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Pia Morilla
Velkommen til oktober måned efteråret er ved at være over os, og vi
går så småt vintertiden i møde.
Husk lige sommertiden slutter søndag den 27. oktober. Tiden skal
derfor skrues 1 time tilbage. Man kan også sige, at det så er tid til at
tage havemøblerne ind.
Tak for en hyggelig september fest med underholdning af Keld og
Hilda. Det er sidste gang vi alle fester sammen, fremover vil vi være
2 steder
Vores loppemarked blev en stor succes – tak for alle bidrag.
De første beboere fra B-siden er flyttet til de midlertidige boliger, og den 21. oktober flytter vi til
Nimbus. Vi holder informationsmøde den 9. oktober kl.17.00 på 3. sal, på mødet vil vi informerer
om de praktiske forhold omkring flytning, husleje med mere. Invitationer er sendt ud.
Jeg håber, at alle kommer til at trives i de midlertidige boliger og finder sig til rette på A1 og A2, vi
vil gøre alt, hvad vi kan så alle beboere i A-siden får nogle gode år, imens byggeriet er i gang. 3.
salen indretter vi, så den kan benyttes til alle måltiderne og som dagligstue, jeg håber, at I vil benytte jer af de nye muligheder.
Rigtig god flytning alle sammen.
____________________________________________________________________________________________________________________________________

Kongelige fødselsdage i oktober 2019

H.K.H. Prins Christian
fylder 14 år
d. 15. oktober
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Højmesser i Flintholm Kirke søndage kl. 10.00

Søndag den 6. oktober 2019

Løvfaldsgudstjeneste
v/ kirkens 3 præster

Søndag den 13. oktober 2019

Gudstjeneste v/ Annette Molin Brautsch

Søndag den 20. oktober 2019

Gudstjeneste v/ Birgitte Haahr

Søndag den 27. oktober 2019

Gudstjeneste v/ Peter Friis

Kirkebilen holder uden for Troels-Lunds Vej nr. 29, kl. ca. 9.20 og henter de
beboere, som ønsker at deltage i gudstjenesten i kirken.
Beboerne bedes derfor være klar lidt før.
____________________________________________________________________
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Hilsen fra præsten
I Flintholm kirke har vi en filmklub. Vi samles om en
gudstjeneste og noget mad. Efterfølgende ser vi en
film og taler om den. Valget af film kan godt være
svært. Det skal ikke være en film, alle lige akkurat
har set. Der skal være danske undertekster og den
skal kunne fås som DVD. Her i efteråret faldt valget
på filmene Inuk, Midt om natten og Grænse.
Inuk er en grønlandsk film om en ung mand, der
drømmer om at blive rockmusiker, men af livets veje og omveje ender han med at
få smag for fangerlivet. Det bliver til et liv med hundeslæde og sæljagt i den storslåede natur meget langt fra computerspil og andre af det moderne livs lyksaligheder og forbandelser.
Filmen Inuk blev særlig aktuel, da Donald Trump overraskende kom med sit tilbud
om at købe Grønland. Trumps tilbud handler for mig at se mest om sikkerhedspolitik, men der er også noget eksistentielt eller menneskeligt på spil. Lidt karikeret
sagt: Hvordan bliver man grønlænder, når man mest af alt er amerikaner eller for
den sags skyld dansker? Og mindre karikeret. Hvordan bliver vi dem vi er? Hvordan finder vi os selv? Det er et af de store spørgsmål i filmen Inuk, ligesom det er
det i en klassiker som Henrik Pontoppidans roman om Lykke Per, hvor Per af omveje ender med at finde lykken i noget så enkelt som at reparere veje. Per tænkte
så stort, men endte med at finde lykken i noget meget mere enkelt.
Måske skulle Donald Trump ikke have været præsident. Måske skulle jeg ikke
have været præst. Den slags overvejelser kan de fleste af os have en gang imellem. Er vi på rette spor? Er vi det rigtige sted? Det hører med til de fleste menneskers historie, at valgene ikke altid kun er vores egne. Men under alle omstændigheder er Inuk en klassiker i grønlandsk klædedragt og værd at se. Mest af alt fortæller den, at det er sjovest at være sig selv, og ikke være alle mulige andre end
sig selv. Men vejen kan være indviklet og svær.

Birgitte Haahr, sognepræst i Flintholm kirke
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Modernisering af Ingeborggården
Kære beboer,
Så er efteråret kommet til Ingeborggården, og byggeprocessen går snart rigtig i gang. Hvis du
enten allerede er flyttet- eller snart flytter i tilbygningen eller til Ingeborggården/Nimbusparken 26,
har du fået et brev med information om din nye bolig og flyttedato.
Invitation til første spadestik
Det glæder os at kunne invitere dig med til første spadestik, der foregår den 1. november 2019
klokken 13.30. Borgmester, Simon Aggesen, holder tale på dagen, og der serveres lidt godt til
ganen. Pårørende er også meget velkomne. Hvis du gerne vil med, skal du give os besked i Administrationen.
Tilbygningen står klar
Tilbygningen med 16 moderne plejeboliger står nu klar, og beboere er allerede flyttet i deres nye
boliger. Tilbygningen har en gang i både stueetagen og på første sal, der fører direkte ind til fællesarealerne for afdeling A1 og A2.
Tilflytning til Ingeborggården/Nimbusparken 26
I løbet af denne måned flytter 55 beboere til Ingeborggården/Nimbusparken 26. Hvis du er en af
de beboere, der snart flytter, så kan du glæde dig til store, lyse fællesområder og et helt ny-renoveret hus. Flytningen foregår fra mandag den 21. oktober til fredag den 25. oktober i tidsrummet
08.00-18.00.
Informationsmøder for pårørende
Den 19. september havde vi informationsmøde for beboerne, der har fået bolig i tilbygningen og
deres pårørende. Og den 9. oktober klokken 17.00-18.00 holder vi et informationsmøde for beboerne, der snart flytter til Ingeborggården/Nimbusparken 26 og deres pårørende. Det foregår i spisesalen på 3. sal på Troels-Lunds Vej.

Vi glæder os til at dele endnu flere nyheder om byggeriet med dig i næste måned 

Venlig hilsen,
Pia Morilla og Cecilia Konradsen
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Huskedag for Alzheimerforeningen
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Frederiksberg den 10. september 2019

Referat
Beboer- og pårørenderådsmøde
mandag den 9. september kl. 14.00 – 16.00

Deltager: Lis Hansen B1, Irene Bardram A1, Anne Brønnum (pårørende), Erik Søren Agergaard B2, Lilli Johanne Jensen A2, Pia Morilla
forstander, Anne Dorthe Hansen Faglig Udviklingssygeplejerske.

Afbud: Grethe Lykke Christiansen B2, Inge Lise Henriksen afdelingsleder stuen. Else Jørgensen B2.

Dagsorden

1. Ordstyrer: Irene.
2. Godkendelse af dagsorden ok.
3. Godkendelse af referat, kun lige runddelt, men ok, bortset fra at kontaktpersonordningen ikke er
med på dagsordenen denne gang.
4. Velkommen til Erik, der har ønsket at træde ind i beboerpårørenderådet.
5. Moderniseringen – Planen er nu lagt for, hvem der flytter ind i hvilke boliger på Nimbus. Alle opfordres til at få ryddet op i boligen man flytter fra og eventuelt få smidt ud inden flytningen.
Da Nimbus er styret af en boligforening DAB, skal alle have oprettet en huslejekontrakt. Ligeledes
skal alle hver især være med til at syne boligen inden den tages i brug.
Der bliver planlagt et besøg mere til Nimbus for beboere og pårørende. Dato og tid følger, da Nimbus fortsat er under renovering.
Selve flytningen er i udbud blandt 3 firmaer. Praktisk kommer det til at foregå sådan at flyttefirmaet
tager foto af nuværende bolig, herefter pakker de ned og flytter på samme dag. Lamper malerier
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mm. bliver først sat op ca. en uge efter flytningen. Så kan man nå at danne sig et indtryk af den
nye bolig og hvordan man vil indrette den. Hvis man har meget værdifulde genstande mm. kan
man evt. få sine pårørende til at flytte disse, hvis man er mere tryg ved dette.

Der bliver flyttet 11 beboere pr. dag i uge 43. Det vil sige, at der bliver fyldt en etage ad gangen på
Nimbus. Det vil gøre at udfordringer med at bemande på 2 adresser vil gå bedre op.
Kaldesystemet på Nimbus vil blive det samme som her på Ingeborggården.
Der bliver trådløst netværk på Nimbus.

Cecilia i administrationen vil informere pårørende og kontaktpersoner til de beboere der skal flytte.
Afdeling A1 og A2 bliver hver udvidet med 8 ekstra boliger fra den nye tilbygning.
På 3.sal er spisestuen ved at blive gjort hyggelig. Der er indrettet et hjørne, hvor vandmassagebriksen nu står. Der bliver en mindre træningssal i rummet.
Så skal den største del af spisestuen fortsat bruges som spisestue, men også til aktiviteter i løbet
af dagen.
I spisestuen på 3.sal forestiller vi os at der skal være mulighed for en fælles morgen buffet, samt
noget fælles spisning både frokost og aften.
Der bliver spurgt ind til hvorfor der ikke bliver gået rundt med kaffevognen mere, men at man nu
selv skal ud og hente sin kaffe. Der bliver forklaret at det er en del af den daglige træning, at ikke
alt skal serveres for dem der er i stand til selv at gå ud og hente kaffe og kage. Det gælder om at
vedligeholde alle de færdigheder man har.
6. Orientering fra forstanderen – Bemandingen har været en meget stor udfordring gennem hele
sommer perioden. Men det ser ud som om at der nu er ved at blive besat nogle af de faste stillinger. Der kommer kun ganske få ansøgere til vores stillingsopslag.
Der bliver ansat en nattevagt mere til at være på Nimbus.
Gæsteværelset på 3. sal er desværre nedlagt for en længere periode. Men det kommer tilbage,
når det nye hus står klar.

7. Orientering fra faglig udviklingssygeplejerske: Der arbejdes fortsat med det vi lærte på Demensrejseholdet, det var blandt andet at afholde beboerkonferencer. Selvom der har været en pause i
sommerperioden, er vi nu startet op igen, til glæde for den enkelte beboer samt til gavn for plejepersonalet.
Dysfagi er der også meget fokus på i huset. Vores ergoterapeut har lavet mange undersøgelser
med henblik på, om den enkelte beboer har svært ved at tygge og synke. I uge 39 kommer der en
diætist fra Sundhedscentret. De to sammen vil være på en afdeling og observere, tale med plejepersonalet og svare på spørgsmål fra beboere og plejepersonale i forhold til de dilemmaer, der
kan være i forbindelse med indtagelse af sin kost. De vil drøfte alt hvad der har med mad og måltider at gøre på den dag de er i afdelingen. Der har også lige været afholdt en Temadag om de etiske udfordringer som plejepersonalet dagligt bliver konfronteret med.
Der tales også meget om kost til diabetikere i huset. Her kommer der noget undervisning i den
nærmeste fremtid, da der dagligt bliver stillet spørgsmål om hvordan det nu er med kosten, når
man har diabetes hvad enten det er type 1 eller type 2.
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8. Behov for hjælp til at bruge mobil telefon og pc. Der er et stort ønske om at beboerne kan få hjælp
til deres mobiltelefon, tablet eller PC. Det er et ønske at der fast engang i mellem vil være mulighed for at spørge til råds og få hjælp til sin mobiltelefon mm. Det viser sig at der allerede er sat en
arbejdsgruppe i gang vedrørende denne efterspørgsels. Der vil snart komme en udmelding fra
Bue der leder aktivitetscentret.

9. Eventuelt. Nogle beboere synes at her her for koldt, spørger om der er åbnet for varmen. Andre
beboere har fin varme i deres bolig. Pia vil tale med Teknisk Service.

Der kom et ønske frem om man kunne arrangere noget foredrag eller lignende om andre religioner
end Kristendommen. Dette ønske er videregivet til Bue.

Nogle savner mulighed for indkøb. Der er gennem tiden afprøvet mange ting i huset blandt andet
har der tidligere været en kiosk, men den kunne ikke løbe rundt. Så nu er muligheden at bruge
klippekortsordningen, hvor man kan arrangere at komme ud at handle.

Næste møde bliver d. 4.november kl. 15 - 17 og bliver afholdt på Nimbus.

Adressen er Nimbusparken 26, 2000 Frederiksberg.
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Info fra Aktiviteten
Kære alle
Da Ingeborggården inden længe skal bo på to
adresser, kommer aktivitets- og træningstilbuddet til at forandre sig.
Der vil fortsat være mulighed for træning, aktiviteter, ture ud af huset, og faste grupper (sang
og musik, kreahold) mm.
- og i aktivitetscenteret vil der fortsat være fysioterapeuter, ergoterapeut, aktivitetsmedarbejdere, samt en leder, der vil arbejde for aktivitet
og træningstilbud til jer beboere.
Vi kommer dog til at bruge andre lokaler:
På Troels Lunds Vej 27-29 kommer vi til at bruge en del af spisestuen.
Og på Nimbus vil der være et spise/aktivitetslokale i stueetagen.
Allerede her i oktober måned vil I opleve at vi ikke laver en aktivitetsplan for en hel
måned i Pling. Det gør vi fordi vi har brug at justere tilbuddet løbende, i denne foranderlige tid.
Vi vil dog annoncere løbende så I kan se hvilke aktiviteter og træning der tilbydes.
Skulle I få lyst til give jeres mening til kende ift aktivitets og træningstilbud er i altid
velkomne i aktivitetscenteret.

De bedste hilsner fra
Aktivitetsleder Bue Bohr
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Beboerfest – Keld og Hilda
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–––

Find 5 fejl

Find 5 ting som er fjernet på det nederste billede
--------------------------------Klip her---------------------------------

Sæt 5 krydser på nederste billede hvor noget er fjernet, og læg læg det i administrationens
postkasse på 2. sal inden den 24. oktober 2019 og vind en dejlig æske chokolade

Navn: _______________________________
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Afd.:__________

Bolignr.:_______

Fødselsdage for beboere i oktober 2019
Onsdag den
Søndag den
Torsdag den
Onsdag den
Onsdag den

10. oktober
20. oktober
24. oktober
30. oktober
30. oktober

Inge Marcussen, A1
Unni Berg, A1
Helge Rasmussen, A3
Ellen Bendixen, A2
Gerda Favrbo, B3

Velkommen til nye beboere
Alice Jensen, A1
Dagny Jørgensen, A2

Vi har sagt farvel til
Gerda Kristiansen, A2
Bent Almtorp, B1
Gunnar Nielsen, B1
Kirsten Abildgaard, B2
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95 år
61 år
82 år
94 år
81 år

Hilsen fra Køkkenet
Så er dagene begyndt at blive kortere og temperaturen er faldende. Lige som alle andre afdelinger i huset, så er det udflytning til Nimbus der fylder i disse dage. Der er enormt mange ting vi
skal have styr på, og ikke meget tid til det hele.
Når det så er sagt, så glæder vi os til at tage
køkkenet på Nimbus i brug.
Nimbus er udstyret med et lille men rigtig fint
køkken. Vi kommer til at skulle finde på helt nye
arbejdsgange og det kommer til at tage noget tid
for at vi kommer rigtig på plads, men der skal
nok komme styr på det hele undervejs.
Dette er også en god chance for at sige tak for
en dejlig fest den 4. september. Det var rigtig
dejligt at få chancen for at holde en sidste fest inden den store byggestart, og vi synes i køkkenet at dagen forløb rigtig fint. Der virkede også til at være rigtig god
stemning i spisestuen, og Keld og Hilda gjorde da også deres til at det blev en god
fest.

Menuplanlægning er startet op igen og alle er velkomne. Dato for næste
møde er:

Onsdag den 30. oktober kl. 11 i spisesalen

Ø

Vores økologiprocent for udgangen af august 2019 er:

65 %
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En kvinde kommer ud i køkkenet og ser sin mand
med en fluesmækker
- Hvad laver du?
- Jeg fanger fluer..
- Har du slået nogen ihjel?
- Ja, 3 hanfluer og 2 hunfluer!!
- Hvordan kan du se om det er en han eller en
hunflue??
- 3 sad på øldåsen og 2 sad på telefonen…

Vindere af Find 5 fejl
Blandt beboerne er udtrukket følgende vindere af sidste måneds find
5 fejl opgave:
Erik Agergaard, B2 - Bolignr. 215

Der er ingen grund til at holde styr
på hvor gammel man er.

Grethe Størle, A2 - Bolignr. 204
Vi er glade for, at I sender løsningen ind.
På den måde er der gode chancer for at
vinde.
De heldige vindere kan nemlig se frem til
en dejlig æske med fyldt chokolade, som
afhentes i administrationen på 2. sal.

Det ændrer sig alligevel hele tiden..
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Bibliotekaren kan kontaktes på
evch01@frederiksberg.dk hvis man har
ønsker til bøger eller andre forespørgsler

__________________________________________

TVI

Ingeborggården har sin egen TVI-kanal. Gå ind på Ingeborggårdens hjemmeside under nyheder og se den seneste udsendelse. God fornøjelse!

På Ingeborggården kan man få besøg af mobile frisører og mobile fodterapeuter, som kommer
efter aftale.
Den mobile frisør er:
Pia - telefon 27 12 35 05

De mobile fodterapeuter er:
Heidi Høyberg - telefon 50 70 02 82 e-mail: hhfodterapi@gmail.com

og Marianne Liljehult – telefon 26 25 44 41

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 bolignr. det drejer sig om.

___________________________________________________
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A1/B1
Afd. leder Ingelise Henriksen
Tlf.: 38 77 79 09 - direkte
e-mail: inhe03@frederiksberg.dk

Afdeling A1 - stueetagen - 38 77 79 00 - direkte
Afdeling B1 - stueetagen - 38 77 79 10 - direkte

A2/B2
Afd. leder Bolette Baunsgaard
Tlf.: 38 77 79 29 - direkte
e-mail: boba03@frederiksberg.dk

Afdeling A2 - 1. sal - 38 77 79 20 - direkte
Afdeling B2 - 1. sal - 38 77 79 30 - direkte

A3 + B3
Afd. sygeplejerske Pia Bærentzen
Tlf.: 38 77 79 49 - direkte
e-mail: piba03@frederiksberg.dk

Afdeling A3 - 2. sal - 38 77 79 40 - direkte
Afdeling B3 - 2. sal - 38 77 79 50 - direkte

Faglig udviklingssygeplejerske
Anne Dorthe Hansen
Tlf.: 38 77 79 92 - direkte
e-mail: anha36@frederiksberg.dk
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