Beboer- og Pårørenderådet
Februar 2021

Pia Morilla
Forstander
Pimo02@frederiksberg.dk

Irene Bardrum
A1

Lis Hansen
Nimbus 2. sal

Lilly Petersen
A1

Erik Søren Agergaard
Nimbus 4. sal

Anne Dorthe Hansen
Faglig
udviklingssygeplejerske
anha36@frederiksberg.dk

Pårørende

Anne Brønnum
anb@kab-bolig.dk
BILLEDE ER PÅ
VEJ
Eigil Scharf
Nimbus 1. sal
Jette Markussen
jettemarkussen@mail.dk

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 bolignummer det drejer sig om.

Højmesser i Flintholm Kirke søndage kl. 10.00

Søndag den 14. februar 2021

Gudstjeneste v/ Peter Friis

Søndag den 21. februar 2021

Gudstjeneste v/ Birgitte Haahr

Søndag den 28. februar 2021

Gudstjeneste v/ Annette Molin Brautsch

Kirkebilen kommer og henter de beboere, som ønsker at deltage i gudstjeneste.
Den holder uden for Troels-Lunds Vej nummer 27, klokken ca. 09.20
og uden for Nimbusparken 26, klokken ca. 09.30.
Beboerne bedes derfor være klar lidt før.
____________________________________________________________________

Hilsen fra præsten
Kyndelmisse – alting bliver lysere
Det er vinter og mørket ligger stadig omkring os. Og i år er der et særligt mørke, der hænger over
os.
Det er vinter og det er mørkt. Stadigvæk, for selv om det er mere end en måned siden dagene vendte, så
er det endnu ikke blevet så meget lysere, at vi kan mærke det. Men det kommer. Der er vinterens mørke
– og oven i det er der i år også det mørke, som coronavirussen har lagt hen over os. Ja, hen over hele
verden. Men der er lys forude: vaccinationerne er godt i gang, færre bliver nu syge, færre dør – lyset vender tilbage. Så der er meget at håbe og tro på, når vi 2. februar holder kyndelmisse.
Kyndelmisse (eller Mariæ renselsesdag) er en gammel kristen helligdag. Dagen blev kaldt for Kjørmes
Knud. Kyndelmisse er en fordanskning af de latinske ord for lysmesse: Kyndel = candelarum, lys og
missa messe. Et andet ord var kermesse og heraf kom kørmesse og kjørmes. Det er den dag, halvdelen
af vinteren er gået, hvilket også ligger til grund for vendingen om at, kyndelmisse slår sin knude. I den katolske kirke fejres dagen med en stor lysmesse, hvor de lys som skal bruges i det kommende år velsignes.
Kyndelmisse ligger 40 dage efter Jesu fødsel, og hans mor Jomfru Maria kunne fremstilles i templet,[1] så
hun kunne gennemgå den traditionelle renselse. Lysfesten er ikke helligdag i Danmark.
Med helligdagsreformen af 1770 blev kyndelmisse afskaffet sammen med 10 andre helligdage som 3. juledag, 3. påskedag, Sankt Hans Dag og Vor Frue Dag. Selv om kyndelmisse i over 200 år ikke har haft
status som helligdag, er der en tendens til, at kirker markerer dagen med særlige lysgudstjenester og dåb
af kommende konfirmander. Ved kyndelmisse afholdtes kjørmes-gilder, sammenskudsgilder med kraftig
suppe, pandekager med øl og brændevin eller stuvet hvidkål med flæsk og pølse.
Mange traditioner og varsler er knyttet til kyndelmisse. Frugttræer piskes med ris, og rituelle pløjninger
skulle sikre en god høst. Flæsk skulle spises for at forhindre hunger, og vejret på dagen varslede forårets
komme: hvis det blæser så meget, at 18 kællinger ikke kunne holde den 19. ved jorden så vil foråret snart
være på vej. Og Kjørmes tø er så godt som 100 læs hø. En tommelfingerregel siger, at bonden skulle
have halvdelen af foderet til dyrene tilbage, da dyrene først kunne komme på græs i maj måned. Historie
Festen blev først fejret til minde om mødet mellem Jesusbarnet og Simeon (Luk 2, 25-40), og var kendt
som St. Simeons dag. I 542 indførte kejser Justinian festen i Konstantinopel. Da var den allerede kommet
til Rom, hvor pave Gelasius havde fremmet den omkring 492, men den fik ikke udbredt fodfæste i vest før
under pave Sergius I mod slutningen af det 7. århundrede.
De lys, som blev velsignet i forbindelse med kyndelmisse, blev ikke kun benyttede i selve kirken. De
kunne også tages med til hjemmene. I Norge blev det i senmiddelalderen almindeligt at lægge små velsignede lysvoksstykker fra denne kirkefest ind i søljerne, som pyntede kvindernes dragter, jævnfør rummet inde i bunadssøljerne.
I dag er kyndelmisse ikke en helligdag i Danmark, men mange kirker fejrer alligevel kyndelmisse med en
stemningsfuld lysgudstjeneste.
Red. Peter Friis
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Coronavirusset i Danmark
Kære beboer,
Vi kan glæde os over, at vi nu har fået vaccineret mange af Ingeborggårdens beboere og medarbejdere. Vi håber, at vaccinen bidrager til, at færre bliver syge i den
kommende tid, og at vi snart kan vende tilbage til en mere normal hverdag på Ingeborggården. Vi sender et stort tak til beboere, medarbejdere, læger og andre, der
har hjulpet på vaccinationsdagene.
Smitten er generelt faldet på plejehjemmet i den seneste tid, og vi håber derfor, at
de nuværende besøgsforhold snart bliver justeret. Der er nok mange, der glæder
sig til at tale med hinanden på kryds og tværs af afdelingerne, at deltage i flere aktiviteter og at få besøg af flere pårørende i hverdagen. Vi er i løbende dialog med
vores sagsbehandler i Styrelsen for Patientsikkerhed og giver både beboere og pårørende besked, når besøgsforholdene ændrer sig.
Det er vigtigt, at vi bliver ved med at passe godt på os selv og hinanden. Virusset
lever videre i Danmark, og der er beboere og medarbejdere på Ingeborggården,
der ikke er blevet vaccineret. Derfor skal vi blive ved med at passe på – også
selvom flere af os er blevet vaccineret.
Hvis du som beboer endnu ikke er blevet vaccineret og ønsker at blive det, får du
et nyt tilbud. Vi kan endnu ikke sige, hvornår det bliver.

Fokus på hygiejne, afstandskrav og besøgende
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 gør opmærksom på, at retningslinjerne kan ændre sig løbende i takt med, at situationen på Ingeborggården og i resten af Danmark ændrer sig.
Hvis du er i tvivl om det nuværende retningslinjer for besøg, er du altid velkommen
til at spørge på din afdeling eller at sende en mail til plejehjemmet.

Tak for din hjælp og forståelse.
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På billederne herunder kan du se, hvordan det så ud, da vi
blev vaccineret første og anden gang i januar 2021.
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Modernisering af Ingeborggården
Status for byggeriet
Det er blevet februar måned og tid til endnu et skriv om byggeriet på Troels-Lunds
Vej. Status for byggeriet er, at vi følger den nuværende tidsplan, og at der arbejdes
på livet løs. Netop nu er byggefolkene ved at montere byggeriets 4. etage. Som det
første skal der indsættes vægelementer. Byggeriets 3. sal er allerede blevet monteret, og byggefolkene er ved at sætte vinduer, badeværelser og lignende ind på
etagen.
Vi oplever generelt tung trafik til- og fra byggepladsen og anbefaler dig derfor at
færdes med forsigtighed ved plejehjemmet.

Månedens billede af byggeriet
Billedet herunder er taget den 22. januar 2021.

Venlig hilsen
Forstander Pia Morilla
kommunikationsmedarbejder Cecilia Konradsen
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Der er mange af beboerne, der nu længe har måtte opholde sig i egne boliger eller
i egne afdelinger. Dette har for mange været en meget stille tid uden aktiviteter.
Enkelte afdelinger har dog været så heldige, at vi har måtte komme på besøg. Her
er det blevet til mange gode snakke om den tid, vi lige for tiden lever i, lidt spil og
sjove quizzer.
Nu har vi alle fået nummer to COVID-19 vaccine. Så vi håber og tror, at det kommer til at gå den rigtige vej.
Aktivitetsmedarbejderne glæder sig til, at vi igen kan ses, og komme i gang med
forskellige aktiviteter oppe på 3. salen på Troels Lunds Vej og nede i Aktiviteten i
Nimbusparken 26!

Så snart vi får grønt lys, hører I straks fra os!
På (forhåbentlig) snarlig gensyn.

Aktiviteten melder ud, så snart vi ved noget angående gudstjeneste
her i februar!
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Krydsord
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Fødselsdage for beboere i februar 2021

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

2. februar
11. februar
12. februar
16. februar
20. februar
20. februar
21. februar
28. februar

Niels Ove Hansen, A2
Per L. O. Jensen, A2
Rosmarie Tingstrøm, A2
Jytte Lund Lagoni
Erik F. J. Brøggler, A2
Edel A. Budek, A2
Karen Jegsen, Nimbus 3. sal
Jan Andre Nielsen, Nimbus 2.sal
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98 år
97 år
96 år
79 år
96 år
95 år
98 år
68 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
Afdelingsleder Bettina Kristine
Søgaard

A2 - 1. sal
Tlf.: 31 90 86 07 - direkte
Tlf.: 38 77 79 20 - afdeling

3. + 4. + 5. sal
Tlf. 28 98 04 16 - direkte

Afdelingsleder Bolette Baunsgaard

1. + 2. sal
Tlf. 28 98 06 31- direkte
Afdelingsleder Signe Bach Damm

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. 31 90 94 72

