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Pia Morilla
Tiden går bare så hurtigt. Nu er vi allerede nået november
måned, og vi er gået over til vintertid. Har I husket at stille
urene tilbage? 
De sidste uger har vi haft en del at se til, alle beboere i B –
siden er flyttet til Nimbus og vi har ryddet hele bygningen,
så den er klar til at blive revet ned.
Tusind tak for jeres tålmodighed, dagene har været noget
anderledes for os alle.
Nimbus er et skønt hus og vi håber, at I bliver glade for at bo der.
Vi er ved at komme på plads i de midlertidige boliger i A - siden, desværre har det taget meget
lang tid, at få fastnet telefonerne til at fungere. Det beklager vi meget.
Vi holder ikke vores Mortens aftner i år, vi har brug for at komme helt på plads på både på Nimbus og på Ingeborggården. Mortens aften fejres midt på dagen den 11. november med andesteg
og citronfromage.
Når alle er kommet på plads i de nye omgivelser får vi lavet planer for kommende fester med
mere.
Husk der er 1. spadestik fredag den 1. november kl.13.30, det kommer til at foregå i et telt på P –
pladsen.
____________________________________________________________________________________________________________________________________

Kongelige fødselsdage i november 2019

Der er ingen kongelige
fødselsdage i november
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Højmesser i Flintholm Kirke søndage kl. 10.00

Søndag den 3. november 2019

Allehelgen gudstjeneste v/ Birgitte Haahr

Søndag den 10. november 2019

Gudstjeneste v/ Peter Friis

Søndag den 17. november 2019

Gudstjeneste v/ Peter Friis

Søndag den 24. november 2019

Gudstjeneste v/ Annette Molin Brautsch

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
Allehelgen
Det er blevet november og dermed allehelgenstid, hvor vi samles for at mindes de døde
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 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.

Peter Friis, sognepræst i Flintholm kirke
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Modernisering af Ingeborggården

–––

November måned er en spændende tid for byggeriet. Den 1. november klokken
13.30 har vi første spadestik, hvor borgmester Simon Aggesen sætter officielt gang
i byggeriet. Det er en stor dag, som vi længe har set frem til. Derefter går vi så
småt i gang med selve nedrivningsfasen, som du kan læse om på næste side.
Derudover har 55 af vores beboere påbegyndt deres nye hverdag på Ingeborggården/Nimbusparken 26.

Flytning til Ingeborggården/Nimbusparken 26
I oktober måned flyttede 55 beboere fra Ingeborggårdens B-side til deres nye boliger på Ingeborggården/Nimbusparken 26. Beboerne blev taget imod med flag og
store smil, da de ankom til det nye hus samt lidt lækkerier på deres etage. Vi håber, at alle havde en god flytning og falder godt til i de nye omgivelser.
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PCB-sanering af B-siden
B-siden af Ingeborggården/Troels-Lunds Vej står nu tom, og nedrivningen kan
snart gå i gang. Inden da skal vi dog have undersøgt, om der er miljøskadelige
stoffer i bygningen. Det gør vi gennem en såkaldt ’PCB-sanering’, hvor professionelle kommer og tager prøver af bygningen i B-siden. Du kan forvente en del støj i
den forbindelse. Saneringen fortsætter over de næste måneder.

Flugtvejstrappe og byggepladshegn
Derudover kan du i november måned forvente, at vores nye flugtvejstrappe står
klar, og at der sættes et byggepladshegn op ved 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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30

Teater - Seniorbanden

Vi havde besøg af Frederiksberg Teaters seniorgruppe ”Sidste Akt”
som kom og fremførte deres stykke ”Seniorbanden”
Et teaterstykke der handlede om det at være senior i 2019.
Forestillingen kom rundt om forskellige temaer, som seniortilværelsen
byder på. Temaer som forhold til tiden, arbejde, sundhed, kærlighed,
hukommelse, politik, ensomhed og døden.
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Teater - Seniorbanden
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Teater - Seniorbanden
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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 22. november 2019 og vind en dejlig æske chokolade

Navn: _______________________________
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Afd.:__________

Bolignr.:_______

Fødselsdage for beboere i november 2019
Søndag den
Mandag den
Mandag den
Søndag den
Onsdag den
Mandag den
Fredag den
Lørdag den
Lørdag den

3. november
4. november
11. november
17. november
20. november
25. november
29. november
30. november
30. november

Solveig Gaard, Nimbus 5.sal
Bodil Grethe Kloch, Nimbus 3.sal
Lilly Grethe Grøndahl, Nimbus 5.sal
Zita Olesen, A1
Tove Nielsen, A3
Lilian Jensen, Nimbus 3.sal
Ruth Hammerlund, A1
Erik Poul Schyberg, A3
Bente Lund Hansen, Nimbus 3.sal

Velkommen til nye beboere
Wilhelm Roth, A2
Pia Johansen, A2

Vi har sagt farvel til
Jenne Birgit Balle, A2
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102 år
77 år
103 år
98 år
98 år
97 år
92 år
93 år
83 år

Hilsen fra Køkkenet
Så er der sket en masse på Ingeborggården og på
Nimbus.Nu skal vi vende os til at snakke om vores
plejehjem på en ny måde, og det bliver rigtig
spændende at komme i gang begge steder.
I køkkenet har vi delt os i to, således at der vil
være to køkkenmedarbejdere på Nimbusparken
26 i hverdagen og resten på Troels-Lunds Vej 27.
Der er en masse koordinering der skal på plads,
og der er travlt, men det skal nok komme på plads
det hele.
Vi holder jo traditionelt Mortens aften i november,
og det gør vi også i år. Vi gør det dog på en anden
måde i år, da vi lige skal falde godt på plads i den
nye hverdag. Der kommer opslag op rundt om i huset,
hvor i kan læse nærmere.
Og så en glædelig nyhed. Vi har ansøgt om vores sølvmærke i Økologi, og det har
vi nu fået. Det betyder at vi nu kan reklamere med at vi holder minimum 60% af vores produktion økologisk og det er vi meget stolte af.

Menuplanlægning holder vi sidst på måneden og alle er velkomne. Dato for næste
møde er:

Onsdag den 27. november kl. 11 i spisesalen
på Troels-Lunds Vej 27

Ø

Vores økologiprocent for udgangen af
september 2019 er:

64,1 %
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Den der fandt på
talemåden ”Det
der kommer let,
går let” har aldrig
været på slankekur!

Vindere af Find 5 fejl
Blandt beboerne er udtrukket følgende vindere af sidste måneds find 5
fejl opgave:
Karen Lis Gravgård, A3 - Bolignr. 308
Lilly Petersen, A1 - Bolignr. 111
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.
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Hvis du fortæller
sandheden, behøver du
ikke at huske noget –
Mark Twain

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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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.: 38 77 79 09 - direkte
Tlf.: 38 77 79 00 - afdeling

1. + 2. + 3. sal
Tlf. 38 21 37 27 - direkte

A2 - 1.sal
Tlf.: 38 77 79 29 - direkte
Tlf.: 38 77 79 20 - afdeling

4. + 5. sal
Tlf. 38 21 37 27 - direkte

Afd. leder Ingelise Henriksen
e-mail: inhe03@frederiksberg.dk

Afd. leder Bolette Baunsgaard
e-mail: boba03@frederiksberg.dk

A3 - 2. sal
Tlf.: 38 77 79 49 - direkte
Tlf.: 38 77 79 40 - afdeling
Afd. sygeplejerske Pia Bærentzen
e-mail: piba03@frederiksberg.dk

Tlf.: 38 77 79 92 - direkte

Faglig udviklingssygeplejerske
Anne Dorthe Hansen
e-mail: anha36@frederiksberg.dk
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Tlf. 38 21 37 24

