Under Linden

2017

JUlI

7

Indholdsfortegnelse
Leder

3

Beboernyt

4

Personligt indlæg

6

Et glimt fra Mødestedet

7

Hjælper på et plejehjem – som uddannet læge

8

Kartoffeldag

10

Forårsfest

11

Herlig grillaften

13

Stjernestunder

14

Violinkoncert

16

Bustur til Rungsted

18

En pølse skal spises med følelse

19

Præstens side

20

Månedens aktiviteter

22

Kontaktinformation

24

REDAKTION

Ansvarshavende:
Pia Thøgersen
Redaktør:
Else Marie Mikkelsen/Pia Thøgersen
Layout:
Inge-Lise Tobiesen
Sidste frist for indlæg til næste blad er fredag den 21. juli 2017.
Redaktionen opfordrer alle til at bidrage med indlæg. Er der brug for hjælp til at skrive, er
man altid velkommen til at kontakte redaktionen.

Under Linden

4. årgang

nr. 7

oplag 130 stk.

Leder
Juni måned er bare gået så stærkt, så stærkt, men det er ikke kun fordi det er
sommerferie.
Vi har været så heldige at de 18 pladser vi havde som aflastning er blevet permanente
plejehjems boliger. Dette har jeg skrevet ud til jer om tidligere på måneden.
Her først i juni, er alle flyttet ind og jeg ved, der er flere der meget gerne vil være med til
alle de aktiviteter, vi har her på Lindely. Det er rigtigt, rigtigt dejligt og jeg håber, nye som
gamle beboere vil hjælpe hinanden med at gøre det, så alle føler sig godt modtaget her på
Lindely. Jeg ved at alle i personale gruppen vil gøre sit for at dette sker.
Med denne ændring har det også været nødvendigt at flytte rundt på personalet, så alle
arbejder der hvor de fungerer bedst, med de opgaver der er.
Tak for den store opbakning omkring markedsdagene som gav et overskud på 12.765 kr.
som vil gå til glæde for beboerne. Det kæmpe arbejde som Else Marie og kollegaer lægger
i dette kan jeg ikke rose nok – en stor tak.
Med dette kan jeg ikke lade være at takke alle de frivillige, vi har her på Lindely, som er
med til at skabe en dag med rigtigt mange tilbud. Det er lige fra busture væk fra Lindely, til
højtlæsning, Sankt Hans aften, sangdage og aftner, bridge klub - Ja, jeg kan blive ved.
Men det er kun muligt for medarbejderne i cafeen takket være den støtte og hjælp som
ydes af så mange.
Frivillighed er en utrolig vigtig ting for at magen omsorg, alt det der er med til at give
tilværelsen et ekstra pift, ville ikke være en mulighed i vores samfund. Frivilligt arbejde er
blevet en større og større del. Faktisk tror det er rigtigt godt for os alle. Selv mine unge
børn arbejder som frivillige i retshjælpen, selvom de er færdiguddannet og sidder i faste
job. De er utroligt glade for det, og kan faktisk ikke undvære det, da de oplever det har en
anden betydning end det lønnede job. Hos os her på Lindely er der også mange, der
hjælper til. Desværre er det jo også sådan at noget frivilligt arbejde er mere prestige fyldt
end andet og der er et plejehjem ikke øverst på listen. Men det oplever dem der kommer
som frivillige ikke, når de først er startet og det er jeg meget taknemmelig for.
I år går min sommerferie først til Kroatien, hvor vi skal sejle i en uge. Det har jeg ikke
prøvet før så det bliver enormt spændende. Jeg plejer altid at være i Norge, men det skal
jeg også, efter jeg har været på sejltur med min ældste datter og mit barnebarn.
Forhåbentligt kommer min mand også med mig på den sidste del af ferien, men det
afhænger af høsten.
Rigtig god sommer og velkommen til alle de nye beboere.
Pia Thøgersen
forstander

Beboernyt
En stor velkommen til alle de nye beboere, som vi byder mere
end velkommen her på Lindely.
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Personligt indlæg fra rådsmedlem Helle de Lichtenberg i beboer- og
pårørenderådet.
Jeg føler mig privilegeret over, at jeg har fået muligheden for at berette om min færden på
Lindely og mit engagement i beboer- og pårørenderådet.
Sommeren 2015 havde jeg den glæde at få en opringning fra Forstander Pia Thøgersen,
at Lindely ville tilbyde min mor Kirsten de Lichtenberg en plejehjemsbolig pr. 1. september
2015. Det er snart 2 år siden og jeg vidste fra starten, at jeg ville gøre mit yderste for at
blive en del af hendes nye hverdag og ville sætte mig ind i livet på Lindely og det skift, det
er for et menneske at flytte på plejehjem. Der var rigtig mange følelser i spil både for
hende og for mig og for hele familien og vennerne.
Allerede i november 2015 blev jeg bekendt med, at der var valg til beboer- og
pårørenderådet og jeg var slet ikke i tvivl om, at det ville jeg naturligvis stille op til. Her
kunne jeg sætte mig ind i plejehjemmets virke og bidrage på alle måder med kreative
tanker og ideer og ovenikøbet give en hånd med ved forskellige lejligheder.
Jeg kan kun understrege, at det er så vigtigt som pårørende at være synlig, aktiv og
engageret i det liv, som ens nære nu skal føre på en hel ny måde i en hel ny fase i livet.
Det har været svært ind i mellem på grund af sygdom og når ens kære glider lidt ind i sig
selv på grund af demens, er det bare så vigtigt at kunne tale med andre pårørende på
plejehjemmet og her har jeg kunnet hente utrolig meget inspiration og forståelse fra andre
og især ved mit engagement i rådet. Det fylder en med glæde at se og mærke, hvor meget
der arbejdes fra ledelsens og plejepersonalets side på at yde respekt og værdighed på alle
måder overfor vore aflastnings- og plejehjemsbeboere.
Ofte har man selv en følelse af dårlig samvittighed. Kommer jeg nu nok og besøger min
mor? hvad kan jeg gøre? hvad skal jeg gribe i?
Det er spørgsmål, der tit trænger sig på. Men ved at åbne op og snakke med andre, jeg
møder, på Lindely, føler jeg en indre ro og lettelse, at de faktisk deler nøjagtigt de samme
følelser som en selv.
Jeg har derfor rigtig stor glæde ved at være aktiv på flere måder på Lindely, som medlem
af rådet, som koordinator af aktiviteter i weekenderne og ydertimerne. Vi har så mange
dejlige timer sammen med beboerne og jeg nyder at se, at alt det, der gøres, bare skaber
så stor glæde hos beboerne. Så kan man helt sikkert gå rigtig glad hjem.
Jeg er overbevist om, at vi ved et tæt samarbejde og særligt engagement som pårørende
kan være med til at sikre et trygt plejehjem i fremtiden for mange dejlige beboere og hele
den dygtige personalestab på Lindely - det er derfor også min helt klare mission som
pårørende fortsat at navigere som aktiv medspiller.
Med venlig hilsen Helle de Lichtenberg

Et glimt fra Mødestedet
Tirsdag den 23/5 var vi på udflugt til Assistents Kirkegård. Vi var 9 personer som tog
bussen ind til byen og 3 stødte til på kirkegården

Vi fik en fin rundvisning, hvor vi hørte meget om de forskellige måder at blive begravet på
og fik set nogle af gravene. Derefter drak vi kaffe på restaurant Bodega. En dejlig dag.
13/6 havde vi en hyggelig eftermiddag med Jakob Rönnow hvor vi fik fortalt historie og der
blev sunget viser. Vi hyggede os med kaffe og Else Maries chokoladekage. Det er dejligt
med sådanne gode oplevelser.
Vores håndarbejdsgruppe er stadig lige flittig. Der hygges og strikkes flittigt.
Malegruppens projekt med Noas Ark skrider frem. Flere og flere dele af det samlede
billede bliver færdige. De kan ses fredag formiddag, når malegruppen er her.
Velkommen til at kigge indenfor

Fra mandag den 17/7 til og med søndag den 13/8 holder Mødestedet ferie.
Vi åbner igen mandag den 14/8.
.
Mange hilsener og god sommer Søster Ingrid

Hjælper på et plejehjem - som uddannet læge
Hej igen. Jeg synes, at de fleste af beboerne kender mig. Jeg hedder Sanjeewa, og jeg
arbejder på 3.sal på jeres plejehjem. Jeg har arbejdet på Lindely i 18 måneder, og jeg har
skrevet 2 artikler til bladet ”Under Linden” og de hed ”Min historie” og ”Sri Lanka”.
Som I ved, arbejdede jeg som børnelæge i mit hjemland, Sri Lanka. Jeg besluttede så at
rejse til Danmark for at arbejde som læge. Det var ikke nemt dengang, fordi vi hverken
kunne få arbejde eller bolig her, og efter en lang diskussion med jeres regering fik vi få lov
til at arbejde. Så startede jeg som frivillig på jeres plejehjem for at lære mere dansk, men
efter en kort periode begyndte jeg at arbejde her.
Jeg kan stadig huske min første samtale med forstander, Pia Thøgersen. Jeg var meget
nervøs, og helt ærligt forstod jeg ikke det meste af vores samtale. Men alligevel husker jeg
stadig hendes sidste ord,
”Du skal lære dansk humor “og hun tilbød mig jobbet.
Så jeg startede med at arbejde på 2.sal, og efterhånden blev jeg fast på 3.sal.
I begyndelsen tænkte jeg, at det var meget nemt at arbejde på plejehjemmet, fordi jeg
arbejdede som læge. MEN DET VAR DET IKKE! Der kræver mere medleven, omsorg,
god forståelse både fra beboerne, pårørende og kolleger. Sidst men ikke mindst man skal
have meget tålmodighed på dette område. Vi skal leve med i beboernes egne verdener, vi
skal lære dem og deres pårørende at kende, og ikke mindst skal vi forstå deres egne
behov. Fx; Nogle kan godt lide at høre musik, mens de spiser morgenmad, men nogle kan
ikke lide det. Nogle gange kan de være lidt irriterende, når vi arbejder på plejehjemmet.
Derfor skal man have megen tålmodighed.
Desuden synes jeg også, at hvis man har god humor, er det nemmere at arbejde på dette
område, og det hjælper selvfølgelig også til at undgå stress på arbejdspladsen. Vi skal
altid lave sjov med beboerne, fordi de føler sig tit ensomme. Selvfølgelig kommer deres
pårørende for at besøg dem, men det er ikke som deres egne hjem. Måske har vi ikke
meget tid at snakke og være sammen med dem, men jeg synes, at vi skal gøre det så
meget som muligt. Vi skal le med dem, når de ler, og vi skal være triste, når der sket noget
uheldig for dem.

Som læge har vi noget bestemt arbejde. Fx; gå stuegang, undersøge patienter osv. Til
gengæld har vi her mange forskellige arbejdopgaver. Fx; give personlig pleje, lave mad,
give medicin, snakke med dem osv. Vi kan selvfølgelig planlægge vores daglige arbejde,
men der sker masse forskellige ting ind i mellem. Derfor kan vi ikke fokusere på kun en
enkelt beboers personlige behov, men vi skal være opmærksom på alle beboerne.
Til sidst skal der være godt samarbejde mellem kolleger. Uden godt samarbejde, er det
meget svært at arbejde på plejehjemmet. Heldigvis har jeg nogle gode og hjælpsomme
kolleger på min etage, som altid hjælper mig meget.
Herudover synes jeg også, at der skal være en god, forstående og energisk leder, som
kan styre alle opgaverne og tage den rigtige beslutning i rigtig tid, fordi uden en god og
dygtig chauffør, er det svært at køre bussen ”Plejehjem_Lindely” i den rigtige retning.
Alt i alt har jeg lært en masse ting og jeg har fået rigtig mange sjove, vigtige og
spændende oplevelser på Lindely, hvilket jeg kan ikke få på et hospital som læge. Det et
en kæmpe mulighed for mig. Jeg holder meget af alle mine beboerne, og noget af dem
kalder på mig ”SORTE BAMSE”,”SORTE MAND” eller ”SORTE LÆGE”. Det viser deres
omsorg for mig, og det har jeg aldrig oplevet på hospitalet.
Sidst men ikke mindst siger jeg en stor, varm TAK til alle, som har hjulpet mig meget både
til ledelsen, mine søde kolleger og mine fantastiske beboere. Jeg har været på Lindely i 18
måneder, og jeg vil snart starte som læge i Danmark. Det er min drøm. Men jeg glemmer
ikke, de skønne oplevelser, som jeg har fået på LINDELY.

Sanjeewa Patabendige

Kartoffeldag
På Valdemarsdag, d. 15. juni, er det blevet en tradition, at vore plejehjemsbeboere spiser
nye danske kartofler, gerne ledsaget af en snaps. Denne dag tilbyder Danmarks Kartoffel
Råd snaps til alle plejehjemsbeboere i hele Danmark. Vi tog imod tilbuddet som tidligere,
og Centralkøkkenet leverede nye kartofler med spegesild. Alle, der ønskede det, nød den
kolde snaps til maden.

”Om Dannebrog jeg ved, det faldt fra Himlen ned”.
Således skrev Peter Faber i sangen ”Den gang jeg drog af sted”. Dette var med til at
udbrede myten om flagets oprindelse, hvor der fortælles, at Dannebrog dalede ned fra
himlen 15. juni 1219, hvor Valdemar Sejr var på sit korstog i Estland.

Else Marie

Forårsfest torsdag d. 4. maj
Lindely havde en dejlig aften, hvor vi startede med gudstjeneste i Sankt Lukas Stiftelsens
kirke kl. 17.
Vores præst, Vibeke, fortalte om den barmhjertelige samaritan, og hvor der også blev
inddraget små historier fra vores nylig overståede Matadorfest. Fra Matadorfilmen fortalte
Vibeke bl.a. om den aften, hvor Maud hjælper Hr. Stein med at komme i skjul for tyskerne.
Her ser vi Maud træde i karakter og udvise barmhjertighed. Og som Maud sagde om
Grisehandler Larsen: ”hvis de kan hjælpe, er de jo ikke fremmede”
Herefter samledes vi - 85 personer – i Diakonissehusets smukke spisesal. Bordene var
smukt pyntede med gule tulipaner, anemoner og bøgegrene. De to sidstnævnte havde Pia
Thøgersen plukket i sin skov samme morgen.
Køkkenet leverede en fortræffelig middag, som bestod af laks og friske asparges,
kalvetyksteg med flødekartofler og lækre grøntsager; til sidst blev der serveret en fin
isbombe med friske jordbær og mynte.

Ind i mellem retterne fik vi sunget nogle sommersange; bl.a. deltog alle i en sommerkanon, og det lød rigtig godt. Vi sang også ”En lærke letted”, det var jo Danmarks
befrielsesaften. I dagene før og efter, havde vi også talt meget om befrielsen, som vore
beboere jo alle kunne huske, samt bidrage med små fortællinger.
Der var en fin stemning ved bordene; vi oplevede, hvorledes pårørende hyggede sig med
hinanden samt med deres kære. Vi var flere, der sang med til melodierne, der blev spillet
af musiker Jegvand Winther.

Også på etagerne på Lindely var der pænt pyntet op, og her fik de samme menu.
Tak til jer frivillige, der var med til at det hele lykkedes.
Else Marie

Herlig grillaften for 2. og 3. sal på Lindely lørdag d. 27. maj 2017
En spontan idé om at arrangere en grillaften søndag d. 28. maj, blev erstattet med en
tilsvarende idé lørdag aften, på grund af vejrudsigten.
De 5 initiativtagere var hjælperne Ulla og Anekesia fra 3. sal, Pia og Louise fra 2. sal og
ikke mindst sygeplejerske Tove, der denne aften også skulle holde øje med beboerne i
hele huset.
Forstander Pia fik på rekordtid anskaffet en gasgrill. Hun havde forhandlet med Søren
Bønløkke om det rimelige i at anskaffe en virkelig kvalitetsgrill til sommeren
.

Vi beboere blev anbragt ved runde borde med parasoller over. Hyggeligt var der dækket
op, og da pladserne på terrassen var fyldt, blev der stillet yderligere borde ud på græsset.
Vi blev rigtig glade for at se, at Lindelys to søstre, søster Anne og søster Gerda var med.
Menu:
Hovedret:
Grillpølser og små hakkebøffer sydede på grillen og hertil herlig kold kartoffelsalat,
ketchup, ristede løg og sennep.
Dessert:
Gode tykke skiver tricolore-is med flødeboller og 3 kys til hver efterfulgt af kaffe.
Hvad gjorde denne grillaften til noget særligt?
Jeg tror, det var den indsats vore 5 arrangører gjorde.
De holdt et vågent øje med, om vi havde mad nok, og de betjente os med drikkevarer, vin,
øl og vand ;så snart de kunne se, at vi behøvede ny forplejning.
Deres dygtighed og gode humør smittede af på os alle.
Det blev sent, før vi pakkede sammen og fandt hjem på 2. og 3. sal.
1000 TAK til vore 5 søde og dygtige værtinder:
Tove, Pia, Louise, Ulla og Anakesia.
Venlig hilsen
Gitte Tofte (325)

” Stjernestunder ”
Stjernestunder, livets under,
Luft og smag og syn er nyt!
Sådan starter 2. vers af en nyere salme fra 1985 ”Tænk, at livet koster livet”
Stjernestunder – et dejligt øjeblik; et øjeblik med glæde; sådan står der i ordbogen. Ja,
øjeblikke, hvor alt giver glæde, mening og energi, hvor positiviteten vokser.
Sådanne stjernestunder har vi i hvert fald lige oplevet et par gange her i den sidste uge.
Torsdag d. 2. juni pyntede vi vores Majstang. Desværre var det for køligt at sidde udenfor
med beboerne, men det kunne også lade sig gøre indenfor. Ellis, frivillig og Søster Martha
hjalp hinanden med at binde Tuja grønt på, som vores gartnere havde skaffet til os.
Beboerne sad bænket omkring bordene og fulgte nøje med. Om eftermiddagen var vejret
blevet bedre, så vi kunne være udenfor til ”Standerhejsning”. Der var en pæn flok
beboere, frivillige samt gæster fra Mødestedet, og sidst, men ikke mindst korsangere fra
Mødestedets kor, som hjalp os godt i gang med svenske sange. Vi var ca. 30 i alt ude på
plænen foran Cafe én, hvor Majstangen var blevet sat op. Det var dejligt at synge
sammen derude, alt i mens vi nød synet af den flotte Majstang.

Tirsdag d. 6. juni havde vi besøg af Det Aktiverende Team, hvor Charlotte er i praktik i
øjeblikket. De havde masser af frugt og grønt med, og beboerne blev sat til at skrælle og
snitte det. Så blev det ellers lavet Smoothies! Den ene hed Fru Carlsens søde smil, og
var en gulerodsjuice med æble og appelsin. Den anden hed Fru Mikkelsens jordbærkys,
og bestod af banan og nye danske jordbær. Uhm, der duftede af frugt i hele
kælderetagen.
Onsdag d. 7. juni og torsdag d. 8. juni havde vi Markedsdage i Cafe´en ; og igen i år blev
det et tilløbsstykke. Vi havde besøg af medarbejdere fra hele Stiftelsen, pårørende samt
gæster til Mødestedet, der slæbte afsted med loppefund, rabarbersaft og hjemmebag. Og
som noget nyt, havde vi også lavet Rabarber – og Midsommersnaps. Det var yderst
populært; og vores frivillig, Marianne havde lavet solbærlikør samt dejlige marmelader, og
det fik også ”ben at gå på”. Søster Martha havde sammen med en beboer snittet alle
rabarberne. Cafe´en summede af aktivitet og gæster de to dage, og vi fik et fantastisk
udbytte på over kr. 12.500.
Tak til alle, der bidrog med hjælp og køb af vore varer.
Se, det var endnu en stjernestund! Her greb vi ud og fangede de gode øjeblikke midt i en
hverdag.
Else Marie, Cafe´en, Lindely.

Violinkoncert
Tirsdag d. 13. juni havde vi besøg af 22 børn i alderen 5 – 15 år, elever fra Det Danske
Suzuki Institut. Vi har tidligere haft besøg af musiklærer Marianne Rygners hold og hver
gang er det en fantastisk oplevelse.
Café en blev for en aften omdannet til koncertsal. Og vi fik mange gæster denne aften; 25
– 30 beboere og pårørende kom ned og lyttede med, mange forældre til børnene var også
til stede og spændte.

Mens beboere og gæster strømmede til, fyldtes rummet af spænding, alt i mens der hørtes
klaver- og violintoner, der skulle stemmes. Der blev øvet og stemt violiner rundt omkring i
kælderen, og små og store fine piger og drenge vimsede rundt.
Nogle af børnene var lidt nervøse og spændte, mens andre tog det helt afslappet og
legede med de store bolde, der lå fra formiddagens Musik og bevægelse.

Så kom de ind! 22 violiner på én gang! Vi var alle målløse, det var bare så smukt.
Til indmarch blev der spillet ”Gånglat från Mockfjärd”. Bagefter hørte vi bl.a. en vuggesang
;”Long, Long Ago”, en folkemelodi, som vi nynnede med på.
Der var 2 duetter med søskendepar. Marie og Søren spillede en fransk folkesang; og
Amalia og Annissa spillede Gavotte fra operaen ”Mignon”.

Vi hørte også Schumanns ”Den glade Landmand”, Paganinis ”Heksedans”, et par
solonumre, og en strygekvartet.
Til sidst fik vi et ekstranummer: Variationer over ABC – af Suzuki.
En fantastisk aften, hvor det hele var så smukt og flot spillet. Suzuki karakteriseres som
Modersmålsmetoden- dvs de lærer at spille, som de lærer deres modersmål – ved at lytte
efter tonerne. Der er fire principper i Suzuki-metoden: daglig lytten fulgt af efterligning,
stadige gentagelser, ros og opmuntring. Først, når de har et stort repertoire, introduceres
de for noder, akkurat som, at man først lærer at læse, når man har lært at tale. Vi
oplevede også tydelig disciplin og stor respekt for de andre elever. Bl.a. sad de meget
korrekt på gulvet, når andre elever optrådte. Violin og bue lå pænt foran dem.
Efter koncerten fik de som altid flødeboller og sodavand. Men da var en af de mindste
drenge gået omkuld i en sofa i personalerummet. Han kunne ikke holde sig vågen
længere, og blev båret ud i bilen.
Stor tak til Marianne Rygner og hele holdet.
Nogle af beboerne var selvfølgelig lidt trætte, da koncerten var slut, men mange gav
udtryk for, at det bare havde været så fantastisk.
Esther Møller, tidl. Kommunelæge i København, har engang sagt i et interview, om det, at
blive gammel:
”Husk at vågne med forventninger, så går du i seng med oplevelser!
Det gjorde vi alle denne aften.
Hilsen Else Marie

Bustur til Rungsted Havn
Lørdag d. 20. maj efter frokost havde vi planlagt DEN DEJLIGSTE BUSTUR TIL
RUNGSTED HAVN med kaffebord.
Dette var igen en af vore særlige aktiviteter i ydertimerne. Vi havde nøje planlagt ture og
sikret os, at så mange som uligt kom med og især de, er ikke så tit har lyst eller af anden
årsag ikke kan.
Vi havde bestilt 2 rummelige busser med god plads til alle samt til kørestole.
Kl. 13.00 var vi alle klar og sad spændte og ventede på at blive kørt en tur ud i det blå. Nu
skulle vi rigtigt nyde det sammen og kørte stille og roligt via Charlottenlund til Strandvejen,
hvor vi kunne suge de mange spændende indtryk til os.
Der var glade og travle mennesker på gaden, hyggelig lørdags-travlhed og naturen og
vandet langs Strandvejen var helt unik.
Vi havde glædet os meget og trillede lige så stille afsted beboere, som frivillige, som
ansatte. Vi nåede frem til Rungsted Havn, hvor der ventede os den lifligste kaffe med
små lækre Petit Four kager. Det var en meget sød betjening, der gjorde alt for, at vi
befandt os
godt og kunne få en rigtig dejlig dag.

Vejret var med os, solen skinnede og der var en let brise, så vi kunne følge alle
sejlbådene, der havde god vind i sejlene.
Vi nød det så meget, at det var svært at bryde op og tænke på at komme hjem til Lindely
igen.
Tusind tak til alle der var med til at gøre denne dag helt særlig og meget stemningsfuld.
Aktivitets-teamet i ydertimerne.

”En pølse skal spises med følelse”

Og det blev den også.
Lørdag den 27. maj kl. 17 i haven
Grillen blev tændt. Der var pølser over alt
Der var rødvin, hvidvin, øl, rød saft.
Tomatketchup – Sennep - Ristede løg.
Bordene fint dækkede - Godt humør - Skønt vejr
Tak til personalet
Tak til frivillige hjælpere
Tak
Så er der noget ved at være på Lindely
Elli og Jørgen Rohde værelse 204

Kære beboere, pårørende og andre interesserede på Lindely

Jeg læste en dag følgende: ”John Motes skulle have været student i 1933, men blev det
ikke på grund af helbredsproblemer. Nu, 84 år senere, er han endelig blevet færdig med
high school i en alder af 101 år.
Han har tidligere arbejdet som ingeniør i det amerikanske flyvevåben og deltog i Anden
Verdenskrig og kom derfor ikke tilbage i skolen igen. Det nye mål er at blive optaget på et
college”.
Ja, denne lille historie viser, at det aldrig er for sent til at gå i gang med nye udfordringer!
Verden ligger foran os. Det er bare med at gå i gang!
I juli er der gudstjeneste på Lindely i ”Cafeen”:

Tirsdag, den 4.juli kl.14,00 (Mette Devantier) – Kirkekaffe
Tirsdag, den 25.juli kl.14,00 (Vibeke Hemmert) - Kirkekaffe
Gudstjenesten varer ca. en halv time, hvor vi synger nogle salmer, lytter til dagens tekst,
siger Trosbekendelsen, lytter til prædiken og holder altergang.
Husk at give besked i god tid til personalet, så de evt. kan følge jer til gudstjenesten.

HUSK, AT VI HAR GUDSTJENESTE HVER SØNDAG I KIRKEN KL.10,30,
HVOR I OGSÅ ER MEGET VELKOMNE.
Mange hilsener og på gensyn
Vibeke Hemmert, institutionspræst
Tlf.nr. 30 85 24 93 (mobil) - 39 45 52 55 (kontor)
email: vihe@sanktlukas.dk

Billeder fra Markedsdagene med saft og kager til salg i køkkenet og forskellige ting og sager inde i
Cafeen.

Aktiviteter i juli 2017

Mandag 3. juli

10.30
14.00

Musik og bevægelse
Film

Tirsdag 4. juli

10.00
10.30
14.00

Strikke-café
til fordel for socialt arbejde
Besøg af aktiverende team
Gudstjeneste

Onsdag 5. juli

10.30
14.00

Musik og bevægelse
Udeliv

Torsdag 6. juli

10.30
14.00

Musik og bevægelse
Neglelakering

Fredag 7. juli

10.00
10.30
14.00

Tegne- og akvarelgruppe
Musik og bevægelse
Samvær

Mandag 10. juli

10.30
14.00

Musik og bevægelse
Litteratur v/Inge Lise

Tirsdag 11. juli

10.00
10.30
14.00

Strikke-café
til fordel for socialt arbejde
Besøg af aktiverende team
Boldspil/curling

Onsdag 12. juli

10.30
14.00

Musik og bevægelse
Erindringsdans

Torsdag 13. juli

10.30
14.00

Musik og bevægelse
Banko

Fredag 14. juli

10.00
10.30
13.00

Tegne- og akvarelgruppe
Musik og bevægelse
Bustur

Aktiviteter i juli 2017
Mandag 17.juli

10.30
14.00

Musik og bevægelse
Danmarks Quiz

Tirsdag 18. juli

10.30
14.00

Musik og bevægelse
Spilledag

Onsdag 19. juli

10.30
14.00

Musik og bevægelse
Kor

Torsdag 20. juli

10.30
14.00
16.00

Musik og bevægelse
Neglelakering
Aftentur til gudstj. i Smidstrup

Fredag 21. juli

10.30
14.00

Musik og bevægelse
Samvær

Mandag 24. juli

10.30
14.00

Musik og bevægelse
Litteratur v/Inge Lise

Tirsdag 25. juli

10.30
14.00

Musik og bevægelse
Gudstjeneste

Onsdag 26. juli

10.30
10.30
14.00

Musik og bevægelse
Kirke – salon for demente
Erindringsdans

Torsdag 27. juli

11.00
14.00

Bustur/ Flyvergrillen
Hygge i caféen

Fredag 28. juli

10.30
14.00

Musik og bevægelse
Samvær

KONTAKINFORMATION

Formand for Beboer- og pårørenderådet
Jytte Rekling

20 46 52 36
Mail:
jytterekling@hotmail.dk

Lindelys ledere og nøglemedarbejdere kan kontaktes på nedenstående
telefonnumre og mailadresser:
Ansvarshavende
døgnet rundt alle dage, hele året rundt

39 45 50 01

Forstander Pia Thøgersen
Mail:

39 45 50 02
20 83 25 50 (mobil)
pith@gentofte.dk

Mail:

39 45 50 03
kwan@gentofte.dk

Mail:

39 45 50 25
elmi@sanktlukas.dk

Mail

39 45 50 01
behl@gentofte.dk

Mail:

39 45 50 04
gisv@gentofte.dk

Mail:

39 45 50 05
ezsk@gentofte.dk

Mail:

39 45 50 06
jear@gentofte.dk

Mail:

39 45 50 07
ddre@gentofte.dk

Viceforstander Karin Anker
Beskæftigelsesansvarlig Else Marie Mikkelsen
Afdelingssygeplejerske Betina Larsen
Etage-telefon (stuen)

Etage-telefon (1. sal)

Etage-telefon (2. sal)

Etage-telefon (3. sal)

SSA
Gitte Svensson
Sygeplejerske
Zahra Skih
Sygeplejerske
Jeanne Rabjerg
SSA
Dorte Drescher

Vi henstiller til de pårørende om at ikke-akutte spørgsmål sendes på mail.

