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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 06. juni 2021

Gudstjeneste v/ Birgitte Haar

Søndag den 13. juni 2021

Gudstjeneste v/ Annette Molin Brautsch

Søndag den 20. juni 2021

Gudstjeneste v/ Peter Friis

Søndag den 27. juni 2021

Gudstjeneste v/ Birgitte Haar

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 9. juni 2021
klokken 10.15 - 10.45

Nimbusparken 26
Onsdag den 30. juni 2021
klokken 10.00 - 10.30
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Hilsen fra præsten
Johannes Møllehave
I maj måned døde Johannes Møllehave, som boede her på Frederiksberg i mange år. Han
var en gave af en formidler. Det var den kristne tro, der var hans afsæt og hans brændstof.
Det raffinerede var dertil, at han så tydeligt lod skønlitteraturen få en aktiv plads i talen om
både bibelen og troen. Man kan godt sige, at Møllehave på mange måder var vores tids
Grundtvig. Godt nok skrev Møllehave ikke 1500 salmer, men digte det kunne han, og det er
der både kommet salmer og sange ud af.
Alle har kendt ham fra hans mange bøger og foredrag etc. Mon ikke vi alle har en eller flere
oplevelser med noget han sagde eller skrev, som har haft betydning for vores liv?
Jeg husker et foredrag i Helleruplund Kirke tilbage i 1997, hvor teamet var humor!
Grunden til, at vi danskere tog så godt imod hans dannelse af os alle sammen var ikke
mindst fordi Møllehave altid brugte humoren som indgangsvinkel. Nøglen til mennesker,
det gode samvær og den gode forståelse kommer igennem latter og humor. Når vi kan grine
sammen og grine af os selv, så sker der noget med os, for dér bliver vi klogere – og gladere.
Til det foredrag den aften grinede vi, og min mor og jeg grinede hele vejen hjem i bilen,
kan jeg huske. Jeg var netop begyndt på teologistudiet og skulle være præst. Storm P og de
bibelske fortællinger gik hånd i hånd. Vittigheder og kristendom fik ben at gå på. Møllehave tryllede med ord og kløvede ord i stavelser og fandt deres oprindelser, så man blev
klogere og kunne se nye sammenhænge.
Dannelse er den frugt, som hans mange tekster og tanker altid har båret – og tak for det, Johannes.
En af hans egne salmer i salmebogen hedder ”Nåden er din dagligdag”. Den er måske ikke
så sjov, men den er væsentlig, fordi den udtrykker en grundlæggende erfaring hos os alle.
Nemlig at glæden og lykken ofte ligger i dagligdagens gøremål. En sandhed vi har en tendens til at glemme, mens hverdagen bare kører. Men ligesom Dan Turèlls digt ”Jeg holder
af hverdagen” rammer plet, så gør salmen her det også.
Nåde er en kristen betegnelse, som kommer af latin ”gratia”, som vi også kender det på ordet ”gratis”. Nåde betyder dermed noget der er gratis – altså en gave.
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Hvad er livets gave til dig?
Det svarer Johannes Møllehave på i salmen her – og det giver stof til eftertanke…
Livets gave er: dagligdagen, hverdagen, det nære, at være, tilgivelse, mødet med andre, opstandelsen, troen, håbet og kærligheden.
Nåden er din dagligdag;
Hverdagen det nære.
Mennesker at leve med,
nåden er: at være.
Nåden er den kærlighed,
som blev grundløst givet.
Nåden er den hverdag, som
knytter dig til livet.
Nåden er et ord fra Gud
over alle dage.
Nåden er, når alt er tabt,
at få alt tilbage.
Nåden er hver levet dag,
hvert tilfældigt møde.
Nåden er det levende,
som står op af døde.
Uden håb og uden Gud
lar vi døden råde.
Tro og håb og kærlighed
får vi kun af nåde.
Johannes Møllehave 1985

Sognepræst Annette Molin Brautsch, Flintholm Kirke
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Kære beboer,

Coronavirusset i Danmark

Frederiksberg kommune har høje smittetal og det er lidt bekymrende, men det får
ingen betydning for plejecentrene, hvis ”byen lukker ned”.
På Troels-lunds Vej har vi haft et enkelt smittetilfælde med COVID-19, hvilket har
betydet, at alle beboere og medarbejdere på A1 er blevet PCR testet. Men heldigvis er ingen blevet smittet og det er bare så godt.
Dog anbefaler vi, at man lader sig PCR teste regelmæssigt, hvis man ikke er færdigvaccineret. Det gælder både for pårørende og medarbejdere.
Vi benytter fortsat mundbind eller visir i fællesarealerne, i boligen behøver man
ikke at benytte dette, hvis både beboer, pårørende og medarbejder er færdigvaccineret.
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Modernisering af Ingeborggården
Byggeriet er i fuld gang og alt forløber efter planen, rejsegildet er kommet nærmere, og vi har nu fået en dato. Det bliver fredag den 27. august kl.13, datoen kan
synes meget fjern, men det at vi venter så længe kan formentlig gøre, at mange
kan få lov at deltage, og det er ”vel ikke så ringe”.
I juni arrangerer vi rundvisning i det nye hus, hvis I har lyst er I velkommen til at
deltage, tilbuddet gælder til jer der er godt gående og som kan klare en tur på
ujævnt terræn.
Månedens billede af byggeriet
Billedet herunder er taget den 27. maj 2021

Venlig hilsen
Forstander Pia Morilla
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Så banker juni måned på døren. Lad os alle
krydse fingre for at sommeren også banker
på. Terressen på Troels-Lunds Vej er gjort klar
med møbler og sommer blomster og udsigt ud
over byggepladsen. Det er lidt hyggeligt at vi
kan følge med i byggeprocessen herfra. Så nu
glæder vi os bare til at tage den i brug!

I skrivende stund har vi arrangeret et lille
aftenarrangement med mezzosoran Merete
Laursen.

Tur ud i den
grønne skov skal vi også. Det er dejligt at se så
mange, der er interserede. Turen går gennem
skoven til Rådvad og hjem igennem Frederiksdal.

Den 8. juni får vi besøg af erindringsfabrikken. Dette vil
med garanti vække mange dejlige minder.
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Krydsord
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Fødselsdage for beboere i juni 2021

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

1. juni
3. juni
9. juni
9. juni
13. juni
13. juni
14. juni
16. juni
16. juni
18. juni
19. juni
19. juni
21. juni
21. juni
21. juni
25. juni
25. juni
27. juni
27. juni
29. juni
29. juni
30. juni

Tita Irene Nielsen, Nimbus 3. sal
Jørgen Hans Olsen, A3
Elly Signe Fogh, Nimbus 2. sal
Birthe K. Scharf, Nimbus 1. sal
Kirsten B. Löwenmark, Nimbus 2. sal
Benny Olsen, A3
Lissi B. Andersen, A1
Lis Bjelbo, Nimbus 4. sal
Marianne Borsdal, Nimbus 1. sal
Jytte A. Blarke, Nimbus 1. sal
Kirsten L. Stokholm, A2
Arne Sandnes, Nimbus 1. sal
Jens G. Monberg, A3
Gerda Jensen, A3
Torben K. Christensen, A3
Kirsten A. S. Jensen, Nimbus 2. sal
Aase Bülow-Olsen, Nimbus 3.sal
Inge B. Kjertum, Nimbus 1. sal
Aksel U. F. Ramm, Nimbus 4. sal
Grethe Størle, A2
Leif H. Andersen, A1
Poul D. Schmidt, A3

81 år
83 år
96 år
88 år
87 år
81 år
88 år
88 år
75 år
76 år
80 år
78 år
92 år
92 år
64 år
97 år
89 år
84 år
82 år
99 år
83 år
96 år

Vi byder alle nye beboere velkommen og håber, at de
falder godt til på Ingeborggården.
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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

