Beboer- og Pårørenderådet 2022

Irene Bardrum
A1

Hans Peter Feldsted
A3

Pårørende
Erik Bjerregård

Pia Morilla
Forstander
Pimo02@frederiksberg.dk

Hanne Harder
Nimbus 5.sal

Erik Søren Agergaard
Nimbus 4.sal

Eigil Scharf
Nimbus 1.sal

Eigil Malmer
Nimbus 5.sal

Pårørede

Bettina Søgaard

Anne Brønnum

Afdelingsleder A1

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 13. november 2022

Gudstjeneste v/ Annette Molin Brautsch

Søndag den 20. november 2022

Gudstjeneste v/ Peter Friis

Søndag den 27. november 2022

Gudstjeneste v/ alle præster

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 16. november 2022
klokken 10.15 - 10.45

Nimbusparken 26
Onsdag den 23. november 2022
klokken 10.00 - 10.30
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Hilsen fra præsten

Allehelgen

Det blevet november og dermed også den tid på
året, hvor vi samles for at mindes de døde: Det er
nemlig allehelgenstid.

Allehelgen er en gammel kristen tradition. Efter i mange år have været næsten forsvundet fra
Danmark, er allehelgen i løbet af de seneste par årtier igen blevet en tradition i mange kirker herhjemme. Således også i Flintholm Kirke her på Frederiksberg.
Vi mindes og savner dem, vi har mistet. Det gør vi naturligvis hver dag, året rundt. Alligevel er
allehelgenstiden noget ganske særligt, fordi vi her kan mødes sammen og i fællesskab dele den
sorg, vi bærer på.
Allehelgens historie
Allehelgensdag blev indført ca. 610 af pave Bonifacius lV til minde om martyrerne. I 998 blev dagen efter mindefest for almindelige døde. Den 2. november kaldes Allesjælesdag. På denne dag
kunne man gennem bøn, offer mv. hjælpe de afdøde, der var havnet i skærsilden.
Efter reformationen blev dagene slået sammen, Nu var allehelgensdag til minde om alle kristne,
der var døde i deres tro. Dagen blev også mindedag for reformationen, fordi det var allehelgensaften at Luther slog sine teser op på døren til Allehelgenskirken i Wittenberg.
Siden reformationen har den lutherske kirke ikke længere deltaget i denne ‘helgendyrkelse’. I
stedet for at mindes bestemte ‘helgener’ har vi dog bibeholdt skikken med at mindes vore afdøde
på en stilfærdig måde. I den danske kirke efter 1770 blev dagen henlagt til 1. søndag i november. I de sidste par årtier har mange menigheder i folkekirken tages skikken op med at mindes de
døde Allehelgensdag, f.eks. ved at navnene på sognets døde i det forgangne år nævnes under
gudstjeneste, nogle steder tændes en lyseglobe, eller de pårørende tænder lys ude på gravene.
Allehelgen i Europa og Halloween i Amerika
Ifølge folketroen er hekse, genfærd og mørkets magter løs denne aften; mange steder fortælles
der spøgelseshistorier og tages varsler. I f.eks. Italien og Frankrig spiste man særlig allehelgensmad. Det var bl.a. kold mad for at svale de afdøde i skærsilden. En anden god spise kunne være
hirsegrød, med en bemærkning om, at ligeså mange korn man spiste – ligeså mange sjæle ville
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man frelse. I USA kaldes dagen All-Saints eller All-Hallows Day (Eve), og halloween er en sammentrækning af All-Hallows-Eve.
Begge dage har den særlige magiske stemning, som folketroen giver de tidspunkter, hvor de
døde berører de levendes verden. Selvom All Souls Day er afskaffet af den anglikanske kirke, er
den en slags uformel helligdag, også blandt protestanterne. I katolske områder har kirken spillet
en rolle i festivitasen.
Fx brugte spanske menigheder i New Mexico omkring år 1900 at tage madvarer med i kirken og
lægge dem på alteret. I det franskprægede New Orleans blev gravene og pyntet - især med ‘begravelsesblomsten’ Chrysantemum. Gadesælgerne kunne f.eks. falbyde skeletter, små kister
mv. formet som slik og legetøj.
Traditionen i USA i dag
I nutidens USA er de to dage blevet en slags karneval med okkulte og gyser-agtige undertoner,
hvor børn (men også voksne) klæder sig ud. Især i uhyggelige kostumer; spøgelser, monstre,
vampyrer, hekse og banditter. Udendørs kan man finde uhyggelige dørdekorationer, eller et grinende græskarhoved med indvendigt stearinlys.
Halloween er i løbet af de sidste 10-15 år også kommet til Danmark – med alt, hvad den kan
trække. Halloween blev reelt ikke ’indført’ i Danmark af religiøse årsager, men alene af kommercielle grunde for at skabe et mersalg.
Halloween er festlig og sjov og en fin ny tradition – Men, vi skal ikke glemme allehelgen og den
grundlæggende, eksistentielle betydning den gamle tradition har.
Sognepræst Peter Friis, Flintholm Kirke

Allehelgen i Flintholm Kirke
Søndag 6. november kl. 16.00
Vi tænder lys og mindes vores døde.
Med Flintholm kirkes kor, organist Louise Skonberg og præst Birgitte Haahr.
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Sidste nyt – nye billeder fra byggeriet 😊

I det nye byggeri, er der kommet flotte køkkener op i afdelingerne.

Foran Ingeborggårdsplads (hovedindgangen) er der nu lagt stenbelægning.
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Mortens aften
Fællesspisning uden pårørende kl. 12.00

Nimbusparken ⬧ Onsdag den 9. november i fællesstuerne

Troels-Lunds Vej ⬧ Torsdag den 10. november på 3. sal

Menu

Gammeldags and med andestegsauce, hjemmelavet
rødkål, brune og hvide kartofler

Dessert

Tallerkenanrettet bagt æblekage med kanelskyrcreme
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Den tristeste af alle er den mørkegrå november
Det er den måned, hvor man modigt ud af sengen kæmper
Det er så mørkt hver morgen, når man ud af ruden kigger
Og alle træers blade i en kæmpe dynge ligger
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Hygge på
Nimbusparken afd. N2

Det store
eftermiddagskaffe/kagebord.
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Banko
Find lykkebamsen frem, vi skal spille banko!
Nimbusparken i aktiviteten
Torsdag den 3. november kl. 14.00 - 15.30
Troels-Lunds Vej på 3. sal
Torsdag den 17. november kl. 10.00 - 11.30
Hilsen Katrine og Christina 😊

Troels-Lunds Vej på 3. sal
Torsdag den 24. november kl. 10.00 - 11.30
Nimbusparken i aktiviteten
Mandag den 28. november kl. 10.00 - 11.30
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SUDOKU - november

Medium:

Svær:
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Krydsord - november
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Fødselsdage for beboere i november 2022

Søndag den

6. november

Kirsten E. M. B. Lassen, A2

93 år

Torsdag den

17. november

Lissy G. Kristensen, A1

82 år

Fredag den

18. november

Keld P. Rasmussen, A1

75 år

Søndag den

20. november

Inger A. Stenspil, A3

102 år

Fredag den

25. november

Lilian Jensen, Nimbus 3.sal

100 år

Lørdag den

26. november

Wulf Plungjan, A2

92 år

Lørdag den

26. november

Vagn L. Kjertum, Nimbus 1.sal

96 år

Tirsdag den

29. november

Ruth Hammerlund, A1

95 år

Tirsdag den

29. november

Anni Reher, Nimbus 5.sal

84 år

Onsdag den

30. november

Bente C. L. Hansen, Nimbus 3.sal

86 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

Afdelingsleder
Yvonne Robinson
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