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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.

Beboer- og pårørenderådsmøde
Grundet den nuværende situation på Ingeborggården, var vi nødsaget til at
aflyse beboer- og pårørenderådsmødet den 1. april 2020. Vi valgte, i stedet,
at afholde et orienterende møde over Skype i uge 18 med Irene Bardum og
Lis Hansen. Referatet af mødet kan findes i næste udgave af PLING. Vi håber på at fortsætte den sædvanlige møderække med alle medlemmer af beboer- og pårørenderådet inden længe. Forstander Pia Morilla kontakter de
forskellige medlemmer med henblik på at finde en ny dato.
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Flintholm Kirke

Hilsen fra præsten
Frans af Assisis bøn
Af Peter Friis, Flintholm Kirke
Den berømte italienske munk, Frans af Assisi, skulle egentlig have været købmand, hvis det var gået som hans far ville. Men det ville Frans ikke, i stedet blev
han munk og endte med at stifte franciskanerordenen – i Danmark mest kendt som
’gråbrødrene’. De levede i fattigdom og tog generelt stor afstand fra rigdom. Frans
blev født i den lille by Assisi den 5. juli 1182 og 3. oktober 1226. Han nåede bl.a. at
skrive en række bønner, hvor af den følgende bøn nok er den meste kendte og stadig bruges i dag.

Gør mig til redskab for din fred
Herre, gør mig til redskab
for din fred.
Lad mig bringe kærlighed,
hvor hadet råder.
Lad mig bringe tilgivelse,
hvor uret er begået.
Lad mig skabe enighed,
hvor uenighed råder.
Lad mig bringe tro,
hvor tvivlen råder.
Lad mig bringe glæde,
hvor sorg og bedrøvelse råder.
Lad mig ikke så meget søge
at blive trøstet
som at trøste.
Ikke så meget at blive forstået
som at forstå.
Ikke så meget at blive elsket
som at elske.
For det er ved at give,
at man får.
Det er ved at glemme sig selv,
at man finder sig selv.
Det er ved at tilgive andre,
at man får tilgivelse.
Det er ved at dø,
at man opstår til evigt liv.
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Coronavirusset i Danmark
Dette er en speciel og uvant tid for alle os på Ingeborggården og i resten
af Danmark. Store dele af Danmark er lukket ned, og hverdagen på Ingeborggården er langt fra som den plejer. Vi ved, at det er en svær situation for mange. Men der er tale om nødvendige tiltag for at forebygge
og begrænse smitte med virusset.
Nu er vi kommet ind i maj måned, og situationen ændrer sig fortsat dag
for dag. I skrivende stund er der ikke nogen påvist smittede beboere eller medarbejdere på Ingeborggården/Nimbusparken 26. Det er vi rigtig
glade for.
Desværre er vi ikke helt sluppet for virusset på Ingeborggården/TroelsLunds Vej 27, hvor én afdeling har været ramt af smitte. Vi har isoleret
beboere, der udviste symptomer på smitte og fået testet alle beboere og
medarbejdere, på den pågældende afdeling, for virusset af flere omgange. I den seneste test, var der ikke nogle nye tilfælde af smitte på afdelingen. Det er rigtig positivt og siger noget om, hvor dygtige medarbejderne er til at håndtere situationen samt hvor gode beboerne er til at
holde afstand i hverdagen.

”Vi må stå sammen ved at være adskilt”
I denne tid stilles der store krav til både beboere, medarbejdere og pårørende på landets plejehjem. Mange plejehjemsbeboere må omstille sig til
en hverdag, der er anderledes og mere isoleret end normalt. Pårørende
må ikke komme og besøge deres kære på samme måde som hidtil. Der
stilles også store krav til medarbejdere, der skal håndtere nye og svære
situationer i en hverdag, hvor anbefalinger og regler ændrer sig fra uge
til uge.
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Her på Ingeborggården oplever vi gang på gang en store samarbejdsvillighed og forståelse fra beboere og pårørende samt stor ro og professionalisme hos vores dygtige medarbejdere. Det er vi rigtig glade og taknemmelige for. Det er en svær tid for os alle, og vi ved endnu ikke, hvad
der venter rundt om hjørnet. Men som statsministeren har sagt det så
fint, så må vi ”stå sammen ved at være adskilt”. Og dét er vi faktisk rigtig
gode til her på Ingeborggården.

Vi står til rådighed for dig og de pårørende
Vi holder dig løbende opdateret om situationen i den daglige dialog på
din afdeling samt i breve, som vi afleverer i din bolig. Derudover sender
vi mails til de primære pårørende om den generelle situation i forhold til
virusset på Ingeborggården. Hvis du har spørgsmål eller bekymringer i
forhold til situationen, er du altid velkommen til at tale med os om dem.
Vi ved, at mange beboere og pårørende føler et stort behov for at tale
med hinanden i dagligdagen. Det kan vi godt forstå. Hvis der er behov
for det, vil din kontaktperson hjælpe dig med at få telefonisk kontakt med
dine pårørende. Vi er netop nu ved at undersøge, hvordan vi fremover
kan tilbyde besøg fra pårørende på en forsvarlig måde. Vi giver dig besked, når situationen i forhold til besøg ændrer sig.
Det ligger os meget på sinde, at beboere, medarbejdere og pårørende
føler sig trygge ved situationen. Hvis du har spørgsmål eller bekymringer, er du velkommen til at kontakte os.

Venlig hilsen,
Forstander
Pia Morilla
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Modernisering af Ingeborggården

Kære beboer,
I maj måned fortsætter byggeriet som hidtil. Lige nu arbejdes der på udgravningen til det nye hus. Derudover samles der op på nedrivningsfasen, der er veloverstået. Hvis du oplever gener i forbindelse med byggeriet eller har spørgsmål, er du altid velkommen til at spørge én i din afdeling eller bede vedkommende skrive en mail til ceko02@frederiksberg.dk

Billedet er taget den 22. april
af Dennis Jacobsen

Venlig hilsen,
Pia Morilla og Cecilia Konradsen
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Fejring af dronningens fødselsdag
I sidste måned fyldte Dronning Margrethe 80 flotte år.
Det blev fejret i hele landet og naturligvis også på Ingeborggården. Vi fik leveret dejlige flødekager til beboerne fra et konditori på Frederiksberg, og der blev sunget med på skøn fællessang i begge vores huse.

Påskequiz
I anledningen af påsken var det muligt at deltage i en
påskequiz med find-5-fejl og vinde en dejlig præmier.
Mange beboere valgte at deltage, og det er vi rigtig
glade for. Vi siger tillykke til de fem heldige vindere, der
allerede har fået udleveret deres præmier.

Skøn musik fra gaden
Tirsdag den 28. april og onsdag den 29. april blev vi underholdt med
skønne toner fra Lars Grand, der spillede dejlig musik ude fra gaden.
Beboere og medarbejdere kunne lytte med fra altaner og vinduer i de to
huse og nynne med på de kendte viser og sange. Det var en helt speciel
oplevelse for os og et dejligt afbræk fra hverdagen i denne tid. Vi siger
mange tak til Lars Grand.
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Krydsord

Denne måned er der ikke mulighed for at aflevere løsningen på krydsordet.
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Fødselsdage for beboere i maj 2020

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

2. maj
6. maj
7. maj
8. maj
9. maj
9. maj
12. maj
13. maj
15. maj
22. maj
31. maj
31. maj

Anne-Merete Olsen, A2
Ib Walter, N2
Leif Jørgen Jensen, A2
Aase Nielsen, A2
Ethel Kühn, N5
Hanne Kirkegaard Rasmussen, A1
Fritz H. Haack, A1
Birgit Rühl, A1
Margrethe Enemark Andersen, A2
Mina Juul Nielsen, N2
Annie Elisa Kofoed, A2
Lizzi Rita Thunø, A1

Velkommen til nye beboere
Inge Grethe Brandt, N2
Lissi Buch Andersen, A1
Margrete Enemark Andersen, A2
Eigil Scharf, N1
Birte Scharf, N1

Vi har sagt farvel til
Birthe Iversen, N2
Svend Aage Klein, A3
Kirsten Lis Nissen, A3
Annelise Hauesler, A3
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75 år
88 år
94 år
85 år
97 år
79 år
87 år
98 år
74 år
88 år
91 år
83 år

Troels-Lunds Vej 27 - Hovedtelefonnummer: 38 71 37 00
Nimbusparken 26 - Hovedtelefonnummer: 38 21 37 00

Troels-Lunds Vej 27

/

Nimbusparken 26

A1 - stuen
Tlf.: 38 77 79 09 - direkte
Tlf.: 38 77 79 00 - afdeling

1. + 2. + 3. sal
Tlf. 38 21 37 27 - direkte

A2 - 1.sal
Tlf.: 38 77 79 29 - direkte
Tlf.: 38 77 79 20 - afdeling

4. + 5. sal
Tlf. 38 21 37 27 - direkte

Afd. leder Ingelise Henriksen

Afd. leder Bolette Baunsgaard

A3 - 2. sal
Tlf.: 38 77 79 49 - direkte
Tlf.: 38 77 79 40 - afdeling
Afd. leder Bue Bohr

Tlf.: 38 77 79 92 - direkte

Faglig udviklingssygeplejerske
Anne Dorthe Hansen

12

Tlf. 38 21 37 24

