Beboer- og Pårørenderådet 2022

Irene Bardrum
A1

Steen Kyst Hansen
A1

Pårørende
Erik Bjerregård

Pia Morilla
Forstander
Pimo02@frederiksberg.dk

Hanne Harder
Nimbus 5.sal

Eigil Scharf
Nimbus 1.sal

Erik Søren Agergaard
Nimbus 4.sal

Pårørede

Anne Dorthe Hansen

Anne Brønnum

Faglig udviklingsygeplejerske

anb@kab-bolig.dk

anha36@frederiksberg.dk

Bettina Søgaard

Eigil Malmer
Nimbus 5.sal

Afdelingleder A1
anb@kab-bolig.dk

Hans Peter Feldtsted
A3

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 Jyske Bank benyttes:

Reg. nr: 7134 – Kontonr: 0001101641 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

5. juni 2022

Gudstjeneste v/ Peter Friis

Søndag den

12. juni 2022

Gudstjeneste v/ Anette Molin Brautsch

Søndag den

19. juni 2022

Gudstjeneste v/ Birgitte Haahr

Søndag den

26. juni 2022

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 15. juni 2022
klokken 10.15 - 10.45

Nimbusparken 26
Onsdag den 29. juni 2022
klokken 10.00 - 10.30
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Hilsen fra præsten

Konfirmandernes bønner 2022

I år er det 30 år siden jeg blev konfirmeret 15.
maj 1992 i Dyssegårdskirken i Hellerup. Det
var en stor dag og jeg var fuld af glæde, håb,
tro og tvivl. Troede jeg på Gud? Ja, det gjorde
jeg. Troede jeg på mig selv? Ikke lige så meget…

Som præst beder jeg altid konfirmanderne om at skrive en bøn. De skal vide, at der er et sted, et
åndeligt rum, hvor de kan dele deres inderste tanker med Gud. Deres uro, tvivl, taknemmelighed
og bekymringer. De skal vide, at de altid kan henvende sig til en højere magt, som kan bære
sammen med dem.
Konfirmanderne sidder spredt i kirken hver for sig med blyant og papir. De sidder i stilhed. Jeg
sætter uret - 10 minutter. Det er rigeligt og så for den hurtige, som er færdig på 5. Han ved, at
han skal vente med at sige noget eller gøre noget før uret ringer. Konfirmanderne skriver en bøn
til Gud – helt anonymt. Jeg læser dem efterfølgende og kan ikke gætte hvem der har skrevet
hvad. Men til konfirmationen laver jeg et lille potpourri af årets bønner.
Hvad beder en teenager på Frederiksberg om i 2022?
Jeg vil gerne dele dette udpluk af de anonyme bønner med jer, som har levet et langt liv, om som
kan se tilbage på de følelser og tanker, der gik igennem jer, da I var 14 år. Er der sammenfald?
Er I selv blevet klogere? Eller er bønnerne blot udtryk for ethvert menneskes søgen?

Kære Gud
Jeg beder for at finde ud af hvem jeg er og at du vil passe på min familie og venner og alle
dem, som har brug for det.
Jeg beder for at du vil hjælpe mig med mine svære beslutninger og lede mig på rette vej.
Jeg er ked af at jeg ofte føler mig ensom og at ingen 100% forstår mig, men måske gør
du?
Jeg er ked af at jeg ikke føler mig lige så glad som da jeg var barn.
Jeg beder for at min familie bliver stolte af mig trods alt.
Gør mig stærk og smuk, tak.
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Jeg takker for, at du har givet mig et sted på jorden, hvor jeg ikke skal bekymre mig om at
gå sulten i seng.
Jeg beder for at alle dyr har det godt i verden, for mange dyr lever også i et dårligt miljø
og det er synd for dyrene.
Jeg tænker tit på at livet går så hurtigt og at jeg ikke ved hvor lang tid jeg ar mine bedsteforældre endnu.
Jeg håber at mine drømme går i opfyldelse, men at jeg vil fortsætte med at være den jeg
er.
Jeg beder til at jeg finder mit ståsted i verden og et sted hvor jeg føler mig hjemme sammen med andre.
Kære Gud, jeg takker fordi vi vandt kampen i dag.
Tak fordi vi scorede på straffespark.
Jeg er ked af at Ukraine er invaderet. Jeg beder for fred.
Lad os krydse modigt og uforfærdede gennem det minefelt vi kalder verden!
Amen

Sognepræst Annette Molin Brautsch, Flintholm Kirke
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Sidste nyt

Covid-19:
I kan følge med på infoskærmene, når der sker ændringer.

Det nye Ingeborggården
Byggeriet
Følger forsat tidsplanen.
Det nye Byggeri har ændret sig igen – nu er indgangspartiet på Troels-Lunds Vej r
muret op. Der sker en masse indenfor i bygningen, som vi desværre ikke kan følge
med i. 😊
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Juni det er grundlovsdag, en fridag til os alle
Det er den 5. Juni som på denne dag vil falde
Det er den sidste helligdag, det er det jo desværre
Men pokker dog stå i det, det ku’ være meget værre
Der stadig er to måneder af sommeren tilbage
Så kære venner der er ingen grund til at klage
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Henriette som leder vores sangkor sidder også bag
klaveret, Henriette kommer mandag og onsdag på
Troels-Lunds Vej og Nimbusparken.
Beboer Wulf fra A210 - har skrevet en sang som er blevet sunget til stor fornøjelse
til kor, beboerne mente helt klart at sangen skulle i Pling - Tak for sangen 😊

Mel: solskin om bord
1)
Der var engang et plej’hjem, der havde et kor
Og sangerne alle var fulde af horMoner og det er er noget der gir’ kraft
Og alle var glade og syn’s det var saftSusme noget af det bedste de ved
Hvis nogen sang falsk var der mange der redNingen fandt, og så var det jo godt
At stemningen atter blev rygende…. Blot
med en sang
som var helt fantastisk
de var så gode og bedre de ble’
de var parat til en tur i vort TV
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2)
De synger i østen står solen skam op
Og alle får næsten en strålende propFuld fornemmelse, alt er perfekt
Og de føler nærmest at de er i slægtSkab med operas herlige pragt
Og sangen de synger er slet ikke taktLøs, men den er vidunderlig skøn
Der synges af alle med bragende drønGod effekt, tak til Henriette
Hun spiller sange på kryds og på tværs
Og siger at jeg er dygtig pr vers
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Gymnastik i det fri …
Foråret har været i fuld gang og nu kommer sommeren. Når det er vejr til det, laver
vi torsdagsgymnastikken udendørs på Nimbusparken.
Den 5. maj tog vi sko og strømper af og plukkede græs og blomster med tæerne,
nogle med mere succes end andre.
Der er plads til alle, så kom glad med til gymnastik. Tiderne står på kalenderen,
som bliver sendt ud på afdelingerne hver uge.
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Generationernes by - et samspil mellem plejehjemmet Ingeborggården og
Frederiksberg boldklub.
Frederiksberg Boldklub og Ingeborggården har udtrykt ønske om at samarbejde
med hinanden, og samarbejdet er i tråd med Frederiksberg Kommunes vision ”Generationernes By”, der handler om at Frederiksberg er en by for alle generationer
og rummer en vision, der understøtter et aktivt liv og samvær på tværs af alle generationer.
Byggeriet er i fuld gang og samværet med boldklubben er opstartet.
Mandag den 2. maj havde Nimbusparken besøg af boldklubbens u 15 drenge og
deres træner. De fik fejet alle terrasserne og vasket havemøblerne af. Flere beboere kiggede med og fandt det helt fantastisk at se en flok unge gutter i sving.
Vi ser frem til mange gode timer i selskab med fodboldklubben.
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SUDOKU - juni

Medium svær:

Svær:
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Krydsord - juni
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Fødselsdage for beboere i juni 2022

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

2. juni
9. juni
13. juni
14. juni
16. juni
16. juni
18. juni
19. juni
19. juni
21. juni
21. juni
21. juni
24. juni
24. juni
25. juni
27. juni
27. juni
29. juni
30. juni

Kirsten Hansen, Nimbus 4. sal
Birthe K. Scharf, Nimbus 1.sal
Benny Olsen, A3
Lissi B. Andersen, A1
Lis Bjelbo, 4.sal
Marianne Borsdal, Nimbus 1.sal
Jytte A. Blarke, Nimbus 1.sal
Kirsten L. Stokholm, A2
Arne Sandnes, 1.sal
Jens G. Monberg, A3
Carla E. A. Hame, A2
Torben K. Christensen, A3
Kirsten Tandrup, Nimbus 2.sal
Inge Lene Henriksen, A1
Aase Bülow-Olsen, Nimbus 3.sal
Inge B. Kjertum, Nimbus 1. sal
Aksel U. F. Ramm, Nimbus 4.sal
Leif H. Andersen, A1
Poul D. Schmidt, A3

90 år
89 år
82 år
89 år
89 år
76 år
77 år
81 år
79 år
93 år
84 år
65 år
89 år
77 år
90 år
85 år
83 år
84 år
97 år

Vi byder alle nye beboere velkomne 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 22 84 - 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 40 – afdeling

OPLYSNING:

Tlf.: 38 77 79 92 - direkte

Tlf. 31 90 94 72

Vi søger ny afdelingsleder på
A3, men indtil da vil afdelingen blive driftet af Bettina K.
Søgaard.

Afdelingsleder
Bettina Kristine Søgaard

Faglig udviklingssygeplejerske
Anne Dorthe Hansen
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