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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

Eigil Scharf
Nimbus 1. sal

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.
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Højmesser i Flintholm Kirke søndage kl. 10.00

Søndag den 4. april 2021

Gudstjeneste v/ Birgitte Haahr

Søndag den 11. april 2021

Gudstjeneste v/ Annette Molin Brautsch

Søndag den 18. april 2021

Gudstjeneste v/ Birgitte Haahr

Søndag den 25. april 2021

Gudstjeneste v/ Peter Friis

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.
____________________________________________________________________

Troels-Lunds Vej 27
Onsdag den 14. april 2021
klokken 10.15 - 10.45

Nimbusparken 26
Onsdag den 28. april 2021
klokken 10.00 - 10.30
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Hilsen fra præsten
Hilsen fra præsten/ Påske
Når vi sendes rundt fra den ene myndighed til den anden, kan vi sige, at vi sendes
fra Herodes til Pilatus. Når vi fralægger os ansvar, kan vi sige, at vi vasker vores
hænder. Nogle vil gerne have 12 gæster til bords, andre mener det betyder ulykke.
Hvor kommer det fra? Svaret er enkelt, det kommer fra Bibelen. Mere præcist, det
handler om påsken og påskens begivenheder.
Jesus red ind i Jerusalem og blev modtaget som en konge. Der blev viftet med palmeblade, deraf navnet Palmesøndag.
Jesus spiste det sidste måltid med sine disciplene. Der blev dækket et pænt bord
med en hvid dug, deraf navnet Skærtorsdag. De fik brød og Jesus sagde om brødet, at det var som hans krop, der snart skulle brydes. De fik vin og Jesus sagde
om vinen, at det var som hans blod, der snart skulle flyde. Jesu 12 disciple sad omkring bordet, de var således 13 i alt. Jesus sagde, at en af dem ville forråde ham.
Det blev Judas, der forrådte ham med et kys.
Langfredag blev en lang dag. Jesus blev sendt fra Pilatus til Herodes og tilbage til
Pilatus igen. Ingen ville tage ansvar og risikere at stå tilbage med skyld. Det blev
Pilatus, der dømte Jesus til døden og efterfølgende vaskede sine hænder.
Påskedag kom kvinderne ud til graven. De blev mødt af en gravengel, der fortalte,
at Jesus ikke var i sin grav. Han var opstået fra de døde.
2. Påskedag. Nogle af disciplene var på vej til Emmaus. De talte om alt det, der var
sket og forstod ingenting. En fremmed slog følge med dem; de opdagede, at det
var Jesus og noget faldt på plads.

Påskeugen er som perler på en snor og forklarer, hvorfor kirken ved Diakonissestiftelsen hedder Emmaus. Det er en kirke, hvor en fremmed kan slå følge med en og
vise sig at være Jesus. Glædelig påske.

Birgitte Haahr, sognepræst i Flintholm kirke.
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Kære beboer,

Coronavirusset i Danmark

Kære beboer

Alle beboere er nu blevet vaccineret for anden gang, og det glæder os meget.
Men indtil vi ved mere fastholder vi de hygiejniske retningslinjer.
Det bedste vi kan gøre for at beskytte os selv er at holde afstand og begrænse fysisk kontakt inklusiv kram, kindkys, håndtryk og at vaske hænder.
Hvis du er i tvivl om de nuværende retningslinjer for besøg, så er du altid velkommen til at spørge på din afdeling eller sende en mail.

Tak for din hjælp og forståelse.
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Modernisering af Ingeborggården
Status for byggeriet
Det hele forløber fortsat efter planen, vi har været på besøg på byggepladsen et
par gange og følger byggeriets gang, det bliver et flot hus og med en hel fantastisk
udsigt. Vi glæder os til at holde rejsegilde, datoen er fastsat til torsdag den 29.
april, i skrivende stund ved vi ikke helt præcist, hvordan rejsegildet bliver arrangeret, men I hører nærmere.
Der vil forsat være arbejder på pladsen i weekender der ikke larmer. Dette kan
også medføre at der er lys på pladsen. Arbejder vil til en hver tid overholde de gældende støjgrænser.
Månedens billede af byggeriet
Billedet er taget den 18. marts 2021

Venlig hilsen
Forstander Pia Morilla
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Hvor er det dejligt at se, at der er kommet liv i Aktiviteten igen. Alle er bare så gode
til at spritte og holde afstand! Tak for det!
Vi har holdt nogle gode kaffe møder, hvor vi talte om ønsker til aktiviteterne. Der
kom rigtig mange gode ideer. Vi vil gøre vores til, at vi får iværksat dette. Nogle af
ønskerne afhænger dog af, at der bliver åbnet mere op ude i samfundet. Mon ikke
dette snart sker?
Underholdning udefra er vi begyndt på. Til påskefrokosten i marts havde vi på Nimbus Parken, Lars Grand som kom rundt på afdelingerne med sin harmonika og fantastiske sangstemme.
På Troels Lunds Vej kom Lars Sørensen rundt på afdelingerne
med sang og guitar.

I skrivende stund er vores Cykel Kaptain Henrik ved at få gjort vores rickshaw cykler køreklar. Så snart de er klar melder vi ud. Det bliver så godt at kunne komme ud
og få vind i håret – glæd jer!
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Krydsord
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Fødselsdage for beboere i april 2021

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

2. april
2. april
2. april
3. april
11. april
13. april
15. april
20. april
21. april
21. april
24. april

Inger Margrethe Jensen, A3
Anne Sofie Hansen, A1
Christian G. J. Ehmsen, Nimbus 1.sal
Ruth Elna Madsen, Nimbus 3.sal
Bodil Søndergaard, Nimbus 4.sal
Walther Oven Nielsen, A2
Jan Thomsen, A2
Kirsten Gersing, A2
Inger Tove Knudsen, Nimbus 3.sal
Peter Jørgensen, A3
Hella Wessing, Nimbus 5.sal
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95 år
79 år
77 år
101 år
87 år
82 år
69 år
89 år
93 år
79 år
93 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

12

Tlf. 31 90 94 72

