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HUSK! Skriv venligst i kommentarfeltet, hvad det vedrører, antal personer samt hvilken
beboer og bolignummer det drejer sig om.

Beboer- og pårørenderådsmøde
Referat fra mødet den 28. april 2020
Tirsdag den 28. april afholdt vi et ekstraordinært beboer- og pårørenderådsmøde over Skype med Irene Bardum og Lis Hansen. På
mødet talte vi om, hvordan det er at være plejehjemsbeboer i disse
tider med coronavirusset i Danmark. Vi talte om beboernes bekymringer i forhold til at være isoleret fra andre beboere og pårørende
samt deres bekymringer i forhold til smitte. Særligt på Troels-Lunds
Vej 27 er beboerne bekymrede for igen at benytte fællesarealerne.
På mødet blev det aftalt, at beboere og medarbejdere i samarbejde
med hinanden finder ud af, hvordan vi kan benytte fællesarealerne
på en forsvarlig måde, så beboerne føler sig trygge.
I Nimbusparken 26 bliver der købt sommerblomster og sat havemøbler ud til beboerne. På Troels-Lunds Vej 27 bliver der ligeledes
købt sommerblomster. Derudover bliver der snart lagt fliser i haven
ved afdeling A1 og sat havemøbler ud. Vi forventer, at fliserne ligger klar i begyndelsen af juni 2020. Det er endnu for tidligt at sige,
hvordan og hvornår spisestuen på 3. sal kan benyttes igen.
Lige nu ser vi tiden an og håber, at den gode udvikling fortsætter,
så vi langsomt kan åbne mere op i de to huse.
Vi håber på snart at kunne fortsætte den normale møderække, hvor
alle medlemmer af beboer- og pårørenderådet kan deltage.
Når datoen for næste beboer- og pårørenderådsmøde er fastlagt,
bliver medlemmerne informeret direkte.

3

Flintholm Kirke

Hilsen fra præsten
Pinsetid & Kirketid
Coronaepidemien har været hård for hele samfundet både herhjemme og i udlandet også selvom
vi nu langsomt genåbner Danmark. Men det må især være hårdt, når man bor på plejehjem og
ikke har kunnet modtage familie- og vennebesøg i lange tider. Hudsult og ensomhed må være de
rette udtryk i den sammenhæng – vi længes efter hinanden og at få et kram.
På det sociale medie Facebook blev der tilbage i marts måned, da Danmark lukkede ned, oprettet en gruppe for ansatte og frivillige ildsjæle fra både folkekirken, frikirkerne og valgmenighederne. Alle fik nemlig på en gang den samme udfordring: hvordan optager man en gudstjeneste?
Hvad skal man bruge af kameraudstyr? Hvordan er man kirke digitalt? Gruppen hedder “Den digitale kirke” og gik fra 0-1700 medlemmer på 2 måneder.
Den digitale kirke
Der bliver ikke talt teologi og forskelle - kun praktik - en befrielse at kunne mødes internt på
tværs og dele viden, stille spørgsmål og få svar. Kirkerne er blevet mere digitale end nogensinde.
På Frederiksberg har vi optaget gudstjenester til alle søndagene og lagt dem på alle kirkernes
hjemmesider og facebook. De har ligeledes været vist på Tv2 Lorry, så alle kunne følge med og
der har både været gudstjenester for voksne og børn. Man har kunnet høre morgenandagt som
vanligt hver dag kl. 8.10 i radioen og ligeledes radio gudstjenester. Initiativerne har været en
kæmpe buket af gode nærværende ideer rundt omkring i hele landet, der på forskellig vis har
skabt kirke både digitalt og analogt.
Den fysiske kirke
Nu er kirkerne åbnet og man kan igen komme i kirke, sådan helt fysisk og ”gammeldaws” ved at
gå ind af døren. Det er dejligt, for kirkerummet gør trods alt noget helt særligt ved os, som jeg
tror de fleste kan genkende.
En kirkebygning er designet til at hjælpe os ind i en dybere tilstand af modtagelighed og eftertanke. Kunsthistoriker Line Marschner har forsket i, hvordan kirkerummet påvirker os som mennesker; det er designet til at skabe en bestemt atmosfære, som kan hjælpe os ind i en dybere
tilstand af modtagelighed. Der er fx højden til loftet og den akustiske stilhed. Det fysiske rum er
så anderledes i sit udtryk, at vi samtidig får fornemmelsen af, at træde ind i et andet mentalt rum.
Kirkebilen kører igen!
Så velkommen igen i det fysiske kirkerum - et helligsted som vækker sindet til eftertanke og refleksion. Dog skal det siges, at der stadig er begrænset adgang pga. coronarestrektioner, så der
skal lige nu være 2 meter mellem os, når vi synger og 1 meter mellem os, hvis vi ikke gør. Alt
sammen for at passe på hinanden og tage hensyn. Kirkebilen kører også igen, så spørg personalet om at komme med over i kirken søndag morgen.
Pinsen vækker håb
I juni fejrer vi pinse! Helligånden kom og hjalp med at sprede det kristne budskab. Ordet om Jesus Kristus gik fra at være ude i blandt mennesker til også at finde en fysisk form i kirken og kirkerummet. Derfor kalder man pinsen for kirkens fødselsdag, fordi den tog en fysisk form, der i
dag altså også kan opleves digitalt – se gerne med på www.flintholmkirke.dk. Glædelig pinse!
Annette Molin Brautsch, sognepræst i Flintholm Kirke
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Coronavirusset i Danmark
I marts måned lukkede store dele af Danmark ned for at forebygge
smitte med coronavirusset. Nu er vi kommer ind i juni måned, og dele af
samfundet er så småt ved at lukke op igen. Her på Ingeborggården er
der stadig adgangsforbud for pårørende i de to huse, med mindre der er
lavet en særaftale med en teamleder. Det er dog blevet muligt for de fleste beboere at få udendørs besøg. Beslutningen om at åbne op for
udendørs besøg er truffet af Sundhedsstyrelsen og Frederiksberg Kommune. Sundhedsstyrelsen har også udarbejdet konkrete retningslinjer
for, hvordan et besøg må foregå. Det betyder, at beboere igen kan få
(udendørs) besøg af deres pårørende.
Alle besøg skal aftales på forhånd med en teamleder og afvikles i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens retningslinjer for besøg. Det betyder blandt andet, at beboere og pårørende skal holde afstand til hinanden under besøget, have en god håndhygiejne og vente lidt endnu med
kys, kram og håndtryk. Det er vigtigt, at vi overholder retningslinjerne, så
vi kan passe bedst muligt på hinanden og undgå smitte udefra.
Retningslinjerne opdateres løbende i takt med, at situationen på Ingeborggården, og i resten af landet, ændrer sig. Derudover kan der være
lokale forhold på en afdeling, der gør, at vi ikke kan tilbyde besøg på bestemte tidspunkter. Dette besluttes i samråd med sundhedsmyndighederne, som vi løbende rådfører os med. Beboere og pårørende orienteres, når mulighederne for besøg på en afdeling ændrer sig.

Tak for det gode samarbejde
Vi oplever, at beboerne og pårørende er enormt gode til at overholde retningslinjerne for besøg og stadig formår at have en hyggelig tid sammen. Det vil vi gerne takke jer for. I er med til at gøre en forskel. Hvis du
eller din pårørende har spørgsmål til retningslinjerne for besøg, er I velkomne til at kontakte teamlederen på plejeafdelingen eller skrive en mail
til: ceko02@frederiksberg.dk.
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Besøgene i de to huse foregår i et besøgstelt udenfor

Status i forhold til coronavirusset
På Ingeborggården/Nimbusparken 26 har vi, i skrivende stund, ikke haft
nogle tilfælde af coronavirusset. På Ingeborggården/Troels-Lunds Vej 27
er vi desværre ikke helt sluppet for smitte med virusset. Vi isolerer beboere, der udviser symptomer på smitte og får løbende testet beboere og
medarbejdere på afdelinger med smittetilfælde. Vi følger retningslinjerne
fra Sundhedsstyrelsen og Frederiksberg Kommune og orienterer løbende beboere og pårørende om situationen på mail og i beboerbreve.
En god og tryg hverdag på trods af virusset
Vores medarbejdere gør et stort stykke arbejde for at forebygge- og
håndtere smittetilfælde. Det er ikke en let opgave, men den håndteres
med stor ro og professionalisme. Vi ved, at det er hårdt for mange beboere at leve en mere isoleret tilværelse med flere restriktioner end normalt. Desværre kan vi ikke forvente, at hverdagen bliver helt som normalt lige foreløbigt. Vi gør dog vores bedste for at få en god og tryg hverdag sammen på Ingeborggården.

Venlig hilsen,
Forstander
Pia Morilla
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Modernisering af Ingeborggården
Kære beboer,
Så nåede vi ind i juni måned, og det er blevet tid til lidt nyheder om byggeriet på Troels-Lunds Vej.
I øjeblikket arbejdes der på at fjerne vand fra byggegrunden, da grundvandet står højere end forventet. Måske har du bemærket en række blå
containere, der er fordelt ud på byggegrunden? Containerne skal bruges
til at samle vandet, der pumpes op med slanger. Herefter frasorteres giftige stoffer, så resten af vandet kan pumpes ud i kloakken. Du kan forvente, at slangerne og containerne står på byggegrunden i de næste
otte måneders tid.
Derudover arbejdes der netop nu på at anlægge et havestykke med fliser ved afdeling A1 på Troels-Lunds Vej 27. Vi forventer, at haven er
klar til brug i løbet af juni måned.

Ændret tidsplan for byggeriet
Grundet uforudsete forhold i forbindelse med nedrivningsfasen, forventes byggeperioden at blive forlænget. Som det ser ud lige nu, forventes
fase et afsluttet i 2022, og fase to afsluttet i 2024. Forsinkelsen skyldes
forhold i forbindelse med udgravningen.
Model af facaden på en bolig
Netop nu venter vi spændt på, at GVL opfører en model af facaden på
en bolig med spansk altan og vinduer. Modellen skal vise, hvordan husets facade, fliser, farver og lignende skal se ud. Modellen skal godkendes politisk, inden det egentlige byggeri kan opføres. Det bliver spændende at få en forsmag på, hvordan en bolig kommer til at se ud.
Modellen kommer til at stå på byggegrunden i resten af byggeperioden.
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Billede af byggeriet fra oven

Billedet ovenfor er taget med en drone af Dennis Jacobsen den 6. maj
2020. På billedet kan du blandt andet se de blå container, der benyttes
til at samle vandet fra byggegrunden.
Som altid er du velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller
kommentarer til byggeriet. Du eller en medarbejder kan skrive en mail til
os på: ceko02@frederiksberg.

Venlig hilsen,
Pia Morilla og Cecilia Konradsen
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Krydsord

Denne måned er der ikke mulighed for at aflevere løsningen på
krydsordet.

Krukker til blomster
Nu er vi trådt ind i første sommermåned, og vi er i fuld gang med at gøre
det hyggeligt på vores altaner og terasser. Hvis du som pårørende ligger
inde med blomsterkrukker, som du ikke selv skal bruge, så tager vi
gerne imod dem i Nimbusparken 26. Hvis du har lyst til at donere en
krukke, bedes du kontakte en teamleder i Nimbusparken 26.
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Fødselsdage for beboere i juni 2020

Mandag den
Lørdag den
Tirsdag den
Søndag den
Søndag den
Tirsdag den
Torsdag den
Fredag den
Fredag den
Søndag den
Tirsdag den
Torsdag den
Lørdag den
Mandag den
Mandag den
Tirsdag den

1. juni
6. juni
9. juni
14. juni
14. juni
16. juni
18. juni
19. juni
19. juni
21. juni
23. juni
25. juni
27. Juni
29. juni
29. juni
30. juni

Tita Irene Nielsen, N3
Ivy Weis, N1
Elly Signe Fogh, N2
Lissi Buch Andersen, A1
Marianne Egely Hansen, N1
Marianne Borsdal, N1
Jytte Annette Blarke, N1
Arne Sandnes, N1
Kirsten Lis Stokholm, A2
Jens Gustav Monberg, A3
Lone Krarup, N2
Kirsten Anne Sofie Jensen, N2
Aksel Ulrik F. Ramm, N4
Leif Heinrich Andersen, A1
Grethe Størle, A2
Poul Dragsbæk Schmidt, A3

Velkommen til nye beboere
Lis Bjelbo, N4

Sigrid Nielsen, A3

Vi har sagt farvel til
Karen Fibiger Østergaard, A3
Elly Margrethe C Nilsen, A3
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80 år
95 år
95 år
87 år
71 år
74 år
75 år
77 år
79 år
91 år
92 år
96 år
81 år
82 år
98 år
95 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
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Tlf. 38 21 37 24

