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Leder
Jeg har været så utrolig heldig at få lov til at være med på Sommerferie med
14 beboere på Lindely. Det er så utroligt hyggeligt, og allermest så rart at
have tid til at være sammen i andre omgivelser end i den travle dagligdag.
Det er altid spændende, hvem der ender med at komme med, for det er
udfordrende at tage væk fra de trygge rammer i dagligdagen. Tak til jer der
tog med for nogle fantastiske dage og ikke mindst til det personale og de
frivillige, der gjorde det muligt.
Men en sommerferie over flere dage, er én ting, noget andet er det for andre
at komme på nogle kortere ture. I denne udgave af Under Linden er der
heldigvis mange beskrivelser af kortere ture, for selvom det kan være
besværligt at komme ind i en bil, er det bare rart at komme ud og se andet
end Lindely. På Lindely gør vi alt, hvad vi kan, men til jer pårørende eller
venner, tag jeres plejehjemsbeboer med en tur væk fra Lindely, når I kommer
på besøg. Det kan være en køretur i jeres bil, og hvis det er muligt, en tur ud
at spise frokost, en koncert eller en udstilling. Når jeg oplever, hvor glade
beboerne er efter en køretur til Rungsted Havn, hvor vi spiser en is, eller en
tur på flyvergrillen, så ved jeg, at næsten alle beboerne på Lindely ville elske
at gøre noget aktivt med deres pårørende eller venner. Det er også en god
måde at være sammen på.
I dag bestilte jeg juletræer til Lindely – det fortæller mig, hvor hurtigt tiden går.
Derfor er det, at vi nogle gange skal gøre dét, vi ofte tænker på at gøre, og
føler vi burde gøre og egentligt også gerne vil gøre, men ikke får gjort. Det
kræver, at vi omprioriterer eller fravælger noget frem for andet for at kunne
gøre noget af det, man gerne vil og egentligt også har dårlig samvittighed
over ikke at gøre – når jeg skriver dette, har jeg også selv noget, jeg vil
omprioritere at gøre frem for andet. Men sådan har vi det vel alle sammen, i
en travl dagligdag med mange tilbud.
Jeg drømte om en september måned, hvor vi ville få en fantastisk
eftersommer – men sådan er det ikke blevet. Det har regnet og regnet og
egentligt ikke været koldt. Nu plejer vi at være næsten færdige med at så
efterårsafgrøder, men i år er vi ikke kommet i gang endnu……… så nu håber
jeg, oktober bliver lidt mindre regnfuld.
Pia Thøgersen
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Forstander
Anmeldt Tilsyn 20. september 2017 kl. 14.00-15.00

Referent:

Helle de Lichtenberg/Pia Thøgersen

Pia Thøgersen bød velkommen til Lone Jørgensen fra Pleje- & Sundhed i Gentofte Kommune, som
orienterede om, at kommunens besøg, som et anmeldt tilsyn, vil fortsætte som dialogmøder med
en dagsorden, hvor der defineres et tema og hvor forstanderen selv styrer forløbet. Det vil
indholdsmæssigt være alt det, som Lindely i al sin enkelhed er særligt optaget af.
Pia Thøgersen fokuserede derfor som tema på den meget store ændring på Lindely, som blev
besluttet medio juni 2017, at atten aflastningspladser skulle ændres til plejeboliger. Desuden blev
Lindely udvidet med 7 aflastningspladser på 4. sal.
En hel ny organisation skulle på plads for at få puslespillet til at gå op og den skulle allerede være
klar til d.1. juli, 2017, hvor alle de ledige plejeboliger skulle lejes ud og hvor ledere og
plejepersonale således blev flyttet rundt for at tilpasse den nye plejemæssige situation optimalt.
Ledelsen på Lindely har derfor også haft stor fokus på at sikre sig at have sit personale 100% med i
processen og forklare meningen med ændringerne, så at alle kunne forstå hensigten med de
mange nye tiltag, der skulle finde sted. Det vurderes, at alle i personalegruppen har været positivt
indstillet og det skal igen understreges, at personalet har trukket et meget stort læs. Det er især
behovet for øget pleje af demente, som er belastende og tidskrævende.
Lindely har særlig stor fokus på demens og uddannelse af både plejepersonale og ledere. Desuden
er der meget stor fokus på aktiviteter tilpasset den enkelte beboer. Det lige fra busture,
mandeklub, fælles arrangementer, foredrag, fælles bagning etc..
Beboer- og pårørenderådets medlemmer kommenterede hver især, at de ser Lindely gøre en stor
indsats for at lykkes omkring de nye ændringer og at de daglige bump på vejen i plejen skal
synliggøres og drøftes med ledelsen løbende for at støtte ledelsen og personalet, som vil gøre
deres for at tilsikre den allerbedste pleje på alle etager.

Med venlig hilsen
Lindely ved Forstander Pia Thøgersen
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Beboernyt

Fødselsdage i oktober
30.09

S. Anne Jacobsen bolig 405

13.10

Karin Djørup

bolig 4

17.10

Eva Rasmussen

bolig 410

20.10

Kirsten Christensen bolig 105

Vindere af sidste måneds konkurrence
Anne Lise Brunander

bolig 103

Kirsten Schytte

bolig 408

Vi har denne gang fået rigtig mange kryds-ord tilbage – tak for
det.
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Høst-Gudstjeneste og Høstgilde
Søndag d. 17. september var vi alle inviteret til Høstgudstjeneste i Sankt Lukas
Stiftelsens kirke.
Og som der stod i invitationen: Medbring gerne ”Høst”
-Vi har alle sammen fået noget at sige tak for i årets løb, og det kunne være noget
fra haven, chokolade eller bagværk.
Så det gjorde vi. Fra Lindelys lille have på terrassen, kunne jeg plukke 6 agurker, som
blev afleveret i kirken. Der kom ca. 20 beboere fra Lindely, som deltog i
gudstjenesten, som var en familiegudstjeneste. Bagefter skulle vi alle spise sammen
i Diakonissehusets spisesal, hvor der blev serveret sandwich, og senere kaffe og
kage. 17 beboere blev og spiste med.
Og til et høstgilde skal der danses. Der var besøg af Folkedansere fra ”Glad Dans” i
Gladsaxe. Og med egne spillemænd. Alle var i flotte folkedragter. Der blev danset
”Bette mand i knibe” fra Falster – ”Petersen” og ”Den toppede høne” fra Thy-egnen
Bagefter fortalte en af danserne, hvorledes der for 116 år siden opstod den første
Folkedanserforening i København. Hun fortalte om de forskellige dragter og de
forskellige hovedbeklædninger, både til mænd og kvinder. Der var bl.a. en dragt fra
en skovser-pige. På Gammel Strand stod de og solgte fisk; på den ene side af
kanalen stod ”skovserkonerne” og på den anden side stod Københavnerne, som blev
kaldt ”Fiskekællinger”.
Skovserpigen havde tørklæde på, når hun solgte fisk, men under tørklædet bar hun
den originale hue, som således blev skånet.
Herefter blev der danset omkring en stor pyntet halmkrans med røde, hvide og blå
silkebånd, der efterhånden blev flettet om den stang, der holdt kransen. Det var
meget smukt og festligt.
Så var det tid til at involvere gæsterne i dansen. Dem, der havde lyst, kom med i
dansen sammen med en rutineret folkedanser. Og der blev trangt på dansegulvet.
”Høst-gaverne” blev til sidst udloddet. Alle fik små gaver med hjem.
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Beboerne fra Lindely og alle i salen havde en fantastisk eftermiddag.
I får her de sidste to vers af Ester Bocks sang fra 1985: ”Septemberluften er så klar
og stille”
Vi høster nu agurker og tomater,

Og skærer dem i skiver som oblater,
Vi lægger dem på brødets grove kærner,
Så de til vinter os mod sygdom værner.
Vi ruster os med forråd og med høst,
De fulde lader er vor vintertrøst.

Du store Gartner som har vandet kloden
Og nu har gjort at al vor høst er moden,
Hjælp os at række lidt af denne gave
Ud over hækken rundt om Danmarks have.
Du gav os et rystet, presset, topfuldt mål,
Så vi kan fylde mange sultnes s
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Nyt fra Mødestedet
I skrivende stund sidder jeg med malegruppen i personale-rummet. Deres projekt Noas
Ark er næsten færdigt. Espen Hanefelts plakat blev delt op i 16 felter, hvor hver enkelt har
malet 1 eller 2 felter. Det er blevet et flot resultat af de forskellige maleres arbejde.

I øjeblikket arbejder de med forskellige individuelle projekter.
Efter jul venter et nyt fælles projekt: Espen Hanefelt: Den blå madonna.
Håndarbejdsgruppen hygger sig sammen og får produceret trøjer, tæpper m.m. En del vil
blive solgt på julestuen - andet går til hjælpearbejde i Moskva, Rusland og i Afrika.

Velkommen til tirsdagssamvær i Caféen kl. 14.
Tirsdag den 10. oktober, hvor Schneur Rachlin fortæller om Gensyn med Sibirien
Schneur Rachlin er søn af Rachel og Israel Rachlin, som blandt andet skrev ”16 år i
Sibirien”. Desuden er han bror til Samuel Rachlin
Glæd jer til at høre dette foredrag!
Tirsdag den 24/10 fortæller Connie Meyer om sit arbejde i Rusland.
Her i september har vi haft to spændende eftermiddage:
Marianne Bønløkke fortalte om :Smag på Bibelen (med smagsprøver – der er en omtale af
dette foredrag andetsteds) og frivillig Erik Nielsen fortalte og tryllede for os.
Varmt velkommen i Mødestedet!!
Søster Ingrid
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Ferietur til Smidstrup
”Jeg kan ikke tælle dem alle,
de tegn på Guds godhed, jeg fik”
Det er de første linjer af en gammel salme af Lina Sandell, og som jeg kom til at tænke på,
når jeg ser tilbage på 3 skønne feriedage sammen med beboere, personale og frivillige på
Lindely.
Mandag Den 11. september tog vi afsted i 2 busser, med frivillig Erik og Søren bag rattet.
13 beboere, Dorthe og Lisbeth som personale, frivillig Ellis, Pia Thøgersen og jeg kørte fra
Lindely sidst på formiddagen.
Alle var glade og spændte på, hvad de næste dage ville bringe.
-

Ville vejret være med os?

-

Hvad skulle vi opleve?

-

Og hvordan ville det være at sove et helt fremmed sted?

Efter ankomsten til Sankt Lukas Stiftelsens ferie sted i Smidstrup, gik vi lige til
frokostbordet.

Og hvilken frokost! I år skulle vi ikke selv lave maden, men blev serviceret af Anne
Charlotte, som værtinde på stedet. Vi spiste lækker, lækker mad til alle måltider, som blev
indtaget i ”Stenhuset”; det ældste oprindelige hus, en strandvejsvilla fra omkring 1915, og
nu smukt og stilfuldt renoveret.
Sankt Lukas Stiftelsen erhvervede ejendommen i 1920 og den blev i mange år anvendt
som feriehjem for diakonisse søstrene. I 1988 blev det udvidet med en lille kirke,
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konferencebygning samt værelser med egen indgang fra en overdækket søjlegang. Alt
sammen meget smukt lavet.

Efter frokost og indkvartering på vore værelser, kørte vi langs kysten, via Rågeleje og
Vejby Strand, til Tisvildeleje, hvor vi spiste en is. Kysten kaldes også Den danske Riviera,
og hvor vi så de klassiske badehuse i charmerende farver og striber. Det er ikke noget
under, at kendte kunstnere igennem tiden er blevet tiltrukket af stemningen. Tisvildeleje
har en fantastisk flot strand, og Pia blev opfordret til at gå i vandet. Så bag en åben bildør
klædte Pia om og så var hun klar. Fra busserne fulgte vi alle Pias tur i vandet.
På turen så vi også de gamle bindingsværkshuse med stokroser og brosten, samt de
blågrønne fiskekuttere langs kysten.
Tilbage på Refugiet, ventede der os vin og chips, inden vi gik over i Stenhuset for at spise.
Efter middagen var der aftenkaffe i ”Udsigten” hvor vi sang og quissede. Dorthe og Nanna
fra 4. sal havde flest point, og der ventede dem en æske chokolade næste dag. Vi sluttede
dagen med en aftensang.

Tirsdag formiddag var planen, at vi skulle ind i Gilleleje by, men der var mest stemning for
blot at køre rundt i det smukke Nordsjælland. Turen gik langs kystvejen til Dronningmølle,
Hornbæk, Aalsgårde og Helsingør. Efter en rundtur i Helsingør, hvor vi også så Kronborg
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Slot på afstand, kørte vi hjem via Esrum Kloster, som blev grundlagt i 1151 af franske
cisterciensermunke. Klosteret var i middelalderen et af Nordens største og mest magtfulde
bygningsanlæg. Klosteret ligger midt i den nye nationalpark og ved porten til Gribskov.
Efter frokosten hjemme i Smidstrup, blev der mulighed for en middagshvil. Vi tog alle imod
tilbuddet, og mødtes igen kl. 14.30, for at køre på museums-besøg. Men da regnede det –
som den eneste gang på turen. Vi valgte at blive hjemme, og fik arrangeret kaffe og kage i
”Udsigten”. Men regnen hørte op, og der var stemning for en sen eftermiddagstur. Vi kørte
mod Hundested for at se grønlandsforskeren Knud Rasmussens hus. Og hvilket smukt
hus! Det var helt specielt bygget og med stråtag. Det lå på en bakketop. Og da der var
lukket, kørte vi helt derop. Vi vendte bussen oppe ved huset, og kørte ret stejlt ned igen.
Igen fik vi en dejlig oplevelse på turen, og kunne lige nå hjem til en dejlig middag.
Bagefter samledes vi igen i Udsigten. Der var mulighed for både kaffe og vin, chips og slik.
Vi sang og hyggede os, inden vi gik til ro den sidste aften. Vi talte om dagens ture, og alt
det, vi havde oplevet og set.
Onsdag – vores sidste dag i ferien. Efter dejlig morgenmad, samledes vi i den lille kirke. Vi
sang et par morgensange, bad Fadervor, hvorefter Pia T. opfordrede alle til at tænke de
mange gode oplevelser igennem i stilhed.
Og der var dejlig mange gode oplevelser at sidde og tænke på.
Det havde været nogle fantastiske dage – med så dejligt et samvær med alle – og uden
uheld eller skrammer: det var trods alt, med et højt gennemsnit på alder – flere var over
90!
Vi gik direkte fra kirken og ud til bussen. Vi kørte langs Strandvejen hjem, og da vi
nærmede os Hellerup begyndte det at regne. Men pyt med det. Nu var vi næsten hjemme.
Tak til jer alle sammen for nogle fantastiske dage. Også stor tak til Anne Charlotte i
Smidstrup for god forplejning.

Feriehilsen
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Samvær med krydret vin, linser og bibelhistorie
Der er blevet tryllet, fortalt og sunget til tirsdagssamvær og altid i kombination med kage
og kaffe, men der er vist ikke før blevet smagt på linseret med porrer og hvidvin med kanel
Marianne Bønløkke havde ordet en tirsdag i september med titlen "Smag på biblen". Det
var ikke papirsiderne i biblen, vi skulle smage på, men det var nogle af de retter, som er
omtalt i biblen. Marianne gik i gang fra begyndelsen, hvor æblet i Paradisets have
ændrede Adam og Evas liv (og dermed menneskehedens livsvilkår), da de blev smidt ud
af Paradisets have

Vi kom videre til Noah som var "verdens første vinbonde", og fik en smagsprøve på
"Krydret vin", som omtales mange steder i Biblen. Den krydrede vin var en gløgg-agtig
hvidvin med kanel, dadler og honning. Allerede i biblen er der opmærksomhed på
balanceren mellem, at vin er godt under de rette betingelser som f.eks. ved et veldækket

bord, men ikke duer, hvis der drikkes "umådeholdent". (Mine tanker løb rundt for sig selv i
tankerne om, hvordan de skriftsteder vist tolkes ret forskelligt i de forskellige religiøse
samfund.)
Vi kom rundt om starten på Israels folk, hvor Esau sælger sin førstefødselsret for en
portion linsesuppe, som i Mariannes udgave var virkelig god, men alligevel næppe havde
samme værdi som den førstefødselsret, han mistede til sin bror Jakob. Vi hørte om,
hvordan Israels folk gennem Jakobs søn, Josef, kom til Egypten, hvor de levede som et
undertrykt folk i mere end 400 år, og om hvordan Josef med sit folk fik mulighed for at
flygte fra Egypten.. Den aften, de begyndte udvandringen fra Ægypten, var der ikke tid til
at bage rigtig brød med surdej, og der blev derfor serveret usyret brød og spist lam, som vi
også fik en dejlig smagsprøve på. Dette måltid med lam er stadig en del af den jødiske
påske, hvor man fejrer udgangen af Egypten. Desserten denne eftermiddag i Mødestedet
var en honningdyppet pandekage, som var lavet efter en meget gammel opskrift man har
fundet ved en arkæologisk udgravning i Israel, og som man mener er blevet spist ved
Kong Salomons hof. Marianne havde selv lavet de små pandekager af moste røde linser,
sesamfrø og æg - inden servering blev de dyppet i honning. Uhmm.
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Hybentur
Fredag d. 15. september kørte vi afsted i 2 busser med frivillig Erik og Søren bag rattet.
Vi kørte op af Strandvejen, men der var ikke mange hybenbuske det første stykke vej. Vi gjorde
holdt ved Skodsborg Strandkiosk og købte is. Vi fik lov at plukke hyben af deres hybenbuske uden
for kiosken, men de var alle meget små.
Ved Vedbæk Havn og Rungsted havn var vi mere heldige. Her var mange hybenbuske, men vi
kunne godt se at det var sidste udkald. Mange hyben var dårlige, men vi fik alligevel plukket en
del. Søster Ingrid, frivillig Alina og jeg plukkede hyben, mens Erik og Søren blev i busserne og
underholdt beboerne.
Hyben er en sand vitaminbombe, som er elsket i marmelade og chutney. Alligevel er hybenrosen
en af de mest udskældte roser, fordi den breder sig hurtigt og kvæler andre planter med sit
rodnet. Vi havde en dejlig tur op af Strandvejen, og talte om de mange store villaer, vi så.
Efter hjemkomsten, blev vores hyben ordnet og lagt i fryseren, så de er klar til at tage frem.

Havneturene
Så havde vi en ny bustur d. 25. august og 1. september til Skovshoved Havn, hvor vi sad på
bænkene og nød havnemiljøet, fik kiks, sodavand og portvin. Solen skinnede og dem der havde
lyst gik ud til molen og så ud over Østersøen over til Sverige.
Vi så den nye store havn, som nu kan have 400 både og den nye sauna bygning.
På turen hjem kørte vi ned til Hellerup Havn og rundt om Elvstrøms Plads, videre til Rosenhaven
ved Onsgårdsvej og fik endnu et kik ud over vandet.
Alle beboere udtrykte at det var en dejlig tur.
Med venlig hilsen Charlotte, Erik og Sabrin, Søren og Else-Marie
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En eftermiddag med Jeppe Aakjær
Torsdag d. 24. august fortalte jeg om Jeppe Aakjær. Det var en eftermiddag med
fortælling, højtlæsning og sange.
Jeppe Aakjær blev født 10. september 1866 i Fly sogn nord for Skive; og hedder da Jeppe
Jensen. Jeppes opvækst foregår på en fattig hedegård i den lille landsby Aakjær nær Fly!
Jeg havde i min ferie besøgt ”Jenle” i Salling, som blev Jeppe Aakjærs kunstnerhjem, og
købt en nyudgivet bog: ”Da Jeppe blev 5 år”.
Bogen fortæller om Jeppes barndomsverden omkring 1870. Den indeholder historiske
fakta fra tidsperioden, men rummer også udsnit fra Jeppe Aakjærs erindringsbøger ” Fra
min bette tid”, og hans indsamlede sagn. De gamle sagn og fortællinger, som blev fortalt af
de mange ”gæster” – handelsfolk, prædikanter og vejfarende- som kom på gården, gemte

sig allerede i barndoms-årene i drengens sind.
Jeppe Aakjær bliver først gift med forfatterinden Marie Bregendahl, og senere med Nanna
Krog , som var uddannet snedker, og derefter billedskærer. Parret flytter ind i den
nybyggede gård ”Jenle” i 1907. Kunstnerhjemmet ”Jenle” blev senere rammen om
”Jenlefesterne”, som fortsat afholdes hvert år i august. Jeppe Aakjær dør 22. april 1930.
Vi sang bl.a. sangen om Jens Vejmand: ”Hvem sidder der bag skærmen” – ”Ole sad på en
knold og sang”- ”Jeg bærer med smil min byrde”-
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Til sidst sang vi ” Skuld gammel venskab”, som Jeppe Aakjær, oversatte efter sangen
”Should Auld Acquaintance be forgot”. Sangen blev oprindeligt skrevet af Robert Burns fra
Skotland, som Jeppe Aakjær var stor beundrer af.
Vi var knap færdige med at synge den sidste sang, da der skulle være fællessang med
koret kl. 15. Men det gjorde, at vi alle fortsatte med endnu flere Aakjær-sange. Det var blot
dejligt at få flere sangstemmer på.
Jeppe Aakjær blev forfatter til nogle af Danmarks mest berømte digte og sange, foruden
flere romaner. Aakjær var en ludfattig dreng, der blev hele Danmarks digterkonge. Han
mødte en dronning på sit felt, Nanna krog, og sammen fik de datteren Solveig og sønnen
Esben. Familien Aakjær skabte sammen en fælles drøm, deres slot ”Jenle”.
Sidste år i 2016 kunne Jeppe Aakjær være blevet 150 år, og blev også fejret flere steder i
Danmark.
Else Marie

Fredagshygge Samvær
Fredag eftermiddag holder vi ”samvær”. En hyggelig og rolig afslutning på ugens mange
aktiviteter i caféen.
Det er som regel en form for højtlæsning, evt. med efterfølgende debat.
I august og september har jeg bl.a. læst op om Moder Teresa og Florence Nightingale- to
spændende emner om kvinder, der gjorde en forskel.
Moder Teresa – kvinden der tjente Gud i de fattigste
fattige.
Agnes Bojaxhill bliver født 27. august 1910 i Skopje i
Makedonien. Agnes ankommer til Darjeeling i Indien i
1929 for at undervise ved Loreto-skolen her tager hun
navnet Teresa. I 1937 aflægger Søster Teresa
nonneløftet i Calcutta. Men først i 1948 forlader hun
klostret for at arbejde i Calcuttas slumkvarterer, og i 1950
grundlægger hun sin orden ”Barmhjertighedens
missionærer”. Moder Teresa åbner bl.a. et hjem for
døende, et børnehjem og en klinik for spedalske – alt
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sammen i Calcutta i Indien.
Senere åbnes nye moderhuse uden for Indien. I 1979 modtager Moder Teresa Nobels
fredspris i Oslo, på grund af sit store arbejde for mellemfolkelig forståelse. Prisen består af
en medalje og knap en million kroner, og er en af de største æresbevisninger, denne
verden kan give. Hendes tale var meget enkel:
”Elsk stort – men gør det i det små”

Hun talte altid med mildhed og autoritet til dem, hun mødte.
”Jeg er bare en lille blyant i Guds hånd”

sagde hun.
”Det er ham, som bestemmer, hvad der skal skrives”

Moder Teresa døde d. 5. september i 1997 i Indien.

Florence Nightingale – pigen, der fulgte kaldet til Krim.
Florence bliver født i Firence, 12. maj 1820. Både Florence og hendes storesøster
Parthenope var født uden for England. Deres forældre var meget velhavende og pigerne
bliver født på deres tre års bryllupsrejse til Italien.
I 1837, samme år som Victoria bliver dronning i
England, føler Florence sig kaldet til at tjene Gud.
Som 30 årig beslutter Florence sig for at blive
sygeplejerske, men forældrene var meget imod
det. På det tidspunkt var hospitalerne kun for
fattige folk. Sovesalene var overbelagte og
uhygiejniske, og der stank af sygdom og
råddenskab. Da Florence er 31 år, fik hun
anledning til at besøge en institution for
diakonisser i Kaiserwerth nær Düsseldorf i
Tyskland. Der var et hospital, to skoler, et
børnehjem og et asyl for sindslidende. Kvinderne
her var enten enlige eller enker, som ønskede at
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gøre alvor af deres kristne tro. Her i Kaiserwerth fik Florence sin grunduddannelse.
I 1854 bryder Krimkrigen ud, og Florence bliver udpeget til leder af sygeplejerskerne i
Scutari. Krim er den russiske halvø ved Sortehavet.
Miss Nightingale bliver her til tidens største sundhedsreformator og nationalhelt.
Efter hjemkomsten til England i 1856, bliver hun hædret af bla. Dronning Victoria. Florence
fortætter med at ændre og forbedre sygepleje-uddannelsen og hospitalsvæsenet.
Nightingale-skolen åbnede på St. Thomas Hospital i 1860, og skolen blev en stor succes.
Og netop på St. Thomas Hospital i London, ligger Florence Nightingale museet, som jeg
besøgte i 2006, sammen med min svigerinde fra Jamaica, som dengang boede i London
sammen med min lillebror.
Nyt for mig var dengang, at Florence Nightingale havde en kollega i Krim, Mary Seacole,
som Florence ikke ønskede at samarbejde med; og selvom Mary havde lært sygepleje og
gjorde en stor indsats under krigen, var det Florence, som løb med berømmelsen og
anerkendelsen. Mary Seacole var 15 år ældre end Florence, var sort og født på Jamaica.
Mary havde af sin mor, som var læge, lært at anvende lægende urter på de mange sår,
hun så på soldaterne. Mary bliver senere hædret med medaljer for sin indsats i
Krimkrigen.
Mary dør i 1881 og Florence først i 1910.
Der var stor interesse blandt vore beboere for at høre om disse kvinder, og alle fulgte nøje
med i fortællingerne og de postkort og souvenirs, jeg havde haft med fra Muséet i London.
Året efter i 2007 kom min bror og svigerinde med en fin gammel indrammet plakat om
Mary Seacole, som de tilfældigt fandt på et loppemarked i London. Den har jeg nøje
passet på siden.
Historien store mænd og kvinder har ikke behov for vor pris. Der er os, som har behov for
at kende dem!
Else Marie
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”Fra Flyvergrill til Fredensborg”
- Hver ting til sin tid!
Torsdag d. 31. august og mandag d. 4. september besøgte vi Fredensborg Store Kro.
Vi havde to gange i august besøgt Flyvergrillen i Kastrup, og det havde været rigtig
hyggeligt at sidde der og spise pølser.
Men nu skulle vi prøve noget helt andet.
Vi kørte mod Fredensborg ad Kongevejen, og nød den dejlige køretur en
sensommerdag.
Ved ankomsten til Fredensborg by, vendte vi lige op omkring Fredensborg Slot. Jeg
sprang ud af bussen og spurgte nogle vagter, om vi måtte køre ind på slotspladsen
med vore plejehjemsbeboere – men nej – Her til porten og ikke længere. Men vi kunne
jo sagtens nyde synet af det smukke slot på afstand.

På Store Kro blev vi vel modtaget af Louise, min svigerdatter, som viste os elevatoren
til underetagen. Her skulle vi først se et lille galleri før frokosten.
Galleriet viste smukke billeder fra Fredensborg slot, som er fra starten af 1700-tallet.
Frederik d. 4. begyndte byggeriet af sit barokslot, som skulle være et fristed, hvor
familielivet kunne blomstre. Det bliver først Christian d. 9, også kaldet Europas
svigerfar, som rigtigt tager slottet i brug sammen med sin dronning Louise og deres 6
børn og deres familier. Vi så også flere fotos fra de lykkelige Fredensborgdage med
Christian d. 9´s familier, foruden små sort/hvide filmoptagelser på en skærm.
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Om mandagen var vi så heldige, at få historien fortalt af Turistchefen, som har sit
kontor på Store Kro.
Så var det op til frokostbordet. Vi fik serveret et dejligt ”Stjerneskud” med håndpillede
rejer og rogn.

Desserten var en lille hyldeblomstsorbet med chokolade.
Alle nød maden, den venlige betjening og de smukke omgivelser.
Den første dag, vi var afsted, var Knud fra 4. sal med. Knud inviterede os alle til kaffe
og småkager bagefter på Asminderød kro, som ligger 10 minutters kørsel fra Store Kro.
Knuds datter og svigersøn er værtspar på kroen, så vi fik også hilst på dem samt deres
søn på 11 år, som kom fra skole, og lige skulle hen og give morfar Knud et stort knus.
Vi nød en dejlig kop kaffe, og det var hyggeligt at se de tre generationer samlet på
kroen.
Den anden dag, vi var afsted gik hjemturen omkring Hillerød. Her så vi Frederiksborg
Slot, rimelig tæt på, og som ligger ved den smukke Slotssø. Det grønne og frodige
Nordsjælland har i århundreder tiltrukket danske konger, og kaldes derfor også
Kongernes Nordsjælland.
Tak til beboere, Knuds familie, og frivillige for nogle dejlige ture til Fredensborg.
Else Marie
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Præstens side
Kære beboere, pårørende og andre interesserede.
Når vi på denne tid ser ud på naturen, er det som det smukkeste maleri i mange
skønne nuancer. Grønne, gule og røde farver lyser imod os; men vi ved også af
erfaring, at det hele begynder at falme, som vi synger i den kendte og smukke salme:
”Nu falmer skoven trindt om land”.
Høsten er nu bragt i hus – det fejrede vi ved en dejlig Familiehøstgudstjeneste i
september, hvor vi spiste sammen og så på folkedansere og hørte lidt om de
forskellige dragter.
Vi vil også fejre høsten her i oktober, hvor vi mødes i kirken til gudstjeneste, og
derefter er der høstfest med underholdning. Vi når på denne måde endnu engang at få
sagt tak for høsten, men også ”for ordet og for livet”, som vi har med hinanden her på
Lindely.
Gudstjenester på Lindely i ”Cafeen” og i kirken:
Tirsdag, den 3.oktober kl.17,00 (Vibeke Hemmert) – Høstgudstjeneste i Sankt
Lukas Stiftelsens kirke og derefter høstfest i Diakonissehusets spisestue.
Tirsdag, den 17.oktober 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.

I er også altid velkomne til gudstjeneste i Sankt Lukas Stiftelsens Kirke. Her er
der gudstjeneste (højmesse) hver søndag kl.10,30.
Husk at give besked i god tid til personalet, så de evt. kan følge jer til gudstjenesten.

Mange hilsener og på gensyn
Vibeke Hemmert, institutionspræst
tlf.nr. 30 85 24 93(mobil) - 39 45 52 55(kontor) – email: vihe@sanktlukas.dk
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Aktiviteter i oktober 2017
Mandag 2. oktober

10.30

Musik og bevægelse

tlf.nr. 30 85 24 93(mobil) - 39 45 52 55(kontor) – email: vihe@sanktlukas.dk

Aktiviteter i oktober 2017
Mandag 2. oktober

10.30
14.00

Musik og bevægelse
Litteratur m/Helle Salling

Tirsdag 3. oktober

10.00
10.30
17.00

Strikke-cafè til fordel for socialt arbejde
Musik og bevægelse
Høstfest, se opslag

Onsdag 4. oktober

10.30
10.30
14.00

Musik og bevægelse
Kirkesalon for demente
Kor

Torsdag 5. oktober

10.30
13.30
15.00

Musik og bevægelse
Besøg af aktiverende team
Fællessang

Fredag 6. oktober

10.00
10.15
10.30
14.00

Tegne-/akvarelgruppe
Børnehaven
Musik og bevægelse
Samvær

Mandag 9.oktober

10.30
14.00

Musik og bevægelse
Litteraturgruppe m/Inge-Lise

Tirsdag 10. oktober

10.00
10.30

Strikke-cafè til fordel for socialt arbejde
Musik og bevægelse/besøg af
aktiverende team
Schnéur Rachlin :
Gensyn med Sibirien

14.00
Onsdag 11. oktober

10.30
12.00

Musik og bevægelse
Rådhus-ældredage

Torsdag 12. oktober

10.30
13.30
15.00

Musik og bevægelse
Banko-spil
Fællessang

Fredag 13. oktober

10.00
10.45
14.00

Tegne- og akvarelgruppe
Musik og bevægelse
Samvær

Mandag 16. oktober

10.30
13-14.30
14.00

Musik og bevægelse
Salg af tasker, punge, tørklæder
Der serveres kaffe og kage

Aktiviteter i oktober 2017
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Tirsdag 17. oktober

10.00
10.30
14.00

Strikke-cafè til fordel for socialt arbejde
Musik og bevægelse
Gudstjeneste m/efterfølgende kirkekaffe

13-14.30
14.00

Salg af tasker, punge, tørklæder
Der serveres kaffe og kage

Aktiviteter i oktober 2017
Tirsdag 17. oktober

10.00
10.30
14.00

Strikke-cafè til fordel for socialt arbejde
Musik og bevægelse
Gudstjeneste m/efterfølgende kirkekaffe

Onsdag 18. oktober

10.30
14.00

Musik og bevægelse
Erindringsdans/besøg af aktiverende
team

Torsdag 19. oktober

10.3015.00
10.00
10.15
10.45
14.00

Well-nes – se opslag

Mandag 23. oktober

10.30
14.00

Musik og bevægelse
Litteraturgruppe m/Helle Salling

Tirsdag 24. oktober

10.00
10.30
14.00

Strikke-cafè til fordel for socialt arbejde
Musik og bevægelse/Besøg af
aktiverende team
Connie Meyer : Rusland

Onsdag 25. oktober

10.30
10.30
14.00
14.00

Musik og bevægelse
Kirkesalon for demente
Kor
Mandeklub v/Charlotte

Torsdag 26. oktober

12.00
15.00

Fællesspisning
Fællessang

Fredag 27. oktober

10.00
10.30
14.00

Tegne- og akvarelgruppe
Musik og bevægelse
Samvær

Mandag 30. oktober

10.30
14.00

Musik og bevægelse
Litteraturgruppe m/Inge Lise

Tirsdag 31. oktober

10.00

Strikke-cafè til fordel for socialt arbejde

Fredag 20. oktober

Tegne- og akvarelgruppe
Børnehaven
Musik og bevægelse
Samvær
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10.30
14.00

Musik og bevægelse/besøg af
aktiverende team

Onsdag 1. november

10.30
14.00

Musik og bevægelse
Erindringsdans

Torsdag 2. november

10.30
13.30
15.00

Musik og bevægelse

10.00
10.15
10.30
14.00

Tegne- og akvarelgruppe
Børnehaven
Musik og bevægelse
Samvær

Fredag 3. november

Fællessang
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Kontaktinformation
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

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

Viceforstander Karin Anker

39 45 50 03
Mail:
kwan@gentofte.dk

Beskæftigelsesansvarlig Else Marie Mikkelsen

39 45 50 25
Mail:
elmi@sanktlukas.dk

Afdelingssygeplejerske Betina Larsen

39 45 50 01
Mail
behl@gentofte.dk

Etage-telefon (stuen)

SSA
Gitte Svensson

Etage-telefon (1. sal)

Sygeplejerske
Zahra Skih

Etage-telefon (2. sal)

Sygeplejerske
Jeanne Rabjerg

Etage-telefon (3. + 4. sal) afdelingssygeplejerske

39 45 50 04
Mail:
gisv@gentofte.dk
39 45 50 05
Mail:
ezsk@gentofte.dk
39 45 50 06
Mail:
jear@gentofte.dk
39 45 50 01
Mail:
behl@gentofte.dk

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

