Beboer- og Pårørenderåd
Næste møde er den 7. december klokken 14.00-15.30 i Nimbusparken 26.
Pia Morilla
Forstander
Pimo02@frederiksberg.dk

Rigmor Rasmussen
A1

Lis Hansen
Nimbus 2. sal

Lone Krarup
Nimbus 2. sal

Lilly Petersen
A1

Anne Dorthe Hansen
Faglig udviklingssygeplejerske
anha36@frederiksberg.dk

Pårørende

Irene Bardrum
A1

Frederik Jungersen
A1

Anne Brønnum
anb@kab-bolig.dk

Jette Markussen
jettemarkussen@mail.dk

Erik Søren Agergaard
Nimbus 4. sal

Opdateret oktober 2020

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 bolignummer det drejer sig om.

Højmesser i Flintholm Kirke søndage kl. 10.00

Søndag den 8. november 2020 - Gudstjeneste v/ Birgitte Haahr
Søndag den 15. november 2020 - Gudstjeneste v/ Anette Molin Brautsch
Søndag den 22. november 2020 - Gudstjeneste v/ Ingrid Gadager Jørgensen
Søndag den 29. november 2020 - Gudstjeneste v/ Birgitte Haahr
Kirkebilen kommer og henter de beboere, som ønsker at deltage i gudstjeneste.
Kirkebilen holder uden for Troels-Lunds Vej 27 klokken. ca. 09.20
og uden for Nimbusparken 26, klokken ca. 09.30.
Beboerne bedes derfor være klar lidt før.

Troels-Lunds Vej 27
Onsdag den 11. november 2020
kl. 10.15 - 10.45

Nimbusparken 26
Onsdag den 25. november 2020
kl. 10.00 - 10.30

4

Hilsen fra præsten
Året har 16 måneder. November, december, januar, februar, marts, april, maj, juni, juli,
august, september, oktober, november, november, november, november.
Sådan skriver digteren Henrik Nordbrandt i sit berømte digt fra 1986. For ligesom mange
andre, så synes han, at november er årets værste måned. Bladene er faldet af træerne,
og man ser sjældent solens stråler her på vores breddegrader. Her er bare mørkt og
koldt. Og der sker ikke det store, så tiden føles lang.
I år må vi nok erkende, at november bliver ekstra hård at komme igennem. Corona har
sat en stopper for mange af de aktiviteter, der plejer at lyse hverdagen op. Og jeg ved, at
mange af jer føler sig isolerede og savner det sociale samvær med andre mennesker. I
sådan en tid har vi brug for håb, så mørket ikke sætter sig i vores sind.
Det fik mig til at tænke på en sand historie om forfatteren Karen Blixen. Karen Blixen
samlede på mottoer. Og en dag gav en ven hende en forseglet kuvert med et motto i.
Vennen sagde, at hun først måtte åbne kuverten en dag, hvor hun enten var meget lykkelig eller dybt fortvivlet. For mottoet der lå i kuverten, ville passe på begge situationer.
Karen Blixen gemte kuverten i mange år, og hun turde ikke bryde seglet, når hun mødte
størst modgang. Men en dag hvor hun stod på sit livs højdepunkt og følte sig overmåde
lykkelig, tog hun mod til sig og åbnede kuverten. Og mottoet lød: Det varer ikke ved!
Og det er jo rigtigt, at den dybe livsbekræftende glæde aldrig er permanent. Hvem er
ovenud lykkelig fra tidlig morgen til sen aften – lige fra de bliver født til de bliver lagt i graven? Og på samme måde er det med den tristhed, der kan overmande os i denne tid. Det
kan godt være, den har held med at bilde os ind, at det aldrig bliver bedre. Og alligevel,
så vender lyset og varmen tilbage – både udenfor og inden i os. De begrænsninger som
Corona sætter for vores liv varer ikke ved!
Men indtil det sker, er det godt at huske på, at vi aldrig er alene. Vi har altid gud inden for
vores rækkevidde. For tristheden kan ikke holde Gud på afstand. Han lytter og favner vores afmagt. Og hvis vi beder om det, vil han give os styrken til at være i alt det svære. Her
finder vi vores stærkeste lys i mørket.
Vi ved at lys og mørke ikke kan være til stede i samme rum uden at mørket bliver fordrevet. Så lad os lede efter lyset i denne mørke tid. Selv små ting kan lyse dagen op og gøre
vores hjerter varme. Og når november bare bliver for meget af det gode, så lad os gøre
Blixens motto til vort eget: Det varer ikke ved!
Lyse og kærlige hilsner fra Janette Sauerberg, præst i Flintholm kirke
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Coronavirusset i Danmark
Kære beboer,
Det er blevet november måned, og efteråret har for alvor meldt sin ankomst til Danmark. Samtidig har vi set en generel stigning i antallet af smittede med coronavirusset i Danmark.
Den 11. september blev der indført midlertidige besøgsrestriktioner på danske plejehjem. Det er efterfølgende blevet besluttet, at restriktionerne forlænges frem til
marts 2021. Beslutningen er truffet af Styrelsen for Patientsikkerhed på baggrund
af det høje antal smittede borgere i bestemte kommuner, heriblandt Frederiksberg
Kommune. Det betyder, at du som beboer på Ingeborggården kan forvente, at der
er særlige regler for, hvordan du kan få indendørs besøg indtil marts 2021.
De konkrete retningslinjer afhænger af, om der er påvist COVID-19 eller ej på et
plejehjem. Retningslinjerne kan derfor ændre sig løbende afhængig af situationen.
I skrivende stund kan alle beboere på Ingeborggården få indendørs besøg af én
nær pårørende. Pårørende skal bære mundbind under hele besøget fra ankomst til
afgang fra plejehjemmet. Vi gør opmærksom på, at disse retningslinjer kan ændre
sig og afhænger af situationen i husene. Hvis du ønsker at vide mere om dine besøgsmuligheder, er du altid velkommen til at spørge på din afdeling.

Fokus på hygiejne, afstandskrav og besøgende
Vi tager situationen alvorligt her på Ingeborggården. Vi følger retningslinjerne fra
Sundhedsstyrelsen og Frederiksberg Kommune og har fokus på den daglige hygiejne, afstandskrav, og hvem vi lukker ind i husene. Frederiksberg Kommune har
fortsat mange smittede borgere. Derfor bliver medarbejderne på Ingeborggården
tilbudt jævnlige test for COVID-19. Det er et tilbud, som mange medarbejdere vælger at tage imod. Samtidig får vi testet beboere og medarbejdere, hvis der er mistanke om smitte med COVID-19.
Det bedste, vi kan gøre for at beskytte os selv og hinanden mod COVID-19 er at
følge retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen og Frederiksberg Kommune. Det
handler blandt andet om at holde afstand, begrænse fysisk kontakt, inklusiv kram,
kindkys og håndtryk og at vaske hænder og spritte hænderne af ofte.
Vi siger tak for hjælpen med at passe på vores beboere og medarbejdere.
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Modernisering af Ingeborggården
Status for byggeriet
Det er blevet november måned og tid til endnu en status for byggeriet på TroelsLunds Vej.
Netop nu er arbejdet på stueetagen af byggeriet i fuld gang. Der arbejdes bl.a. på
administrationen, kontorer, hovedindgang og caféområdet i stueetagen. Derudover
færdiggøres arbejdet i kælderniveau. I den kommende tid tager byggeriet yderligere til i højden. Det vil ske gradvis og i den rækkefølge, der kan lade sig gøre.
Derudover vil der fortsat være tæt trafik med lastbiler ved vejene omkring plejehjemmet, og der vil løbende blive brugt store kraner på byggepladsen.

Månedens billede af byggeriet
Billedet herunder er taget den 27. oktober 2020.

Venlig hilsen
Forstander Pia Morilla & kommunikationsmedarbejder Cecilia Konradsen
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Så er Aktiviteten kommet godt i gang igen. Det er så rart at se, hvor mange der
glæder sig over, at der sker noget i huset efter den lange tid med isolation på afdelingerne. Som nogle måske har opdaget, har Aktiviteten sat nogle menu-holdere på
bordene i dagligstuen (som vist på billedet nedenfor). Her kan du læse ugens program for Aktiviteten. Vi ser frem til at I vil bruge disse til samtaleemne ved måltiderne.

Farvel til Bue
I oktober måned sagde vi farvel til Bue, der siden 2015 har været leder af aktivitetscenteret på Ingeborggården. Bue sender følgende farvelhilsen:
Kære alle på Ingeborggården. Mange tak for tiden sammen her på Ingeborggården. Da jeg har fundet nyt arbejde med aktiviteter og ældre
på vestegnen, stopper jeg d. 23.10.20. Det har været nogle spændende
år for mig og jeg ønsker jer alt det bedste. Venlig hilsen Bue Bohr
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Opsang fællessang med Anna Kruse og Sara Futtrup
Det betyder ikke noget, hvordan det lyder, bare vi synger sammen. Når vi synger
sammen – hører vi sammen. Forskning viser, at sang er den mest direkte genvej til
at skabe relationer og knytte bånd. Fællessang er noget helt unikt dansk/nordisk,
og vi har altid sunget sammen i svære tider. Så lad os bære faklen videre og
blande de gamle og kendte klassikere med nye mere moderne sange.

Det glæder os endnu engang at få besøg af sanggruppen Opsang, når de kommer
på besøg i de to huse. Anna Kruse og Sara Futtrup kommer og synger med os på
følgende dage:
Troels-Lunds Vej 27: 20. november klokken 13.15 – 14.15
Nimbusparken 26: 16. november klokken 13.30 – 14.30

Etårsdag for flytning til Nimbusparken 26
I oktober måned var det ét år siden, at 55 beboere fra Ingeborggården flyttede til Nimbusparken 26. I den forbindelse
blev der delt kage ud til beboere og medarbejdere i huset,
og vi huskede sammen tilbage på flyttedagene i 2019.
Tænk engang, at der allerede er gået et helt år siden indflytningen! Sikke tiden flyver afsted.
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Krydsord
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Fødselsdage for beboere i november 2020

Tirsdag den
Onsdag den
Onsdag den
Fredag den
Onsdag den
Søndag den
Mandag den
Mandag den

3. november
4. november
11. november
20. november
25. november
29. november
30. november
30. november

Solveig Märy Gaard, N4
Bodil Grethe Kloch, N3
Lilly Grethe Grøndahl, N5
Tove Marie Nielsen, A3
Lilian Jensen, N3
Ruth Hammerlund, A1
Bente Cathrine Lund Hansen, N3
Erik Poul Schyberg, A3
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103 år
78 år
104 år
99 år
98 år
93 år
84 år
94 år

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

Troels-Lunds Vej 27

/

Nimbusparken 26

A1 - stuen
Tlf.: 28 98 04 28 - direkte
Tlf.: 38 77 79 00 - afdeling
Afd. leder Bettina Kristine Søgaard

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

4. + 5. sal
Tlf. 28 98 04 16 - direkte

Afd. leder Bolette Baunsgaard

1. + 2. + 3. sal
Tlf. 28 98 04 26 - direkte
Teamleder Yasmin Nabulsi

A3 - 2. sal
Tlf.: 28 98 04 27- direkte
Tlf.: 38 77 79 42 - afdeling
Afdelingsleder Camilla Malvika à
Rogvi Krog

Tlf.: 38 77 79 92 - direkte

Faglig udviklingssygeplejerske
Anne Dorthe Hansen
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Tlf. 38 21 37 24

