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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 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

3. juli 2022

Gudstjeneste v/ Birgitte Haahr

Søndag den

10. juli 2022

Gudstjeneste v/ Birgitte Haahr

Søndag den

17. juli 2022

Gudstjeneste v/ Søren Sievers

Søndag den

24. juli 2022

Gudstjeneste v/ Peter Friis

Søndag den

31. juli 2022

Gudstjeneste v/ Annette Molin Brautsch

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 20. juli 2022
klokken 10.15 - 10.45

Nimbusparken 26
Onsdag den 27. juli 2022
klokken 10.00 - 10.30
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Hilsen fra præsten

Det er sommer og rundt omkring i kirkerne fejres kærligheden.
Vi fejrer bryllup året rundt, også torsdag eftermiddage, men de fleste vælger alligevel en
lørdag i sommertiden. Som præst er det altid en glæde blandet med en vis nysgerrighed.
Hvad er det, der gør at det lige blev de to, som kommer til at følges ad. Nogle af os tror
ikke på tilfældighed, men det ligner tilfældighed, at mennesker mødes på en arbejdsplads
eller på en højskole. De forelsker sig og bliver efterfølgende gift. Herrens veje er virkelig
uransagelige.
Benny Andersen skrev i et digt om hjertets indvandring, at et menneske kan vandre ind i
ens liv eller man kan selv vandre ind i et andet menneskes liv. Det er en indvandring. Det
kan være med små skridt, eller stormende og bragende, men indvandring er det. Og hjertet bliver aldrig helt det samme, uanset hvordan forholdet ellers udvikler sig. Hjertet indvandres eller invaderes af den elskede, men jo også af søskende og børn, børnebørn og oldebørn. Da jeg selv i sin tid skulle have mit andet barn, strejfede tanken mig, om der virkelig kunne være plads til en mere i mit hjerte, om hjertet virkelig var så fleksibelt. Det viste
sig hurtigt, at jeg bekymrede mig helt uden grund. Der var plads nok og mange år efter kan
jeg undre mig over, at jeg tænkte så dumt. Men det gjorde jeg, og jeg er formodentlig ikke
den eneste, der har tænkt sådan. Kan der virkelig blive ved med at være plads i ens hjerte,
plads til en mere.
I en helt anden del af livet bøjes Benny Andersens ord om kærligheden som indvandring i
neon. Når vi mister en af dem, vi åbnede vores hjerte for. Det bliver den store sorg, fordi
det menneske lige præcis var trådt ind og havde taget bolig og for altid vil være en del af
vores hjerte. Det viser på sin egen omvendte måde i hvor høj grad Benny Andersen havde
ret i sin lidt uortodokse beskrivelse. Om vi vil det eller ej, bliver andre mennesker en del af
os. Det er kærlighedens væsen.
Birgitte Haahr, præst i Flintholm kirke
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REFERAT
Beboer- og pårørenderådsmøde
Tirsdag 31. maj kl. 11.00 - 13.00
i mødelokalet i stuen
Nimbusparken
Deltager:
Irene, A1 - Eigil, N1 - Erik, N2 - Hanne, N2 - Hans Peter, A3 - Eigil, N2
Steen, A1 - Erik Bjerregård, pårørende - Pia, forstander - Silas, køkkenchef
Bettina, afdelingsleder og Anne Dorthe, faglig udviklingssygeplejerske.

1. Valg af ordstyrer: Silas
2. Godkendelse af dagsorden: ok.
3. Godkendelse af referat: ok.
4. Orientering fra forstanderen - Byggeriet en status: Der er nu flere, der har været ovre at
se den prøvebolig, som er lavet færdig i den nye bygning. Irene fortæller, at hun har set den
nye plejebolig. Der kommer 200 ens plejeboliger når byggeriet står færdigt. Alle har spanske
altaner, som man kan have et par krukker på. Alle boliger har flytbare skabe, der kan bruges
som rumdeler. Der er et veludstyrede badeværelse og et tekøkken (ikke hæve-sænkebord). Beboer depot kommer først i 2. etape. Det bliver i form af et trådnet, der kan klappes
sammen.
Boligen bliver også udstyret med gardiner. Da snakken falder på gardiner, bliver der
nævnt, at gardiner på Nimbusparken trænger til at blive vasket.
Der vil ikke være ægtepar boliger. Men det er en mulighed for at leje 2 boliger, hvis
man flytter ind som ægtepar. Det bliver et alment nyttigt boligselskab, der skal drive
plejeboligerne.
Der bliver spurgt ind til, om der kommer en lille fryser i de nye boliger. Der
spørges også indtil, om der kan komme frysere i alle boligerne på Nimbusparken.
Pia vil undersøge om, der er planer om fryseplads i de nye boliger.
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Det nye plejehjem skal drives af et alment nyttigt boligselskab. Det betyder, at der skal
betales et indskud. Men alle nuværende beboere, der flytter fra Troels-Lunds Vej til det
nye byggeri - ikke skal betale et indskud.
Når den første halvdel er færdigbygget bliver der plads til 104 beboere.
Første etape har en Café, der også indgår som en del af Frederiksberg boldklub.
Der spørges ind til træning i det nye hus. Selvom træningsrummet ikke er med i 1.etape vil
der være rig muligheder for at træne rundt omkring på afdelingerne.
Der forventes indflytning for beboere i januar 2023. Der vil altid være mulighed for at flytte
fra Nimbusparken til Troels-Lunds Vej.
Der er aftalt på et MED møde at ledere og medarbejder følges ad over i den nye bygning.
Der vil komme spørgere skemaer ud, så hver beboer kan komme med sine ønsker til, hvad
der betyder mest for den enkelte. Disse spørgeskemaer vil komme efter sommerferien.
Frederiksberg Boldklub flytter ind i den nye bygning allerede i sommerferien.
Pia fortæller at der er ved at blive planlagt et kongeligt besøg, til den 1.september. Her vil
Dronning Magrethe besøge nybyggeriet.
MADEN: Der er for tiden store prisstigninger på mange råvarer pga. krigen i Ukraine. Kød
er eksempelvis steget 30%. Flere varer kan slet ikke købes. Derfor kan det være en udfordring for køkkenet altid at planlægge pga. situationen med råvarerne. Der er nu lavet en
ordning med en kontaktperson fra køkkenet til hver afdeling. Så der kun er en person som
personalet og beboere skal henvende sig til.
Der efterlyses evalueringsskemaer til maden. Flere syntes, at maden generelt er blevet
bedre. Men der er fortsat smuttere indimellem, det gælder eks. anretningen af aftensmaden,
og hvordan det forskellige tilbehør skal bruges. En syntes at gryderetterne smager af det
samme.
En efterlyser et mere smidigt system til at bestille og købe mad som pårørende. Evt. at man
også kan betale med MobilePay. Pia og Silas vil arbejde videre med dette.
Silas fortæller om madspildsprojektet, der har kørt i 14 dage på Nimbusparken.
De foreløbige resultater viser at det er aftensmaden der bliver smidt mest ud af.
Der kommer i forbindelse med snakken om maden et tilbagevendende spørgsmål op, om
der skal serveres varm mad om aftenen eller midt på dagen som det sker nu.
Silas og Pia vil lave en afstemning blandt alle beboerne, hvad der er stemning for på dette
område lige nu.
Der drøftes også et projekt der har kørt, hvor der er fokus på at få flere medarbejdere på
fuld tid. Der er mange der arbejder på delt tid. Men der opleves en meget stor fleksibilitet
bland medarbejderne når der skal gives en ekstra hånd med, eller hvis der er sygdom eller
ferie.
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Pia fortæller at der er kommet en ny direktør i kommunen, der hedder Jeppe Bøg Andersen.
SSA- området har også fået en ny omsorgs- og sundhedschef Nicolaj Kjems.
AKTIVITETER: Der er stor tilfredshed med korsang for dem der er tilmeldt, er der både hold
på Nimbusparken og Troels-Lunds Vej.
En efterlyser at personalet har tid til at tale om personlige ting. Han føler altid at der er travlt.
Men der bør være tid til at drøfte også personlige ting med sin kontaktperson.
5. Orientering fra faglig udviklingssygeplejerske: Der er fortsat mange elever på afdelingerne.
Uddannelser har meget stort fokus i kommunen, da der mangler fagpersoner indenfor plejehjemssektoren.
Derfor er det også vigtigt, at vores dygtige vejledere bliver klædt på til at uddanne alle vores
elever bedst muligt. Så der har været afholdt to temaeftermiddage for vejlederne, og der vil
komme to mere efter sommerferien.
På Demensområdet kompetenceudvikler vi også løbende. Der har vi tre aftaler med vores
dygtige demens psykolog, der kommer og underviser til efteråret.
6. Evt. hygiejne i forbindelse med opvasken. Der er flere der syntes, at bestik tallerkner m.m.
ikke bliver rigtig rene efter en opvask på Nimbusparken. Der aftales at alle opvaskemaskiner
gennemgås mht. salt, afspænding og sæbe.
7. Evt. Der er udfordringer med gæstenettet, det er svært at koble sig på internettet. IT- afdelingen kender til problemet og arbejder på at løse problemet.

VORES NÆSTE MØDE ER ONSDAG DEN 10. AUGUST
PÅ NIMBUSPARKEN Kl. 11 - 13.

Med venlig hilsen
Pia Morilla og Anne Dorthe Hansen
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Juli er den syvende i årets lange serie
Det er en måned, hvor de fleste går på ferie
Og havet fyldes op med glade badegæster
Og haverne får dejlig plads til mange glade gæster
I solen lægger man sig ud og bliver brun på kroppen
Ja, Juli er en dejlig måned, den er helt på toppen
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Til
Personalet på Ingeborggården
Wulf A210
En hyldest til vort personale her på dette hjem
Det prøver jeg med dette lille digt at finde frem
De kommer, når vi ringer, blot fordi vi føler trang
De er et dejligt lyspunkt, Når vor dag kan føles lang

De kommer med vor mad og de reder vores seng
De kommer til beboerne, hvis dagen føles streng
De hjælper dem i tøjet, hvis de ej kan få det på
Og de løfter alle op, der vil gerne op at stå

De skubber vores kørestol og vor rollator med
De lægger også folk i seng, der gerne vil ha’ fred
Ja der kan nævnes meget nu, men jeg har ikke plads
Så jeg vil slutte med at sige Vi er alle godt tilpas.
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Fællesspisning på Nimbusparken
med flot bordopdækning.

Georgij underholdte ved klaveret med musik fra mange årtier.
Der blev også tid til, at vi sammen sang midsommervisen.
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Billeder fra Zoo - en rigtig dejlig tur med lækker mad 😊
Så kom vi afsted i tre store busser til Zoo med beboere fra Troels-Lunds Vej den
20. juni.
Vejret holdt tørt, trods varsling om skybrud.
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SUDOKU - juli

Medium:

Svær:
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Krydsord - juli
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Fødselsdage for beboere i juli 2022

Fredag den

1. juli

Anette O. Simonsen, Nimbus 1.sal

80 år

Søndag den

3. juli

Birgitte Skyum-Nielsen, Nimbus 3.sal

87 år

Mandag den

4. juli

Abelone Augusta Eriksen, A2

92 år

Tirsdag den

12. juli

Birgit J. Rasmussen, A2

96 år

Torsdag den

14. juli

Erik A. Jensen, A1

84 år

Fredag den

15. juli

Morten Guldborg, A3

69 år

Lørdag den

16. juli

Flemming Larsen, A1

79 år

Tirsdag den

19. juli

Torben Larsen, A3

86 år

Tirsdag den

19. juli

Jørgen G. Nielsen, A2

81 år

Tirsdag den

26. juli

Jørgen Lund-Hansen, A2

86 år

Torsdag den

28. juli

Kirsten V. Bretton-Meyer, Nimbus 3.sal

81 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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