
sagde ikke, at hans glæde var guldmedaljen eller alle de konkurrencer han havde
vundet. Nej, hans glæde var familien.
Tænk, hvis vi kunne se frem til en glæde, som ikke var flygtig, som ikke forsvandt,
som ikke var kortvarig og usikker, men som var evig og fuldkommen og stabil. Det
siger Jesus; at vi skal have hans egen glæde og at vores glæde kan blive fuldkommen. Jesus må mene, at vores glæde ikke er fuldkommen endnu. Det er noget den
skal blive. Hvorfor egentlig gå så meget op i glæde. Kan vi ikke være tilfredse med
mindre. Hvis livet går nogenlunde. Hvis vi spares for alt for mange sorger. Hvis det
går nogenlunde for vore kære. Hvorfor skal vi stile efter glæde.
Gaven fra Gud
Selvfølgelig har jeg været lykkelig i perioder i mit liv. Det var mest, når jeg var sam8

men med mennesker, som jeg holdt af. Men det kunne også være en dag, hvor solen skinnede og naturen strålede. Der er dage, som virker fuldkomne, hvis vi har tid
og overskud til at lægge mærke til det.
Jeg kan huske for mange år siden, hvor jeg gik en tur ved stranden. Jeg gik sammen med min nu voksne søn mit mindste barn og Solen skinnede og vandet var
uendeligt blåt. Jeg følte en dyb fred, som kom fra mit barn, lykken over det lille
barn, og at jeg var på stranden. Det var som om glæden kom fra Gud. Jeg følte, at
alt hang sammen, og at det var Gud, som omfattede det hele, naturen, mit barn og
mig selv med en kærlighed, som var fuldkommen. Men så skal vi jo videre. Også
de øjeblikke, hvor vi er i den syvende himmel, de øjeblikke går over. Hvordan kan
Jesus tale om en fuldkommen glæde. Det er meget væsentligt ved kristendommen,
at den er ubesværet. Den taler om overflod og herlighed, gaver.
Jesus brugte billeder og lignelser hvor der er overflod, for at fortælle os om sorgløsheden og glæden, som er fuldkommen, og som hører himlen til. Ved underet i
Kana var det mange liter vin Jesus skabte ud af vand. Det var 600 liter. Det var
mere end brudeparret kunne bruge på et helt år. Ved bespisningen i ørkenen var
der 5000 mennesker til stede, men kun en lille madpakke, som kunne deles ud, og
alligevel blev der 12 kurve fulde af rester tilbage. Alle 5000 mennesker blev mætte.
Og vi kan spørge, hvorfor blev der 12 kurve fulde tilbage, som de ikke kunne spise.
Det var unødvendig overflod. Vi bruger netop ordet overflod også når vi siger overflødig. Det er en luksus, som man skammer sig ved. Men det præg var der over
Jesu undere og Jesu lignelser.
Kan vi hører deri, at glæden fra Gud er fuldkommen og at den er evig. Den gælder
os alle, selv om vi ikke kan forstå det. Og vi må takke Gud af hele vores hjerte.

Peter Friis, sognepræst i Flintholm kirke
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Tur til Køge

Bytur til Køge, hvor vi så mange smukke gamle huse. Der blev travet i de
hyggelige gader og derfter blivder spist frokost i solen i en hyggelig gård på
restaurant Christiansminde
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Fællessang med Nikolai Bang

Herlig fællessang i Aktiviteten. Der blev sunget
med på mange dejlige
danske sange
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Mandetur til Flyvergrillen

Hyggelig mandetur til
Flyvergrillen. Her fik vi mange
gode historier af Bent Emmery
fra hans tid som jagerpilot.
Grillmaden blev indtaget ude i
det gode vejr
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Uge 23

Mandag den
3. juni

Aktiviteter i Juni 2019
Kl. 10.30 – 14.00: Gril i haven for Ingeborggårdens mænd
Kl. 11.25 - 11.50: Gymnastik
Kl. 13.00 - 14.15: Sang og musik med Henriette Errebo (for til
meldte)
Kl. 14.45 - 16.00: Sang og musik med Henriette Errebo (for tilmeldte)

Tirsdag den
4. juni

Kl. 10.15 - 11.25: Børnehaven kommer og laver gymnastik
med os. Hvis vejret er til det mødes vi i B
haven. Håber vi ser jer alle!
Obs kun gymnastik med børnehaven denne dag
Kl. 13.00 - 14.15: Damegruppe

Onsdag den
5. juni

Aktiviteten lukket ” Grundlovsdag”
Obs Male/Krea hold er åben!!!
Kl. 10.15 - 14.15: Malerhold /Kreahold (For tilmeldte)

Torsdag den
6. juni

Kl. 10.30 - 11.15: Vi mødes til Petanque i B haven
Kl. 11.25 - 11.50: Gymnastik
Kl. 13.00 - 14.15 Cykeltur i Rickshaw
Tilmeldingsfrist 3.juni

Fredag den
7. juni

Kl. 10.30 - 11.25: Vi bager til eftermiddagens arrangement
Kl. 11.25 - 11.50: Gymnastik
Kl. 13.15 - 14.15: Vi mødes i B haven til ønsk en sang.
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Uge 24

Mandag den
10. juni

Tirsdag den
11. juni

Aktiviteter i Juni 2019
Lukket ”Pinse”

Kl. 10.30 - 11.25: Dialog og kaffe med forstander Pia Morilla
Kl. 11.25 - 11.50: Gymnastik.
Kl. 13.00 - 14.15: Damegruppe

Onsdag den
12. juni

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 og musik i B haven. Alle er vel
kommen

Torsdag den
13. juni

Kl. 10.30 - 11.15: Lukket
Kl. 11.25 - 11.50: Gymnastik
Kl. 13.00 - 14.15: Cykeltur i Rickshaw
Tilmeldingsfrist 7. juni

Fredag den
14. juni

Kl. 10.00 - 11.25: Vi kører ud og handler ind til banko
Tilmeldingsfrist 10. juni
Kl. 11.25 - 11.50: Gymnastik
Kl. 13.15 - 14.15: Banko kr. 10 pr. plade
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Uge 25

Mandag den
17. juni

Aktiviteter i Juni 2019
Kl. 10.30 – 14.15: Lukket
Kl. 11.25 - 11.50: Gymnastik
Kl. 13.15 - 14.15: Foredrag med Elisabeth Nissen: Halfdan Rasmussen
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
18. juni

Kl. 10.00 - 11.25: Neglebar kr. 10
Tilmeldingsfrist 14. juni
Kl. 11.25 - 11.50: Gymnastik
Kl. 13.00 - 14.15: Damegruppe

Onsdag den
19. juni

Kl. 10.00 - 11.25: Wellness kr. 20
Tilmeldingsfrist 14. juni
Kl. 10.15 - 14.15: Malerhold /Kreahold (For tilmeldte)
Kl. 11.25 - 11.50: Gymnastik
Kl. 13.15 - 14.15: Dans og musik i B haven. Alle er
velkommen

Torsdag den
20. juni

Kl. 10.30 - 11.25: Vi mødes til Petanque i B haven
Kl. 11.25 - 11.50: Gymnastik
Kl. 13.15 - 14.15: Cykeltur i Rickshaw
Tilmeldingsfrist 17. juni

Fredag den
21. juni

Kl. 11.00 – 14.15: Vi tager ud på spisestedet Mosen i
Vallensbæk og spiser frokost.
Tilmeldingsfrist 14. juni
Kl. 11.25 - 11.50: Gymnastik
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Uge 26

Mandag den
24. juni

Aktiviteter i Juni 2019
Kl. 10.00 - 12.00: Vi dækker op i B haven til Sankt Hans arrangement

Gymnastik aflyst!

Kl. 12.00 - 14.00. Vi spiser i haven og nyder underholdningen

Tirsdag den
25. juni

Kl. 10.30 - 11.25: Vi mødes i B haven til at ”Nusse højbede og
spille Petanque”
Kl. 11.25 - 11.50: Gymnastik
Kl. 13.00 - 14.15: Damegruppe

Onsdag den
26. juni

Kl. 10.30 - 11.25: Lukket
Kl. 10.15 - 14.15: Malerhold /Kreahold
Kl. 11.25 - 11.50: Gymnastik
Kl. 13.15 - 14.15: Dans og musik . Alle kan deltage . Vi ses i B haven

Torsdag den
27. juni

Kl. 10.00 - 11.25: Lukket
Kl. 11.25 - 11.50: Gymnastik
Kl. 13.15 - 14.15: Cykeltur i Rickshaw
Tilmeldingsfrist 24. juni

Fredag den
28. juni

Kl. 10.30 - 11.25: Vi mødes i B haven hvor vi skal «Nusse» og
vande vores højbede
Kl. 11.25 - 11.50: Gymnastik
Kl. 13.15 - 14.15: Vi ses i B haven til musik og sang med
Hanne Henriksen
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Ture og aktiviteter i juni
–––

Dato
6. juni

13. juni

Hvor/hvad

Pris

Cykeltur i Rickshaw

Cykeltur i Rickshaw

Klokken

Tilmeldingsfrist

13.00 - 14.15

3. juni

13.00 - 14.15

7. juni

10.00 - 11.30

10. juni

14. juni

Vi kører i Netto og
handler

18. juni

Neglebar

Kr. 10,-

10.00 - 11.25

14. juni

19. juni

Wellness

Kr. 20,-

10.00 - 11.30

14. juni

13.00 - 14.15

17. juni

10.00 - 14.15

24. juni

11.00 -14.15

14. juni

20. juni

27. juni

21.juni

Cykeltur i Rickshaw

Cykeltur i Rickshaw

Spisestedet Mosen

Bus kr. 50,Egenbetaling
for mad og
drikke
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Tur til Arken

Spændende tur til Arken, hvor vi
så udstillingen med Patricia Piccinini: En kærlig verden.
De mange værker blev nærstuderet og kommenteret, og efter
mange indtryk spiste vi en dejlig
frokost i restauranten.
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Hvem mon kigger
på hvem
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Find 5 fejl

Find 5 ting som er fjernet på det nederste billede
--------------------------------Klip her---------------------------------

Sæt 5 krydser på nederste billede hvor noget er fjernet, og læg læg det i administrationens
postkasse på 2. sal inden den 24. juni 2019 og vind en dejlig æske chokolade

Navn: _______________________________
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Afd.:__________

Bolignr.:_______

Neglebar i Aktiviteten

Hver måned er der
neglebar i Aktiviteten, Her
bliver der filet og lakeret
efter alle kunstens regler.
Hyggelig stemning med
meget snak omkring
bordet.
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Hvorfor fejrer vi Sankt Hans
Sankt Hans er en forkortelse af navnet Johannes,
som i dette tilfælde refererer til Johannes Døberen,
som var Jesus’ fætter. Johannes Døberen var den,
der døbte Jesus - derfor bliver han kaldt Døberen.
Når det er Sankt Hans, så fejrer vi Johannes Døberens fødselsdag, som falder præcis et halvt solår før
Jesus’ fødselsdag.
Det er ikke kun Johannes Døberens fødselsdag,
der bliver fejret når det er Sankt Hans. Sankt Hans
fejres omkring midsommeraften, som er den korteste nat på hele året. Tidligere skulle denne nat,
ifølge folketroen, være ladet med en særlig kraft.
Folket troede derfor, at lægeurter, der blev indsamlet Sankt Hans aften og nat var mere kraftfulde en
normalt.
Hvornår er det Sankt Hans?
Sankthansdag falder d. 24. juni, som er Johannes
Døberens fødselsdag – et halvt år før Jesu fødselsdag. I Danmark har vi tradition for, at fejre helligdage aftenen før. Derfor fejres Sankt Hans aften d.
23. juni.
Bålene vi tænder til Sankt Hans aften fungerede oprindeligt som vågeblus. De skulle varsle sommersolhvervet, hvor lyset vender og mørket igen er på vej.
Hvorfor brænder vi Sankt Hans bål af?
De færreste kan forestille sig Sankt Hans aften uden et stort bål. Oprindeligt blev Sankt Hans bålet tændt for at fungere som vågeblus. Vågeblusset skulle varsle, at dagene blev kortere og lyset
derfor stille ville forsvinde. Det skulle derfor symbolisere overgangen til noget nyt.
Men Sankt Hans bålet blev også tændt for at holde onde kræfter væk. De onde kræfter var nemlig mere aktive på helligaftener som Sankt Hans aften end normalt.
Hvad med Sankt Hans heksen?
Selv om midsommernatten bragte helbredende kildevand og kraftfulde lægeurter med sig, så var
det også en nat, hvor de onde kræfter var på færde. Det siges blandt andet at heksene fløj rundt
på deres kosteskaft i natten.
I Danmark brændte man mænd og kvinder på bålet frem til 1693, hvis man mistænkte dem for at
være troldfolk. Man brugte derfor Sankt Hans bålet til at sikre sig, at de onde kræfter der var til
stede Sankt Hans aften blev sendt til Bloksbjerg.
Den danske tradition, hvor vi brænder heksen på Sankt Hans bålet er først opstået i 1900-tallet. I
den forbindelse opstod også en tradition for, at holde båltaler og synge midsommerviser.
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Fødselsdage for beboere i juni 2019

Lørdag den
Søndag den
Fredag den
Fredag den
Søndag den
Tirsdag den
Onsdag den
Søndag den
Tirsdag den
Torsdag den
Fredag den
Lørdag den
Lørdag den
Søndag den

1. juni
9. juni
14. juni
14. juni
16. juni
18. juni
19. juni
23. juni
25. juni
27. juni
28. juni
29. juni
29. juni
30. juni

Tita Irene Nielsen, B3
Elly Signe Fogh, B3
Erling Nielsen, A1
Marianne Hansen, B1
Marianne Borsdal, B1
Jytte Blarke, B2
Arne Sandnes, B1
Lone Krarup, B1
Kirsten A. S. Jensen, B1
Aksel Ramm, B2
Bente Lyng Hansen, A3
Grethe Størle, A2
Leif H. Andersen, B1

Poul D. Schmidt, A3

Velkommen til nye beboere
Rigmor Jensen, A3
Ernst Klemmensen, B2
Ketty Johansen, A2
Inge Marcussen, A1
Anker Gravgaard, A3

Vi har sagt farvel til
Torgunn Jull Hansen, B2
Viggo Wolthers, A2
Tove E. Petersen, A1
Herdis Marie Hansen, A3
Marianne Ziirsen, B2
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79 år
94 år
89 år
70 år
73 år
74 år
76 år
91 år
95 år
80 år
81 år
97 år
81 år
94 år

Hilsen fra Køkkenet
Så er det officielt sommer og det betyder jo også gerne at sæsonen for friske danske grøntsager, frugter og bær er i gang.
Det er stadig for tidligt at spå om jordbærhøsten, men vi kommer som altid til at udnytte dem mens de er der.
Som nogle af jer har bemærket, så har vi lidt udfordringer med
a t finde kartofler som er pæne og nydelige. De økologiske kartofler som vi benytter
os af i øjeblikket er fra Italien og man kan jo godt undre sig over om det kan betale
sig at betale mere for økologi, når det samtidig skal transporteres over så store afstande. Men vi prøver nogle forskellige typer af, således at vi kan få nogen som
ikke har for mange pletter.
En kartoffel er jo ikke bare en kartoffel,
og der kan være meget store forskelle
på hvor længe en kartoffel skal koge
før den er mør. Vi nærmer os også
sæson for nye kartofler, og det er en
kartoffel som vi serverer med skræl på.
Der er mange ting at tage højde for og
for et sted som Ingeborggården som
bruger ca. 25 kg kartofler hver dag, så
er det noget som køkkenet bruger meget tid på. Men nok om kartofler.
I juni holder vi som altid sommerfester på 3. sal. Det plejer at være en rigtig hyggelig aften hvor vi også får mulighed for at møde jeres pårørende til en grillpølse og et
kyllingespyd. Vi glæder os til at se jer.
Menuplanlægning holder vi stadig og alle er velkomne. Dato for næste møde er:

Onsdag den 26. juni kl. 11 i spisesalen

Ø

Vores økologiprocent for udgangen af april 2019 er:

54,2 %

De bedste hilsner fra køkkenet
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SUNDHEDSRÅD
Kaffe uden fløde Skal man ikke blive fed af.
Kaffe uden sukker får ens vægt til at gå nedad.
Kaffe uden kaffe det er ganske sundt.
Men man føler sig lidt fjollet,
når man sidder og rør rundt.
Piet Hein
GRUK

Vindere af krydsord
Blandt beboerne er udtrukket følgende vindere af sidste måneds
krydsordsopgave:
Hvorfor stiller århusianerne altid mælken
ud på badeværelset?
– Fordi at den ikke kan holde sig

Ruth Jensen, A2- Bolignr. 218

Käthe Schlüter, B3- Bolignr. 301
Hvorfor står århusianer op når de skal
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.

sove?
– Så er det nemmere at falde i søvn!
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Biblioteket
Biblioteket kommer næste gang
onsdag den 3. juli 2019
Bibliotekaren kan kontaktes på
evch01@frederiksberg.dk hvis man har
ønsker til bøger eller andre forespørgsler

__________________________________________
Ingeborggårdens TV - kanal TVI

TVI

Ingeborggården har sin egen TVI-kanal. Gå ind på Ingeborggårdens hjemmeside under nyheder og se den seneste udsendelse. God fornøjelse!

Mobile frisører og fodterapeuter
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

Indbetaling til Ingeborggården via Netbank
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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Direkte telefonnumre
til Ingeborggårdens plejeafdelinger
Hovedtelefonnr: 38 71 37 00

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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