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Pia Morilla
Nu begynder ferietiden og mange medarbejdere og ledere holder sommerferie, og det er velfortjent. Det betyder også, at der er mere ro i huset.
Husk, der er stadig planlagt aktiviteter og træning – se planen i Pling.
Tak for jeres deltagelse i grillfesterne. Det var 3 hyggelige aftener og en
god tradition vi har skabt her.
Informationstavlerne er sat op ved indgang 27 og på 3. sal, vi glæder os
til at få dem taget i brug. Det vil ske i løbet af august, det tager desværre
lidt tid, før vi får installeret programmerne – så glæd jer til de bliver klar,
det bliver så godt.
Når vi får alvor går i gang med byggeriet, får vi behov for at informere jer og jeres pårørende om byggeriet. Derfor beder vi om at kunne benytte jeres mailadresser, således at vi løbende kan holde jer orienteret, om alt der det, der kommer til at ske. Det er frivilligt at deltage, men vi håber, at alle vil være med.
I disse uger tager vi billeder af huset og haven, det er planen, at billederne skal hænge på Nimbus og
pynte med ”gode minder”
Nyd fortsat sommeren og haven – jeg håber, at juli måned bliver varm og solrig.
____________________________________________________________________________________________________________________________________

Kongelige fødselsdage i juli 2019

H.H. Prins Felix
fylder 17 år
den 22. juli
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Modernisering af Ingeborggården
Kære beboer,
Arbejdet i A-haven er i fuld gang og vil fortsætte over det næste stykke
tid. Vi er ved at gøre grunden klar til en tilbygning med 16 plejeboliger,
der skal kobles til A-siden af Ingeborggården.

Besøg på Nimbus
Flytter du til Nimbusparken til efteråret? Og vil du gerne se bygningen
med egne øjne? I uge 28 har du mulighed for at besøge Nimbusparken.
Personalet i din afdeling vil informere dig nærmere om tid og sted for besøget.

Informationsaften for beboere og pårørende
Vi har valgt at vente lidt endnu med at afholde en informationsaften for
beboere og pårørende om flytningen til efteråret og byggeperioden. Du
og dine pårørende kan forvente at modtage en invitation, når vi nærmer
os efteråret.

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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Højmesser i Flintholm Kirke søndage kl. 10.00

Søndag den 7. juli 2019

Gudstjeneste v/ Peter Friis

Søndag den 14. juli 2019

Gudstjeneste v/ Birgitte Haahr

Søndag den 21. juli 2019

Gudstjeneste v/ Birgitte Haahr

Søndag den 28. juli 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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Hilsen fra præsten
Konfirmation og meditation
Sommeren er over os, og som præst kan jeg blandt andet se tilbage på et endt konfirmationsforløb med
50 skønne konfirmander. De blev konfirmeret i maj måned på en solrig dag i hvide kjoler og flotte jakkesæt. Ved konfirmationen blev der sunget salmer, bedt fadervor og sagt trosbekendelsen med høj styrke af
unge stemmer.
Sædvanen tro valgte jeg i dagene op til selve konfirmationen et skriftord fra Bibelen til hver enkelt konfirmand. Andre præster lader konfirmanderne vælge det selv, så det er lidt forskelligt om man gør det ene
eller det andet. Men det lille ord har stor betydning, og jeg tror faktisk, at mange af os, som for længst er
blevet konfirmeret, kan huske det ord vi fik af præsten. Et lille verbalt lys, der skinner på livets vej, kan
man sige.
At blive taget alvorligt med et særligt opløftende ord, betyder utrolig meget for konfirmanderne, der er i en
særlig fase af deres liv, som både er skøn og hård. Skøn, fordi det er en sjov tid at være ung og på vej og
hård, fordi de konstant måler sig med andres og egne forventninger.
I min konfirmationsundervisning i år valgte jeg derfor at prøve noget nyt. Jeg gav de unge en ”timeout” fra
forventningspres, undervisning og mobiltelefoner. 15 minutters meditation ca. hver gang, hvor tankerne
blev ledt over på noget helt andet i kirkens rum.
Hver gang skulle de lægge sig ned på en kirkebænk. Her kunne ingen se dem og med kirkeloftet som udsigt – kunne de bare ligge og slappe af.
I hånden fik de hver en såkaldt ”Kristuskrans”, som er en lille perlekrans med
forskelligt farvede perler, der symboliserer noget, der har med den enkelte og
Gud at gøre.
Dvs. der er fx en ”Jegperle”, nogle ”stilhedsperler”, en ”ørkenvandringsperle”,
en ”Gudsperle”, en ”bekymringsløshedsperle” og to ”kærlighedsperler” for hhv.
den kærlighed du giver eller modtager.
Med dagens perle mellem fingrene, har vi året igennem afholdt en lille meditationsstund, hvor de unge har
kunnet tænke sig med eller falde hen – for det var tilladt at falde i søvn, og det var der altid en, der
gjorde…
Konfirmation rimer på meditation – og da jeg til slut i forløbet spurgte konfirmanderne om det havde været
for meget eller for akavet, så svarede de entydigt, at det var så dejligt, at de gerne ville have haft endnu
mere tid til det.
Mere tid… mere ro… det kan kirken give, og så summer den i øvrigt også af masser af grin og fnis og fine
fælles oplevelser, når der er konfirmandundervisning.
Nu holder skolerne sommerferie, men til september går det løs igen med nye konfirmationshold og her vil
Kristuskransen komme i brug igen.

Sognepræst Annette Molin Brautsch, Flintholm Kirke
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Grillfest for A1 og B1

Stueetagen startede
op med den første
af tre dejlige grillaftener.
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Grillfest for A2 og B2

1. sal. Dejligt at se så mange beboere med
pårørende til hyggelig grillaften.

God stemning
ved grillen.

8

Grillfest for A3 og B3

2. salen sluttede
den sidste grillaften.
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Mandefrokost
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Så blev bøfferne grillet ...

Skål og velbekomme.
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Uge 27

Mandag den
1. juli

Aktiviteter i juli 2019
Kl. 10.30 - 14.15: Vi kører ud til Rosenhaven i Valby. Vi tager
picnickurven med.
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
2. juli

Kl. 10.00 - 11.25: Vi kører en tur ud i det blå
Kl. 11.25 - 11.50: Gymnastik
Kl. 13.00 - 14.15: Damegruppe

Onsdag den
3. juli

Kl. 11.25 - 11.50: Gymnastik
Kl. 13.15 - 14.15: Dans og musik i B haven.
Alle er velkommen

Torsdag den
4. juli

Kl. 10.30 - 11.15: Kaffe og dialog med forstander Pia Morilla
Kl. 11.25 - 11.50: Gymnastik
Kl. 13.00 - 14.15 Cykeltur i Rickshaw
Tilmeldingsfrist 1. juli

Fredag den
5. juli

Kl. 10.30 - 11.15: Vi mødes til Petanque i haven
Kl. 11.25 - 11.50: Gymnastik
Kl. 13.00 - 14.15: Vi ses i haven til quiz og store isvafler
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Uge 28

Aktiviteter i juli 2019

Mandag den
8. juli

Kl. 10.00 - 11.25: Indkøbstur for damer til Mathiesen tøjforretning.
Tilmeldingsfrist 5. juli
Kl. 11.25 - 11.50: Gymnastik
Kl. 13.00 - 14.15: Vi mødes i B haven til Petanque og vanding af
vores højbede
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
9. juli

Kl. 10.15 - 11.15: Neglebar - kr. 10. Vi ses i haven
Tilmeldingsfrist 5. juli
Kl. 11.25 - 11.50: Gymnastik.
Kl. 13.00 - 14.15: Damegruppe

Onsdag den
10. juli

Kl. 10.15 - 10.45: Gudstjeneste
Kl. 11.25 - 11.50: Gymnastik
Kl. 13.15 - 14.15: Dans og musik i B haven.
Alle er velkommen

Torsdag den
11. juli

Kl. 10.30 - 11.15: Elisabeth Nissen fortæller om Tove Ditlevsen
Kl. 11.25 - 11.50: Gymnastik

Fredag den
12. juli

Kl. 11.00 - 14.15: Besøg til restaurant Mosen for tilmeldte (A1)
Kl. 11.25 - 11.50: Gymnastik
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Uge 29

Mandag den
15. juli

Aktiviteter i juli 2019
Kl. 10.15 - 11.15: Neglebar. Kr. 10. Vi ses i B haven
Tilmeldingsfrist 8. juli
Kl. 11.25 - 11.50: Gymnastik
Kl. 13.15 - 14.15: Vi ses til petanque i haven. Nu starter vi op med Mesterskabet
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
16. juli

Kl. 11.25 - 11.50: Gymnastik
Kl. 13.00 - 14.15: Damegruppe

Onsdag den
17. juli

Kl. 10.00 - 11.25: Vi kører en tur ud i det blå med de tilmeldte
(B1)
Kl. 11.25 - 11.50: Gymnastik
Kl. 13.15 - 14.15: Dans og musik i B haven. Alle er velkommen

Torsdag den
18. juli

Kl. 10.30 - 11.25: Vi mødes i haven til vanding af højbede og
krukker
Kl. 11.25 - 11.50: Gymnastik

Fredag den
19. juli

Kl. 10.30 - 11.25: Petanque i haven (Mesterskab) og vanding
af vores højbede
Kl. 11.25 - 11.50: Gymnastik
Kl. 13.15 - 14.15: Vi ses til is og quiz i B haven
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Uge 30

Mandag den
22. juli

Aktiviteter i juli 2019
Kl. 10.30 - 11.15: Vi mødes i haven til vanding af højbede
og krukker
Kl. 11.25 - 11.50: Gymnastik
Kl. 13.00 - 14.15. Vi ses til bowling i haven

Tirsdag den
23. juli
Oprydning

Kl. 11.25 - 11.50: Gymnastik

Onsdag den
24. juli

Kl. 10.30 - 11.25: Illustreret Tidende1970 – 1980.
Vi ses i haven hvis vejret er til det

Kl. 13.00 - 14.15: Damegruppe

Kl. 11.25 - 11.50: Gymnastik
Kl. 13.15 - 14.15: Dans og musik i haven. Alle er velkommen

Torsdag den
25. juli

Kl. 10.15 - 11.25: Mesterskab i petanque afgøres!
Vi ses i haven.
Kl. 11.25 - 11.50: Gymnastik

Fredag den
26. juli

Kl. 11.00 - 14.15: De tilmeldte besøger restaurant Mosen for
tilmeldte. (B3)
Kl. 11.25 - 11.50: Gymnastik
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Uge 31

Mandag den
29. juli

Aktiviteter i juli 2019
Kl. 10.15 - 11.15: Vi quizzer i haven
Kl. 11.25 - 11.50: Gymnastik
Kl. 13.15 - 14.15: Vi lytter til klassisk musik. Vi ses i haven

Tirsdag den
30. juli

Kl. 10.30 - 11.25: Cykeltur med rickshaw
Tilmeldingsfrist 25.juli
Kl. 11.25 - 11.50: Gymnastik

Onsdag den
31. juli

Kl. 10.30 - 11.15: Så skal der graves kartofler op.
Kom og hjælp til.
Vi skal da også smage!!!
Kl. 11.25 - 11.50: Gymnastik
Kl. 13.15 - 14.15: Dans og musik i haven. Alle er velkommen.
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Dato

Hvor/hvad

Pris

Klokken

Tilmeldingsfrist

1. juli

Rosenhaven

10.30 - 14.15

2. juli

Vi kører du i det blå

10.00 - 11.25

4. juli

Cykeltur i Rickshaw

13.00 - 14.15

1. juli

8. Juli

Mathisen tøj

10.00 - 11.25

5. Juli

9. juli

Neglebar

Kr. 10,-

10.00 - 11.25

5. juli

15. juli

Neglebar

Kr. 10,-

10.00 - 11.25

8. juli

30. juli

Cykeltur i Rickshaw

13.00 - 14.15

25. juli

1. august

Cykeltur i Rickshaw

13.00 - 14.15

31. juli

2. august

Gåtur i nærområdet

10.15 - 11.25

1. august
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Petanque i haven
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Musik og dans

20

Balloner og fluesmækkere er en
sjov sammensætning. Ballonerne
fik mange slag og fløj omkring.
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Sommerhilsen fra Tyrkiet
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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 20. juli 2019 og vind en dejlig æske chokolade

Navn: _______________________________
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Afd.:__________

Bolignr.:_______

Fødselsdage for beboere i juli 2019

Mandag den
Mandag den
Tirsdag den
Onsdag den
Fredag den
Tirsdag den
Onsdag den
Torsdag den
Lørdag den
Tirsdag den
Tirsdag den
Onsdag den
Mandag den
Fredag den
Mandag den
Onsdag den

1. juli
1..juli
2. juli
3. juli
5. juli
9. juli
10. juli
11. juli
13. juli
16. juli
16. juli
17. juli
22. juli
26. juli
29. juli
31. juli

Anette Simonsen, B1
Nicolai Sømoe, B2
Ruth Jensen, A2
Ida Birgitte Skyum-Nielsen, B3
Grete Sørensen, A1
Jenne Balle, B3
Leif Emil Hansen, A1
Ernst Klemmensen, B2
Ole-Henning Lewinsky, B2
Thora Mollerup, B1
Inge Nielsen, A1
Rigmor Jakobsen, B3
Elly Nielsen, A3
Jørgen Lund-Hansen, A2
Elly Seierø, B3
Ruth Torp, B1

Velkommen til nye beboere
Nicolai Sømoe, B2
Helge B. Rasmussen, A3
Aase Helt, B2
Claus Madsen, A3
Ruth Japp Rasmussen, B110

Vi har sagt farvel til
Ellen Andersen, A3
Jytte Nielsen, B2
Gudrun Frandsen, A3
Aase Rasmussen, B1
Anni Lis Duelund, B2
Mogens Thomsen, A3
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77 år
68 år
93 år
84 år
73 år
80 år
68 år
65 år
81 år
76 år
100 år
89 år
85 år
83 år
97 år
89 år

Hilsen fra Køkkenet
Der er mange ting at være glade for i Ingeborggårdens køkken. Vi har fået ansat
en ernæringsassistent i et barselsvikariat. Hun hedder Michelle og vi håber, at I vil
tage godt imod hende, når i møder hende i huset. Vejret er godt og vi nyder de nye
råvarer.
Og så kan man jo følge udviklingen i vores økologi% nederst
på siden, og man må virkelig sige at vi er tæt på målet nu. Vi
har et mål om at få sølvmærke inden udgangen af dette år, og
for at få sølvmærke, skal man have en øko% på 60. Vi er sølle
0,2% fra målet, og det er bare rigtig godt. (Det kam som sidenote nævnes at vores % i starten af 2018 var 4%). Dette er noget vi arbejder videre med, og mon ikke vi skal fejre det, når vi
langt om længe får overrakt sølvmærket. Vi glæder os meget.
Der er ikke så meget at sige om menuen hen
over sommer. Vi kommer til at nye de friske
grøntsager, de nye kartofler og ikke mindst de
lækre jordbær, når tiden er til det.

Vi afholder ikke menuplanlægning i juli. på grund af sommerferie,
men vender tilbage i august. Dato følger.

Ø

Vores økologiprocent for udgangen af maj 2019 er:

59,8 %
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Noget om kontakt
Vil du opnå kontakt med det modsatte køn,
må du lære dig følgende regler, min søn:
Hvis du møder et pigebarn under de ti,
er det bolcher og bændellakrids hun kan li !
Står der sytten i øjnenes stjerner, så vis
hende Glostrup som var det en nat i Paris !
Er hun tyve og frejdig og lidt for erfar´n
så fortæl, du har kendt Greta Garbo som barn !
Ser du tredive blå somre i øjnenes glans,
bør du byde de tredive blå somre til dans !
Er hun fyrre og færdig med fyrre, berøm
hendes kløgt, hendes krop, før hun mister sin drøm !
Bliver hun tres eller firs eller mere, min ven,
er det bolcher og bændellakridser igen !
Tekst: Halfdan Rasmussen

Vindere af Find 5 fejl
Blandt beboerne er udtrukket følgende vindere af sidste måneds
find 5 fejl opgave:
Irene Bardrum, A1 - Bolignr. 107

Når du er barn
laver du sjove
ansigter i spejlet.
Når du nu er
blevet ældre, har
du så lagt mærke
til at spejlet tager
hævn?!

Jan Thompsen, A2- Bolignr. 211
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.
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Bibliotekaren kan kontaktes på
evch01@frederiksberg.dk hvis man har
ønsker til bøger eller andre forespørgsler

__________________________________________

TVI

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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