Beboer- og Pårørenderådet - April 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

Eigil Scharf
Nimbus 1. sal

Eigil Malmer
Nimbus 5. 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 04. juli 2021

Gudstjeneste v/ Peter Friis

Søndag den 11. juli 2021

Gudstjeneste v/ Peter Friis

Søndag den 18. juli 2021

Gudstjeneste v/ Birgitte Haar

Søndag den 25. juli 2021

Gudstjeneste v/ Jeanette Sauerberg

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.
____________________________________________________________________

Holder sommerferie i juli og august

Nimbusparken 26
Onsdag den 28. juli 2021
klokken 10.00 - 10.30
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Hilsen fra præsten
Hvad tager vi med os? Hvad har vi lært af covid-19?
Listen kan godt blive lang. Jeg har selv lært at vaske hænder, når jeg har handlet og kommer hjem. Jeg har lært at smile med øjnene. Med mundbindet var det nødvendigt at lære
sig den kunst, at flytte smilet op i øjnene. Jeg tror, at vi alle har lært noget. Det næste
spørgsmål bliver, hvor godt vi husker.
I kirken kom vi til at holde afstand. Det kunne vi godt
leve med. Vi kom også til at spritte af. Det kunne vi
også godt leve med. Værre blev det, da vi ikke måtte
synge. Jeg tror ikke nogen havde tænkt over, hvor
stort et tab det ville være. Ved sang var risikoen for
smitte væsentlig større, så der var ikke noget at gøre.
Vi måtte bare rette ind, ligesom alle mulige andre
også måtte rette ind på områder, der gjorde ondt.
Alle var klar over, at det var svært for restauranter og
minkavlere, piloter og mange flere. Men sang, tænk
at det kunne være så svært at undvære.
Det er som om hele landet er blevet opmærksom på værdien af sang. Phillip Faber blev elsket for sin morgensang, der kunne ses på tv. Her kunne alle være med og var med. Min
egen gamle mor var svært begejstret for de indledende øvelser. På min mands arbejde
blev der indført fællessang om fredagen. De var alle hjemsendt og arbejdede hårdt bag
hver deres skærm, men fredag blev der sunget. I starten var det måske lidt akavet, men de
gjorde det. I fællesskab. Dem med de gode stemmer trak læsset, brummerne kunne lægge
sig i slipstrømmen. Hvem skulle have troet det om Datatilsynet.
I Flintholm kirke har vi altid haft meget musik, men nu prøves der kræfter med nogle flere
kor og i støbeskeen er et projekt om et familiekor, hvor børn og bedsteforældre kan synge
sammen. Det er, som om vi ikke kun har lært noget om sang, men har lært noget også om
værdien af fællesskab.
Lad os håbe vi aldrig glemmer det.
Birgitte Haahr, sognepræst i Flintholm kirke
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REFERAT
Beboer- og pårørenderådsmøde
fredag den 11. juni kl.11-13
Nimbusparken 26 i mødelokalet
Deltager: Pia, Irene, Lis, Lilly, Eigil, Erik og Eigil

1. Valg af ordstyrer: Irene.
2. Godkendelse af dagsorden: ok
3. Godkendelse af referat: ok.
4. Nyheder fra Pia: Der er fortsat stemning for at holde møderne på tværs af de 2 huse.
Det betyder meget for det samlede hus, at beboerne mødes på tværs.
Byggeriet: I forhold til byggeriet fortæller Pia, at der efter sommerferien bliver offentliggjort en revideret masterplan for de involverede plejecentre i kommunen.
Vi forventer fortsat at 1.etape af byggeriet på Troelslunds Vej 27 - 29 er færdigt i
august 2022. Men dato for indflytning i de nye omgivelser ligger ikke fast. Man må
nok forvente, at der bliver en overlapning på nogle måneder.2. etape af byggeriet
forventes at stå færdigt i 2024-2025.
Der bliver spurgt til, hvordan pladserne og personalet skal fordeles i det nye hus.
Her forventer vi igen at lade beboere/pårørende og plejepersonale blive hørt via et
spørgeskema, så der kan blive taget individuelle hensyn, til de ønsker hver især
har. Det fungerede fint, da vi skulle flytte til NIMBUS, her blev alle hørt så
puslespillet gik op på en fin måde.

Der bliver spurgt til om beboerne kan komme og se byggeriet, der er flere der
selvsagt er meget nysgerrige. Irene spørger til om der bliver lavet en prøvelejlighed.
Det gør der, den vil stå færdig i løbet af efteråret.
Pia fortæller at man allerede nu kan få et godt indtryk af, hvordan boligerne kommer
til at se ud. Pia vil arbejde videre med inddragelse af beboere samt
pårørende. Finde løsninger, så der kan følges med i byggeriets udvikling. En
mulighed vil være at filme byggeriet inde fra, så man evt. kan få en virtuel
rundvisning i det nye byggeri.
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Rejsegilde på bygningen er planlagt til fredag d. 27.08.21, nærmere program følger.
Redskabsskuret på Troelslunds-Vej er revet ned og en ny renovationsplads er
etableret ud mod Marielystvej.
Midler til kulturlivet: regeringen har uddelt ca.1,5 milliarder der skal bruges til
kulturarrangementer. Vi har på Ingeborggården fået ca. kr. 500.000,-. Så aktivitets
medarbejderne har travlt med at arrangere underholdning, udflugter mm.
D. 23.06.21 er den første store tur sat i søen. Det er en tur til restaurant Udsigten i
Strøby Egede. Her har ca. 100 beboere og medarbejdere meldt sig til at deltage.
Medarbejdere:
Det er svært at rekruttere fast personale og afløsere. Flere unge
har valgt at arbejde som poder, da det giver en væsentlig højere timeløn.
I Hovedstadsområdet er det meget let at få job. Der gøres meget i kommunen for
at holde på de gode medarbejdere og få gjort det attraktivt at arbejde i
ældresektoren.
Der er lagt planer for medarbejdernes sommerferie, her gøres der et stort arbejde i
planlægningen, så der på planen hele tiden er faste medarbejdere på
arbejdet.
Eigil har nogle spørgsmål:
På afdelingen er der oplevelser med beboere, som har en anderledes adfærd,
hvilket betyder at man som beboer ikke altid føler sig tryg eller godt tilpas, vi taler
om dette og forklarer, at der bor beboere med demens sygdomme. Det betyder, at
der er brug for at finde en måde, hvor både de mere friske beboere og de beboere,
der har svært ved at finde sig tilrette kan få en hverdag, der tager hensyn til alles
behov.
Pia tager denne problematik op med afdelingslederen.
Der efterlyses fortsat at personalet har et navneskilt på. Vi aftaler at vi indkøber
en ekstra maskine til at lave navneskilte med, så der er en i hvert hus.
Der efterlyses information og foto af hvem, der arbejder på ens afdeling. Ligeledes
er der flere, der savner en tavle med navne på dem, der er på arbejdet.
Forleden aften manglede der mad til beboerne. Men det blev klaret af en kvik
afløser.
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Maden: Frokosten er blevet mere varieret. Nogle syntes fortsat at maden er kedelig.
Men den fælles mad vi spist sammen under mødet var alle enige om var rigtig
god. Der tales igen om, at der er ønsker om at den varme mad serveres om
aftenen.
Irene spørger til indretningsarkitekten, som går og indretter og rydder op.
Dette forklarer Pia er sat i værk, så afdelingen kan fremstå mere ryddelig og
hyggelig.
Irene følte, at hun ikke var imødekommende, da hun var på afdeling A1.Det tager vi
til efterretning.
Post til omdeling, ligger nogle gange i flere dage, før den bliver uddelt.
5. Status på hverdagen og udviklingstiltag v. Dorthe faglig udviklings sygeplejerske:
Der arbejdes fortsat på at få flere beboere kan få dosispakket medicin. Dvs. at medicinen
kommer i småposer i en rulle til 14 dages medicin. Dette kan lade sig gøre hvis en beboer
er meget stabil i sin medicinering.
Der er fortsat mange elever og studerende i begge huse. Det kan være til inspiration for
den enkelte beboer, samt for personalet i afdelingen.
Vi arbejder med medicinering på flere måder. Dels har vi indkøbt doseringsborde med
nogle specielle måtter på, der skal gøre det mere overskueligt at dosere medicin til den
enkelte beboer. Der skal også bestilles nye medicin vogne, der også kan bruges i det nye
hus. Ligeledes er der blevet lavet et kvalitetskontrolskema til medicindosering, som der er
ved at blive afprøvet i en afdeling.
6. Evt. Medicin kommer ikke ud til beboeren. Der var en beboer der har oplevet at nogle
øjendråber var bestilt flere gange. Men efterfølgende viste det sig at der i medicinrummet
var flere flasker med øjendråber til samme person.

Vores næste møde bliver onsdag d.18.august kl. 11 -13, 2021

I ønskes alle en dejlig sommer
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Kære beboer,

Coronavirusset i Danmark

Sommerferien er over os og heldigvis har vi ikke mere smitte og kan færdes frit både ude
og inde😊
Men vi opfordrer fortsat til, at vi passer på hinanden, det vil sige holder afstand og fortsat
holder god håndhygiejne med håndvask og sprit.

Brugerundersøgelse:
I august inviteres alle beboere til at deltage i en brugerundersøgelse, det vil være
Epinion, der kommer og laver interview med hver enkelt beboer. Det er helt frivilligt at
deltage, men vi ved fra tidligere undersøgelser, at mange beboere deltager og det er
vi meget glade for.
I løbet af kort tid vil I modtage mere information om undersøgelsen.
Rigtig god sommer😊
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Modernisering af Ingeborggården
Besøg på byggepladsen den 24. juni 2021
Beboer Irene fra afd. A1 var på rundtur på byggepladsen, for at se det nye Ingeborggården.
Det var en stor oplevelse, med så stort et byggeri.
Det Indtryk Irene fik af det nye Ingeborggården, er at det bliver stort og luftigt med en dejlig udsigt, med de store panoramavinduer.
Boligerne har gode store vinduer og med spanske altaner og ikke mindst, kommer der mere køkkenplads og større køleskab, det glæder Irene sig til. Men samtidigt virker boligerne mindre hun
end hun havde regnet med. Det er svært at se, hvordan det helt kommer til at se ud, fordi boligerne står ufærdige. Irene og Mikael fra Teknisk Service talte om, at det vil hjælpe når der kommer parketgulv og maling på vægge og loft.
Irene kan godt forstille sig, at der bliver nok at se på, fra fællesaltanerne med masser af liv fra
børn og unge fra boldklubben.
Opholdsrummene på afdelingerne virker dejlig store, med masser af plads og lysindfald, facaden
ser arkitektonisk pæn ud med de lyse sten.
Som helhed ser det rigtig godt ud og Irene kan godt se sig selv, i det ny hus.

Venlig hilsen
Forstander Pia Morilla
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Så kom den første sommermåned med dejlig sol og varme. Det har vi benyttet os
af i Aktiviteten.
På tur ud at se den grønne skov i dejligt solskinsvejr. Turen gik til Rådvad
(Forbi den gamle knivfabrik).

Hjem gennem Brede og Frederiksdal. Vi var
heldige at rodedendrumbuskene ved
Marieanborg var sprunget ud. Sikke et
smukt syn!

Aftenarrangementet med mezzopran
Merete Laursen blev rigtigt hyggeligt.
Mange gav udtryk for at det var
dejligt med et lille aftenarrangement
engang imellem. Det sætter vi os
bag øret.

Besøget af Erindringsfabrikken vakte
mange gode minder og der blev fortalt
mange sjove historier .
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En tur til Rosenhaven i Valby blev det også til.
Desværre var vi lidt for tidlige på den. Roserne var
ikke sprunget ud endnu. Så denne tur vil vi da
gentage . Heldigvis var der de små temahaver, vi
kunne nyde og ikke at glemme den dejlige frokost,
køkkenet havde sørget for til os. Frikadeller og
kartoffelsalat !

Sankt Hans blev afholdt som en fin tur til
Resturant Udsigten i Strøby. Her var vi små
100 personer afsted. Vi blev serviceret med 3
retters meny og diverse drikke. En tur som alle
nød – især efter at vi jo i lange tider ikke har
kunnet komme ud og spise på restaurant.
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Cykelpiloterne har været meget ihærdige i denne måned, så alle de beboere, der
ønskede at komme på en cykeltur har været afsted. Turerne har været meget
forskellige.

Damhussøen - Skønt med fred og ro
midt i byen.

Frederiksberg Have - Det er så
hyggeligt at man fra Frederiksberg Have
kan kikke ind til elefanterne i zoologisk
have.

Tur til indre by –
Her nyder herrerne udsigten over
til Operahuset imens der skylles en
kold øl ned.
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Krydsord
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Fødselsdage for beboere i juli 2021

Torsdag den
Lørdag den
Fredag den
Torsdag den
Lørdag den
Mandag den
Mandag den

1. juli
3. juli
9. juli
15. juli
17. juli
19. juli
26. juli

Anette Oest Simonsen, Nimbus 1.sal
Birgitte Skyum Nilsen, Nimbus 3.sal
Rigmor Danielsen, Nimbus 3.sal
Morten Guldborg, A3
Rigmor Jakobsen, Nimbus 2.sal
Jørgen Gren Nielsen, A2
Jørgen Lund-Hansen, A2

79 år
86 år
89 år
68 år
91 år
80 år
85 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

