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Vintergækker og erantis pibler op af jorden – det første tegn på forår. Åh, er det ikke skønt og
dagen er allerede blevet 1 time længere. Det er nu fascinerende med årstiderne – trods mørke
og regn. Det er bare om at få det rigtige tøj på, så er det altid dejligt at være ude. I går gik min
mand og jeg en lang tur langs stranden - så var en god kop te, skøn at komme ind til.
Når jeg går ind og ser på de indsats områder, som regeringen har fokus på, inden for plejehjems
området i 2018 – er det absolut også områder, som vi her på Lindely vil arbejde med.
Der er afsat penge til mere hjemmelighed på plejehjem.
Dette område er også et område vi arbejder meget med. Som personale er det altid vigtigt at vi
er gæst i et privat hjem og have stor respekt for dette.
Det samtidigt med vi skal sikre at hygiejnen bliver så god som muligt.
Det samtidigt med vi skal undgå fald i boligen.
Det samtidigt med der ofte er mange hjælpemidler.
Og sådan kunne jeg fortsætte. Men en ting er helt sikkert og det er vi trods ovennævnte, gør alt
for veldækkede borde. Duft af mad. Blomster. Sidst men ikke mindst, arbejder vi med bedre
farver på gangene, men her har vi brug for en ekspert med valg af farver, så vi også tager hensyn
til demente og deres på virkning af farverDer er også afsat en stor pulje til at lære at tackle hverdagen som pårørende.
Når vi er så heldige at få en ny beboer, er det en hel familie som meget gerne skulle føle tryghed
og føle sig velkommen her på Lindely. Det er ofte meget svært at se en, man elsker ikke kunne
klare sig selv mere og skulle flytte på plejehjem. Ofte har man som ægtefælle sørget for alt
hjælp og pleje i sit hjem og nu er der andre der skal overtage. Den smerte og de følelser, er jeg
rigtig glad for der bliver sat mere fokus på.
I mit tidligere arbejde fik jeg sats pulje- midler til at sætte fokus på, når ens ægtefælle flytter på
plejehjem - hvordan kommer jeg videre. Det er et område, som der heller ikke findes meget
forskning indenfor. Heldigvis er der intet der er ens, men for mig betyder det rigtigt meget, at
den smerte det er at se den man elsker ændre sig, til et fællesskab om at løfte opgaven med så
meget værdighed som muligt for hele familien. Derfor er det så vigtigt, at det ikke er petitesser i
praktiske gøremål, der pludseligt fylder det hele, men at vi får talt om den smerte det er, at se
den man elsker ændre sig så meget.
Dette er ikke en let opgave – faktisk en meget stor og svær ogave.
Jeg glæder mig til at komme endnu mere i gang med arbejdet.
Nu er der ikke så længe til mit andet barnebarn bliver født og det er en dreng. Som sagt har min
mand kun været vandt til 4 viljestærke kvinder, så jeg ved han glæder sig rigtigt meget til en
dreng i familien. Mit ældste barnebarn er nu blevet godt 1 år, og det bliver sjovere og sjovere.
Det er bare det mest fantastiske at være blevet mormor. Desuden skal de to af pigerne, der ikke
er gift endnu, giftes i år – det går godt nok stærkt – men er bare helt fantastisk.
Nyd Februar!! Pia Thøgersen (forstander)
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Dronningen kommer på besøg på Stiftelsen

Mandag den 12. februar får vi her på Sankt Lukas Stiftelsen besøg af H. M. Dronning
Margrethe. Anledningen til besøget er, at det den 12. februar er 25 år siden Dronningens
moder, Dronning Ingrid, forestod den officielle åbning af vores hospice. Dette 25 års
jubilæum markeres med et jubilæumsarrangement for en række indbudte gæster på
Hospice, hvor H. M. Dronningen samtidig får mulighed for at besøge vores Hospice.
Nogen af jer lagde måske mærke til, at vi her på Stiftelsen den 1. oktober sidste år også
havde en stor jubilæumsfejring af 25 året for åbningen af vores Hospice, som dermed
også markerede et 25 års jubilæum for hospicetilbud i Danmark. En dag der blev fejret
med en festgudstjeneste og efterfølgende reception med taler og underholdning i
Diakonissehusets festsal. I forlængelse heraf kan man jo undrende spørge, hvordan vi så
nu kan fejre 25 års jubilæum igen, her 3 ½ måned senere.
Forklaringen er den lidt sjove, at da man her på Stiftelsen var klar til at åbne Danmarks
første hospicetilbud den 1. oktober 1992, var det jo åbningen af noget i dansk
sammenhæng helt nyt og ukendt. Inspirationen til dette nye tilbud om særlig lindring og
omsorg til uhelbredeligt syge i den sidste fase af livet var hentet i England, hvor man på
det tidspunkt havde haft den slags tilbud i mange år. Men som med alt nyt, blev det ikke
mødt at lutter begejstring. Tværtimod var der en del modstandere, som fremførte, at vi ikke
skulle have ”dødshospitaler i Danmark”. Man var derfor her på Stiftelsen usikre på,
hvordan dette nye tilbud ville blive modtaget af patienter og pårørende. For at sikre sig, at
der var patienter i sengene inden man inviterede til officiel åbning, blev denne derfor først
foretaget 3 ½ måned senere, nemlig den 12. februar 1993. Og som Stiftelsens daværende
protektor, var det Dronning Ingrid, der forestod åbningsmarkeringen.
Vi er derfor meget glade for, at vores nuværende protektor H. M. Dronning Margrethe vil
komme og markere dette 25 års jubilæum sammen med os. Efter den officielle
jubilæumsmarkering vil H. M. Dronningen besøge Lukashuset og Stiftelsens museum,
hvor Dronningen bl.a. vil kunne se det alterbordsforhæng (antependium), som
Dronningens farmor Dronning Alexandrine har været med til at brodere. Samtidig vil H. M.
Dronningen kunne se den smukke bibel, som Dronning Alexandrine forærede Stiftelsen i
taknemmelighed over den behandling, som Dronning Alexandrine havde modtaget på
Stiftelsens hospital.

Søren Bønløkke
Direktør
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Beboernyt
Fødselsdage i februar 2018
07.02

Birte V. Pedersen

bolig 309

14.02

Kirsten Seemann de Lichtenberg

bolig 29

15.02

Agnes Faber

bolig 205

15.02

Inge Birthe Christensen

bolig 03

21.02

Kirsten Schytte

bolig 408

26.02

Bente Rasmussen

bolig 307

Velkommen til Lindely!
Esther Herlak

bolig 24

Vi har taget afsked med:
Bente Trock-Jansen

bolig 24

”Vinder af sang quiz”:

Edith Larsen

Bolig 201

Nanna Konnild

Bolig 403
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En hilsen fra Mødestedet
Den 9. januar fejrede vi Mødestedets 26 års fødselsdag med Othellolagkage og hyggeligt
samvær. Ja det er ikke til at forstå, hvordan tiden flyver afsted. Vi har nu været her på
Lindely et år.
Jeg synes, at vi har fundet en god form til Mødestedets aktiviteter.
Tirsdag har vi strikkegruppen fra kl. 10
Torsdag kl. 15 har vi fællessang, hvor alle er velkomne.
Fredag kl. 10 er tegne- og malegruppen i gang.

I Februar måneds er fastlagt følgende programpunkter.
Tirsdag den 13/2

kl. 14 pandekagedagen – hvor vi spiser pandekager og hører
historier

Tirsdag den 27/2

kl. 14 Hospicepræst Mette Devantier fortæller

Varmt velkommen i Mødestedet
Søster Ingrid
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Bagedag/Vinterdag
Torsdag d. 4. januar blev der bagt boller i caféen- det var ikke rigtigt vintervejr, men
alligevel halvkoldt udenfor.
Om eftermiddagen serverede vi varm kakao med flødeskum og nybagte boller med smør.
Frivillig Ellis fortalte om vinter-leg; bl.a. om at stå på skøjter. Vi hørte ”Skøjtevalsen”, som
fik alle ved bordene til at gynge med i takt – ja, de ”skøjtede” bare derudaf!
Else Marie
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”Hellig tre kongers fejring”
Fredag d. 5. januar fejrede vi Hellig tre Konger. Det var dagen før den rigtige dag, og vi
havde endnu ikke pakket alle de fine krybbespil ned fra etagerne. Og netop i de forskellige
krybbespil, indgår jo ofte de Hellig tre Konger; og ofte klædt i smukke dragter med fine
gaver i hænderne.
Vi sang: ”Dejlig er den Himmel blå”, som er Grundtvigs sang til Helligtrekonger. Grundtvig
skrev sangen i 1810 og oprindelig med 19 vers; i dag er kun de 7 vers med i salmebogen.
Bagefter fortalte jeg om de forskellige skikke og traditioner fra hele verden, der er
forbundet med julekrybbedekorationer og Helligtrekonger.
Flere steder i verden, bl.a. Mexico bager de brød i form af kagekroner og med små
babyfigurer i. Den, der får en baby i brødet, skal holde en stor fest til kyndelmisse d. 2.
februar; så længe varer den mexicanske jul.
I mange af de central- og østeuropæiske lande, går børnene rundt og synger i gaderne på
Helligtrekongersdag d. 6. januar. De er forklædte som de tre Konger – den forreste bærer
en oplyst stjerne; den stjerne, der ledte dem til Betlehem.De får en skilling eller lidt
lækkert, og skriver som tak CMB, initialerne for kongernes navne Casper, Melchior og
Balthazar på døren, som beskyttelse mod alt ondt i det nye år.
Det blev til en rigtig dejlig eftermiddag, hvor vi tog afsked med julen. Beboerne i caféen,
var som altid deltagende i snakken, når vi holder ”samvær” fredag eftermiddag.
Ugen efter læste søster Ingrid historien op om ”Den fjerde vismand”, som først når frem
efter 33 år! Men det er en længere historie.
10 dage senere havde Jacob Rønnow gudstjeneste på Lindely, hvor han fortalte om de
Hellige tre Konger. Jacob Rønnow fortalte, at de tre initialer CMB også betød ”Kristus
velsigne dette hus”. Herefter fik vi overrakt en label med teksten:
”20 C M B 18” til caféen. Efter gudstjenesten blev den sat op på dørkarmen i caféen.
Else Marie
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Se, nu er julen straks forbi,
det er helligtrekongers aften.
Så ender den rare jul; men vi
er glade, at vi har haft den.
Tre lys har vi tændte – tænk engang!For kongerne, de, som bragte
Jesusbarnet en julepresent;
vi ved det, for Far har sagt det.
Fra Peters Jul

Ristaffel

Vi holder meget af traditioner på Lindely, og en af dem er fællesspisning efter vores
nytårsgudstjeneste den første tirsdag i det nye år, hvor vi får Ristaffel.
Køkkenet havde lavet en dejlig gryderet med kylling i karry. Tilbehøret kom ud på bordene
i små skåle – og der var både rosiner, bananer, peanuts, kokos, ananas m.m.
Dette var en dejlig sanseoplevelse med forskellige smage og dufte.
Alle spiste godt af måltidet, og syntes, det var spændende med de mange ting.
Bagefter fik vi en flot islagkage, som alle nød.
Vi sang nogle dejlige vindersange, og nød samværet med beboere og personale.
Else Marie
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Bankospil
Som altid er Bankospil et stort hit. Så rykker beboerne ud fra stuerne i stort tal.
Vi hjælper dem, der har brug for hjælp, mens andre gerne klarer 3 – 4 plader at spille på.
Blomster og chokolade er trækplaster; men også de små sidegevinster er gode at få med
op.
Nogle gange bliver gevinsterne pænt fordelt mellem bordene, og andre gange er der et
”vinderbord”, hvor mange har været heldige.
Else Marie
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”Det er bare for vildt”
2 uger i træk har vi her i januar fået doneret lækkert ”Bager-brød” af pårørende.
Der var store dejlige franskbrød, lækre wienerbrødsboller, kanelsnegle og ”Bagerens
dårlige øje”.
Beboerne i caféen fik wienerbrød til eftermiddagskaffen; og samme aften fik Bridge-holdet
kage.
Andre dage har vi taget franskbrød op fra fryseren, og serveret marmelade-madder.
Sidstnævnte gav anledning til en god snak om gamle dage med sukkermadder og
Amagermadder.
Det har været så dejligt.
Tak for det, kære pårørende.
På vegne af Caféen
Else Marie

vores eftermiddag med skuespilleren Kjeld Erik Schaub.
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Eventyreftermiddag
Velkommen til en spændende eftermiddag i Cafeen den 4 december 2017.
Vi havde besøg af vores kendte skuespiller Kjeld Erik Schaub, som læste to af H.C.
Andersens kendte Eventyr: Grantræet og Den lille pige med svovlstikkerne.
Vi startede med lækre lagkage som Else Marie havde lavet. Der var svesker, blommer og
portvin i lagkagen, så der blev spist virkelig igennem.

Kjeld Erik startede med at læse evetyret Grantræet og fortsatte med Den lille pige med
svovlstikkerne.
Keld Erik sluttede med at læse op fra Peters Jul. Det er Johan Krohn, som har skrevet
denne historie.
Da vi havde hørt om Peters Jul delte Else Marie en sang rundt som vi skulle synge. Det
var en sang som Johan Krohn havde skrevet som en til hyldest H.C. Andersen i 1905 i
anledningen af 100 året for H.C. Andersens fødsel.
5. vers lyder sådan:
Hundred år er faret frem;
lad de næste følge dem!
Han vil ikke blive glemt;
der, hvor man har lige nemt
snart til smil og snart til suk,
og hvor verden er så smuk,
der, hvor barneøjne skinne,
blomstre skal hans skønne minde.

Keld Erik Schaub er skuespiller på det kgl. Teater, samt underviser hver onsdag børn fra
Zahles skole i dramatik. Disse børn er udvalgt, så de i løbet af året kan være med i
skuespil, hvor der skal være børn med.
Det var en spændende eftermiddag for os alle. Vi ser frem til at få endnu et besøg af Kjeld
Erik til sommer.
En nytårs hilsen fra Olsen
.
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Mandegruppens efterårsarrangementer
Vi har i løbet af efteråret haft 5 onsdage i hyggeligt samvær i 1. sals dagligstue.
Første gang vi mødtes spurgte AnnKristina(frivillig) og jeg hvad vi skulle lave. De
forskellige fortalte lidt, om hvad de havde arbejdet med m.m.
Den næste onsdag var vi i bus til Hellerup Kirke, da Bent på 4. sal havde arbejdet der
som kirketjener i mange år. Tredje gang havde vi foredrag om DSB med vores
frivillige John, da Eigil på 2. sal havde arbejdet der i mange år som togfører.
Fjerde gang havde vi mande-hygge med juleøl-smagning og dejligt ostebord. Jens-Bo
fra det Aktiverende Team fortalte om julekortets historie. Sidste gang havde vi vores
frivillige AnnKristina spurgt en af skomagerne fra Københavns Skomagerlaug, om
han var interesseret i at komme, og fortælle om museet, og det ville han med stor
glæde. Han havde diverse sko og støvler med og viste et flot udvalg fra museet.
Mange af støvlerne blev sendt rundt, så alle kunne se og føle på materialerne, bl.a.
rødspætteskind, slange skind, og gedeskinds støvler. Det var en meget spændende
dag.
Tak for 5 dejlige mande dage og ser frem til endnu flere i det nye år.
Hilsen AnnKristina og Charlotte
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”Fredags – samvær”
Siden nytår har vi 3 fredage i træk, talt om Victor Cornelins, den sorte
viceskoleinspektør fra Nakskov.
Victor Cornelins blev født i 1898 på St. Croix, der hørte til De Vestindiske Øer. De
danske myndigheder på øen blev opmærksom på Victors gode evner; og i en alder
af kun 7 år, blev han taget fra sit hjem og sendt til Danmark for at gå i skole, med
det for øje, at han efter endt seminarieuddannelse, igen skulle vende tilbage til
øerne som lærer.

indmeldt i Det Kgl. Vajsenhus, hvor de fik den bedste undervisning, som
dengang kunne tildeles forældreløse Da Victor sammen med Amalie, 6 år,
kommer til Danmark, var der i eftersommeren 1905 en stor Koloniudstilling i
Tivoli, som skulle gøre danskerne mere bekendte med Danmarks udlande og
kolonier. Disse var Færøerne, Island, Grønland og De Vestindiske Øer, og hvert
land fik deres afdeling på udstillingen med landskaber, dyre – og fugleliv samt
folkeliv. Så her var det praktisk at anvende to vaskeægte sorte børn på den
vestindiske afdeling. Og da det ikke var let at holde dem i ro, valgte man at sætte
dem i bur! Hvilket overgreb var det ikke for 2 små børn; først at blive hentet til et
fremmed land, og derefter at blive udstillet i et bur. Først efter et besøg af det
daværende kronprinsepar (vor nuværende dronnings oldeforældre) Kronprins
Frederik og Kronprinsesse Louise, blev der taget hånd om Victor og Alberte.
Kronprinsessen tog dem under sin protektion, og sørgede for, at de blev børn.
Desværre dør Alberte kun 16 år gammel efter en lungebetændelse. Victor blev
lærer og fik ansættelse ved Nakskov skolevæsen, hvor han virkede i 55 år.
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Gennem Oxfordbevægelsen kommer Victor til personlig tro, og går i gang med at
arbejde for evangeliets udbredelse. Utallige er de hjem, forsamlingshuse,
missionshuse og kirker, han har talt og sunget i, og altid gik indtægten til
Sudanmissionen.
Jeg selv hører om Victor Cornelins, da jeg kommer til at synge i Det Hvide Kor i
Vordingborg. Efter en alvorlig kræftsygdom, starter Viktor Cornelins Det Hvide Kor
i Nakskov med Amtssygehusets personale, som først og fremmest skal synge på
hospitaler og plejehjem. Senere starter han også kor i Maribo, Nykøbing Falster,
Vordingborg samt Næstved. Og alle kor synger stadigt i hvide uniformer, og mødes
en gang årligt til kortræf, og giver koncert i den lokale kirke. Således kom jeg også
til at synge i Maribo Domkirke.
Viktor Cornelins dør i 1985; men når at komme på besøg i Vestindien i 1970
sammen med ugebladet Hjemmet, hvor han får sit livs skønneste oplevelse, og ser,
hvorledes alt det gamle fra danskertiden var blevet bevaret og kunne genkendes.
Victor møder sin bror Frank, som også viser ham det fattige barndomshjem samt
sin mors gravsted.
I cafeén har vi haft nogle dejlig eftermiddage, hvor snakken gik livligt, når jeg
havde læst om Victor Cornelins. Kirsten fra 4. sal har mødt ham og hørt ham
fortælle om sit livs eventyr fra St. Croix til Nakskov. Ind i mellem sang vi Negro
Spirituelles på engelsk, og mange af vore beboere genkendte sangene og sang
med.

Tak fordi, I lyttede Else Marie
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Pneumonier (lungebetændelse)

Vi havde d. 24/1-18 undervisning i lungebetændelse forårsaget af
pneumokokker og vi synes det var meget spændende, så derfor vil vi
gerne dele denne viden med læserne af Lindely bladet.
Vores underviser hed Helle Mølvig som kommer fra Pfizer Danmark, og
som er Monicipality projekt lead, vaccines.
Hvad er lungebetændelse?
Betændelse af lungerne er en hyppig, men alvorlig, sygdom. Personer der
ellers er sunde og raske, kan udvikle lungebetændelse, men sygdommen
rammer oftest i forvejen svækkede og ældre personer. Lungebetændelse
er en frygtet komplikation til influenza. Over 100.000 danskere udvikler
årligt lungebetændelse, hvoraf de ca. 15.000 indlægges, og ca. en
tiendedel af dem dør Før penicillinen blev opfundet var lungebetændelse
den hyppigste dødsårsag i Danmark. Den hyppigste årsag er bakterien
pneumokok. Der findes en vaccination mod pneumokokker, der virker
ved at mindske risikoen mod at bakterien går over i blodbanen og laver
blodforgiftning. Derimod mindsker vaccinen tilsyneladende ikke risikoen
for at udvikle lungebetændelse. Vaccination tilrådes til personer ældre
end 65 år, specielt hvis de har en kronisk sygdom som f.eks. astma,
bronkitis, hjertesygdom eller sukkersyge – som alle øger risikoen for at
få lungebetændelse og dermed blodforgiftning.
Hvordan bliver man smittet med lungebetændelse?
Pneumokker smitter ikke. De findes derimod i svælget og smutter altså –
ved et uheld – ned i lungerne.
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Hvad er symptomerne på lungebetændelse?
De første tegn på lungebetændelse er pludselig feber, kulderystelser,
hoste og smerter i brystet. I starten domineres symptomerne af en tør
hoste (ligesom ved bronkitis), siden hen hoster man mere og mere – som
regel gulligt/grønligt – materiale op.
Efterhånden som hosten tiltager tilkommer der almen symptomer,
vejrtrækningen besværes – det føles svært at få luft – og det kan gøre
ondt i brystkassen når vejret trækkes dybt ind og ved hoste. Hvis man
har astma eller bronkitis bliver vejrtrækningen ofte hurtigt dårlig.
Hvordan stilles diagnosen lungebetændelse?
Diagnosen lungebetændelse stilles af lægen ud fra patientens
symptomer og en undersøgelse af lungerne. En blodprøve kan vise at
”infektionsprøverne er forhøjede”, og hvis symptomerne også er typiske
stilles diagnosen mange gange på dette grundlag. Det kan dog nogle
gange være svært at adskille lungebetændelse fra den mindre alvorlige
betændelse af luftvejene (bronkitis), men en røntgen undersøgelse af
lungerne vil kunne afklare dette spørgsmål.
Årsagen til lungebetændelse påvises ved undersøgelse af opspyt fra de
nedre luftveje – ikke spyttet i svælget – eller ved en blodprøve.
Hvordan behandles lungebetændelse?
Hvis lægen er sikker på at patienten har lungebetændelse skal
sygdommen behandles med antibiotika. Hvilken form for antibiotika
afhænger af en række forhold. Behandlingen af pneumokok
lungebetændelse er almindelig penicillin. Indlæggelse kan blive
nødvendig.
Så derfor: ønsker du at blive vaccineret mod pneumokokker, skal egen
læge kontaktes.
Men husk også at forebygge med en god håndhygiejne både beboere,
pårørende og personale, og at når man hoster eller nyser – får holdt sig
for munden og herefter vasker/spritter hænderne.
Karin Anker (viceforstander)
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Aktiviteter i februar 2018
Tema: Alperne
Torsdag 1. februar

10.30

Besøg af aktiverende team: stueetage

12.00

Fællesspisning i caféen

15.00

Fællessang

10.00

Tegne-/akvarelgruppe

10.15

Børnehaven

10.30

Musik og bevægelse

13.30

Sound of Music 2. del

10.30

Musik og bevægelse

14.00

Litteratur gruppe m/Helle S.

10.00

Strikkecafé til fordel for socialt arbejde

10.30

Musik og bevægelse

14.00

Gudstjeneste med kirkekaffe

10.30

Musik og bevægelse

14.00

Pudsedag i Caféen

10.30

Musik og bevægelse

13.30

Banko

15.00

Fællessang

10.00

Tegne- og akvarelgruppe

10.30

Musik og bevægelse

13.30

Samvær

Søndag 11. februar

13.30

Fastelavnsfest for beboere og pårørende

Mandag 12. februar

10.30

Musik og bevægelse

14.00

Grand Prix Historie/musik

10.00

Strikkecafé til fordel for socialt arbejde

10.30

Musik og bevægelse

14.00

Pandekagedag

10.30

Musik og bevægelse

Fredag 2. februar

Mandag 5. februar

Tirsdag 6. februar

Onsdag 7. februar

Torsdag 8. februar

Fredag 9. februar

Tirsdag 13. februar

Onsdag 14. februar
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Aktiviteter i februar 2018
Onsdag 14. februar

14.00

Erindringsdans Besøg af aktiverende team

Torsdag 15. februar

10.30

Musik og bevægelse på 1. sal

14.00

Lindelys 5 års fødselsdag:
Sønderjysk kaffebord

Fredag 16. februar

Mandag 19. februar

Tirsdag 20. februar

Onsdag 21. februar

Torsdag 22. februar

Fredag 23. februar

Mandag 26. februar
Tirsdag 27. februar

10.00

Malegruppe

10.15

Børnehaven

13.30

Samvær

10.30

Musik og bevægelse

14.00

Litteraturgruppe med Helle Salling

10.00

Strikkecafé til fordel for socialt arbejde

10.30

Musik og bevægelse

14.00

Gudstjeneste med kirkekaffe

10.30

Musik og bevægelse

14.00

Kor

10.30

Musik og bevægelse

13.30

”Februar måneds særheder” ved Else

15.00

Fællessang

10.00

Malegruppe

10.30

Musik og bevægelse

13.30

Samvær

13.30

Film

10.30

Musik og bevægelse

10.00

Strikkecafè til fordel for socialt arbejde

10.30

Erindringsdans Besøg af Aktiverende Team
Pianist Susanne spiller op til dans

Onsdag 28. februar

14.00

Hospicepræst Mette Devantier fortæller

10.30

Musik og bevægelse

14.00

Quiz

19

Kontaktinformation

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

Viceforstander Karin Anker

Beskæftigelsesansvarlig Else Marie Mikkelsen
Mail:

Etage-telefon (stuen og 1 sal)
SSA
Gitte Svensson

Etage-telefon (2. sal)

Sygeplejerske
Jeanne Rabjerg

Mail:

39 45 50 04
gisv@gentofte.dk

Mail:

39 45 50 06
jear@gentofte.dk

Etage-telefon (3. + 4. sal)
Afdelingssygeplejerske
Betina Larsen

Formand for Beboer- og pårørenderådet
Jytte Rekling

39 45 50 25
elmi@sanktlukas.dk

Mail:

39 45 50 01
Mail:
behl@gentofte.dk

20 46 52 36
jytterekling@hotmail.dk

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

