Beboer- og Pårørenderådet - September 2021
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A1
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Nimbus 4. sal
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Anne Dorthe Hansen
Faglig udviklingssygeplejerske
anha36@frederiksberg.dk

Pårørende
Erik Bjerregård

Pårørende
Ulla Høegh

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 7. november 2021

Gudstjeneste v/ Birgitte Haahr

Søndag den 14. november 2021

Gudstjeneste v/ Peter Friis

Søndag den 21. november 2021

Gudstjeneste v/ Annette Molin Brautsch

Søndag den 28. november 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.
____________________________________________________________________

Troels-Lunds Vej 27
Onsdag den 17. november 2021
klokken 10.15 - 10.45

Nimbusparken 26
Onsdag den 24. november 2021
klokken 10.00 - 10.30
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Hilsen fra præsten

Historien om det hellige brød
Høsten er for længst i hus, efteråret nærmer sig sin afslutning, og vintersæsonen
tager snart over. Det eneste, der endnu måtte være tilbage på markerne er kartofler og roer. Og lidt kål.
For ikke mange år siden blev det fejret, når kornhøsten var overstået. Sikkert fejret
fordi det var en stor opgave, og nu var den overstået – men først og fremmest fejret fordi høsten betød mad på bordet og indtægt for familien resten af året og vinteren med.
I dag fejrer vi ikke rigtig høsten mere. Nogle kirker har ganske vist stadig høstgudstjenester, men det er vist med for hyggens og traditionens skyld. Men vi burde fejre
høsten: fordi vi i det moderne samfund har brug for at blive mindet om, at maden
ikke bare gror i supermarkedets baglokale, og at bare det at blive mæt er en daglig
kamp for mange mennesker Jorden rundt. Alt for mange! Vi er ganske enkelt blevet
for dårlige til at dele vores fælles ressourcer.
Dem, der er gamle nok til at huske 2. Verdenskrig og årene efter, lærte at dele, at
være nøjsomme og passe på det, vi har. Dengang var det en nødvendighed at
dele og spare. Sådan er det ikke i dag – men måske vender de nøjsomme tider tilbage? Måske er de stigende energipriser et forvarsel om en kommende nødvendighed og besindelse?
Nedenstående fortælling handler om tiden i Tyskland i årene efter krigen og fortæller nogen vigtigt om det at give og modtage. Om glæde og taknemmelig. Jeg kender ikke forfatterens navn, men her kommer historien om det hellige brød:
Det var efter krigen, hvor der var megen elendighed i Tyskland. Det var i Berlin.
Apotekeren lå syg. En dag kom postbuddet med en pakke fra en af apotekerens
venner. I pakken lå et halvt brød. Det skulle apotekeren have, så han kunne
komme til kræfter.
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Men apotekeren tænkte, at inde hos naboen, en lærerfamilie, var der en lille pige,
som var syg. Og apotekeren tænkte: "Jeg er gammel. Hun trænger mere til brødet
end mig." Og han fik bragt brødet ind til naboen.
Nabokonen kom til at tænke på en gammel enke, som boede i en lille lejlighed
øverst i ejendommen. Der var koldt deroppe under taget, hvor enken boede. Brødet blev båret derop.
Men enken havde en datter, som boede nederst i ejendom, i kælderen. Hun var
alene med tre børn. Hendes mand var meldt savnet ved fronten. Enken vidste,
hvor lidt mad de havde, de tre børn. Brødet blev båret derned.
Men den enlige mor tænkte: Apotekeren er syg og gav os gratis medicin, da min
lille pige var syg. Han har mere brug for brødet end os.
Da apotekeren fik brødet, genkendte han det. Og han gemte brødet i et skab. Brødet var blevet helligt for ham, et tegn på den kærlighed, der skaber overflod ved at
dele.
af Peter Friis, Flintholm Kirke

6

Kære beboer,

Sidste nyt

COVID-19
Langt de fleste beboere har nu fået det 3. stik og det er rigtig godt. Vi kan konstatere, at enkelte medarbejdere fortsat bliver smittet med COVID-19, når det sker
PCR tester vi beboerne i den afdeling, hvor den smittede arbejder. Det gør vi med
det samme og igen efter 7 dage.
Alle medarbejdere bliver tilbudt en PCR-test 2 gange ugentlig, det foregår på arbejdspladsen, vi har uddannet en gruppe af medarbejdere. Det fungerer fint og her
finder vi de smittede medarbejdere. Som oftest har medarbejderne ingen symptomer.
Vi opfordrer fortsat alle pårørende til at lade sig PCR teste løbende og undgå at
komme på besøg, hvis I har de mindste symptomer.
Plejehjemmet tilbyder nye beboere at blive vaccineret, i det vi har mulighed for at
rekvirere et vaccinationshold. Det vil ske løbende og vi melder datoerne ud.
Vandskade på Nimbusparken
Heldigvis er der ikke sket skade på boligerne, vi afventer fortsat en tilbagemelding
på om gulvene i fællesarealerne skal skiftes, det vil afhænge af diverse fugtprøver
– der vil blive tale om at skifte på 3., 4. og 5. sal på kort gang.
Elevatoren er fortsat ude af drift, det skyldes, at det er vanskeligt at få reservedele,
heldigvis kan den lille elevator benyttes.

Mortensaftenarrangementerne
Vi glæder os til at se jer og håber at I får en hyggelig aften.

Venlig hilsen
Pia Morilla
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Det nye Ingeborggården

Det var planen, at alle de nye flotte altaner skulle have været monteret i oktober
måned. De kom også til byggepladsen men i den forkerte farve, så nu venter vi på
en ny sending. Byggeriet skrider fortsat planmæssigt frem, i skrivende stund kender
vi dog ikke datoen på, hvornår prøvelejligheden står klar. Når vi har en dato, vender
vi tilbage.

Billedet nedenfor er taget den 25. oktober
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Så inviterede Frederiksberg kommune til Ældrekoncert efter en lang corona pause.
Dette var en meget smuk og rørende mindekoncert for Bent Fabricius Bjerre.
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Meget flot traktement. Kaffe og fantastisk lagkage fra Van Hauen

Trine Pallesen og Eddie Skoller
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Skøn cykeltur til Frederiksberg Have hvor man rigtig kunne begynde at ane de
smukke efterårsfarver. ”Suttetræet var heller ikke til at overse.

Underholdning med Lars Grand på Troels-Lunds Vej. Da det jo var i måneden hvor
oktoberfesterne løber af stablen blev der serveret øl og chips til stor fornøjelse.

En rigtig hyggelig eftermiddag, skønt at kunne få lov at synge med på alle de
gamle sange.
Obs.: Desværre blev underholdningen aflyst på Nimbusparken på grund af
vandskade. Fortvivl ej 😊 Vi har stadig underholdningen til gode!
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Nimbus 1 havde en fantastisk lørdag den 23/10 med flamenco dans udført af vores
søde elev Jacqueline som kommer fra Spanien.
Her blev der serveret chokolade, god spansk rødvin og hvidvin til beboerne.
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Krydsord
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Fødselsdage for beboere i november 2021

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

17. november
18. november
20. november
25. november
26. november
26. november
29. november
30. november

Lissy Gerda Kristensen, A1
Keld Pihl Rasmussen, A1
Evald Peter Garnfeldt, Nimbus 2.sal
Lilian Jensen, Nimbus 3.sal
Vagn Leo Kjertum, Nimbus 1.sal
Wulf Plungjan, A2
Ruth Hammerlund, A1
Bente C. Lund Hansen, Nimbus 3.sal

81 år
74 år
83 år
99 år
95 år
91 år
94 år
85 år

Vi byder alle nye beboere 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

