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Leder

I går fik vi stillet vores egen bus til rådighed og takket være Søren Rais og Erik Nielsen, som
begge er frivillige, er jeg sikker på, at bussen vil blive brugt meget. Pengene til bussen er givet fra
Staten til Gentofte kommune, hvor bl.a. ældrerådet er med til at bestemme, hvad pengene skal
bruges til. Her er det besluttet at bruge nogle af pengene på flere busser i Gentofte kommune,
og vi er så heldige at få sat en af disse til rådighed. Tidligere delte vi én bus med Rygårdscentret,
men nu deler vi to med dem. Kom med ønsker og ideer til busture – så er jeg sikker på, at ElseMarie vil planlægge dette med Søren Rais og Erik Nielsen.
Vores Ældre Minister taler i disse dage om dét selv at kunne få lov til at vælge, også selvom man
er afhængig af hjælp. Jeg synes, at klippekortet er et rigtigt godt eksempel på dét at kunne
vælge selv. I sidste uge talte vi i ledergruppen om, hvilke muligheder der ligger i sevlvalgs
ordningen og om, hvorvidt vi bruger den eller ej?
I begyndelsen syntes vi, at der på Lindely allerede var mange aktiviteter, og vi forsøgte at
tilgodese så mange som muligt. Men faktisk oplever jeg nu, at klippekortet bliver brugt til
mange ting. Nogle får ekstra bad, nogle får ekstra rengøring, nogle spiller et spil, nogle bliver
fulgt til sygehuset, og sådan kunne jeg blive ved. For at det kan lade sig gøre, må jeg igen
erkende, at styring ned i detaljer er nødvendigt, for at vi ikke kun fortsætter, som vi plejer. Som
personale skal vi nogle gange presses til at tænke anderledes, og ofte oplever vi bagefter dét at
ændre vaner som noget positivt - ikke kun for beboerne, men også for den enkelte medarbejder.
Under alle omstændigheder er det altid rart at få mere tid til at være sammen med de enkelte
beboere.
I den kommende måned er der valg til kommunalbestyrelsen og til ældrerådet. Det vil være
muligt den 1. november at stemme per brev her på Lindely. Vi kommer rundt på de enkelte
stuer og stemmer. Selvfølgeligt vil det også være muligt for dem, der kan, at stemme på selve
valgdagen, hvilket vil foregå på det kommunale valgsted.
I år vil der være julemarked på Lindely og Mødestedet.
Normalt har vi haft høstmarked på Lindely og julebasar i Mødestedet. Dette år har vi valgt at
aflyse vores høstmarked og i stedet holde ét stort julemarked sammen med Mødestedet.
Julemarkedet vil blive afholdt Fredag den 1. december kl. 10.30-15.30 og Lørdag den 2.
december kl. 10-15. Her vil det være muligt at købe en masse spændende dejlige hjemmelavede
ting. Overskuddet går til arbejdet for ældre på Sankt Lukas Stiftelsen.

Pia Thøgerse

FRA RÅVARER TIL TALLERKEN
Vidste I, at der faktisk er en hel industri under beboelsen på Sankt Lukasvej 9A. Dette fik
jeg rigtig lyst til at udforske og se - hvad sker der egentlig her og hvem er ansvarlige for
denne meget vigtige forretning – det er såmænd et helt vidunderligt køkken-team, som
Lene Bøhme står i spidsen for som køkkenchef.
Jeg fik et møde i stand med Lene og her fortalte hun på strålende vis om sit personale,
deres madkunst og om hvordan de hele tiden skal være et skridt foran for at sikre, at der
kommer en sund og varieret kost op til beboerne hver eneste dag – 365 dage om året.
Hvis ikke jeg havde stoppet Lene efter et intenst møde på over halvanden time, så havde
hun helt sikkert talt endnu. Lene er et meget kreativt og farverigt menneske, der laver mad
ud fra en hel særlig passion – nemlig at skabe noget unikt og velsmagende hver eneste
gang med tanke for alle vore beboere på Lindely og på Hospice. Ideerne flyder fra hende
og mange kommer forbi og lægger en seddel med nogle særlige ønsker om mulige retter.
Lene har formået at samle et helt særligt team, som består af hende selv, 5 kokke, en
opvasker og nogle hjælpere, som giver en ekstra hånd med som løst personale.

Jeg blev hurtigt klar over, at her var der et rigtigt dejligt arbejdsklima, alle var dedikerede
og kendte deres opgaver. Der var fokus og der var tryk på, så alt kan blive færdigt til tiden.
Hver enkelt medarbejder har sit specielle område og har nogle helt særlige styrkesider.
Der rykkes også rundt, så alle kan lære at arbejde med andre ting og udvikle sig indenfor
nye områder. Som èn udtrykte det: Jeg elsker at være her og jeg brænder for det.
Det er vigtigt at understrege, at dette køkken er selvproducerende og alt bliver lavet fra
bunden. Der er tale om et særligt håndværk fra dygtige og kompetente kokke med mange
års erfaring under ledelse af en kyndig og initiativrig køkkenchef, som kommer med en
spændende baggrund fra Claus Meyers køkkener. Man kan tydeligt mærke, at de alle
brænder for deres metier. Sigrid havde travlt med at kreere fødselsdagslagkager, da det er
kutyme, at der serveres lagkage, når der er en beboer, der har fødselsdag. Hvor er det
bare en helt vidunderlig tradition at blive lagt mærke til og fejret som beboer på Lindely,
når man fylder år. Lars havde travlt med at skabe den lifligste suppe og parterede kødet
fra de herligste kyllinger til mindre stykker kød, som skulle i suppen. En særlig fond var
klar, som havde stået og trukket hele natten, der var bagt spinat timbale og meget meget

mere. Lidt længere henne i køkkenet stod Baris, som var travlt beskæftiget med at pynte
stribevis af skåle med salater og sådan kunne jeg blive ved, et sandt mekka af lækkerier.
Jeg kunne også godt se, at her er der tale om et køkken med stor disciplin, hvor der
virkelig skal produceres noget hver eneste dag, et kvalitativt og tæt samarbejde er vigtigt.
Der laves morgenmad og frokost til ca.100 personer til Lindely og Hospice. Derudover
laves der frokost til Lundegaard børnehave og vuggestue, som er ca.70. Her fortalte Lene
med et smil, at børnene får det samme som alle andre, de skal lære at spise varieret og
sundt. Til aften laves der varm mad til ca.120 personer til Lindely, Hospice og deres
pårørende samt Søstrene. Med et stort smil nævnte Lene straks Søster Kirsten, min helt
egen ”event manager” en uvurderlig hjælp ved diverse arrangementer og møder.
Hver dag sælges der ligeledes mad til hele husets personale fra en bod i køkkenet, som
indeholder alt det, personalet kan ønske sig, små salater, lune retter, smoothies og kage.
Jeg spurgte Lene: ”hvordan får du ideerne til at lave de helt rigtige menuer til så mange
forskellige beboere hver eneste dag og så med succes”. Dette svarede hun meget hurtigt
på og understregede, ”at ikke alle kan få sin livret hver eneste dag, men ved at skabe så
mange forskellige menuer som muligt og lige som vor mormor lavede dem, så er vi
allerede langt. Der vil altid være noget, som ikke alle kan lide. Dertil kommer de rette
råvarer og mine dygtige kokke, der forstår at smage til og de ved præcis, når vi har opnået
at lave en ret, som er lækker og velsmagende med den rette fylde”. Lene udtrykker det
således, - en ret er først helt færdig, når den smager 100% harmonisk, det vil sige, at der
er harmoni i de forskellige ingredienser, alt skal kunne smages, men intet må være
dominerende.
Lene fortæller :” vi sætter os det specifikke mål hver eneste dag at lave rigtig god mad og
vi vil gøre alt for at gøre alle glade på Lindely og Hospice. Vi vil sikre os at vi laver en
sundhedsmæssig korrekt og varieret kost og vi gør vort ypperste for at skabe et måltid, der
smager godt og vi gør det altid med hjertet på det rette sted, herom hersker der ingen
tvivl”.
Jeg havde også den særlige fornøjelse at hilse på Lenes højre hånd Krista, som tager
telefoner, taler med leverandører, bestiller varer og klarer de mange skriftlige og
administrative rutiner samt alle de andre bolde, der skal gribes i luften hver eneste dag.
Det har været en fantastisk oplevelse at se et så velfungerende køkkenteam, der på alle
måder arbejder meget selvstændigt og med den helt rette ånd. Lenes særlige ønske er
altid at være 48 timer foran i produktionen, idet en industri som denne er meget sårbar.
Der skal ikke gå ret meget galt, førend tidsplanen kan skride og derfor skal der altid være
en plan B eller en plan C og det kan jeg godt skrive under på, at det er der helt styr på.
Jeg spurgte Lene, om hun havde nogle særlige drømme for fremtiden. Hun havde et
særligt stort ønske, at det bageri, der var bygget i tidernes morgen tæt på køkkenet, kunne
blive åbnet op på ny og atter gøre fyldest. Så ville hun straks ansætte en dygtig bager og
der ville blive serveret velduftende hjemmebagt brød i alle afskygninger hver eneste dag.
Som kok drømmer man vel altid om at få anerkendelse for det stykke arbejde man udfører.
Hvem der bare var en flue på væggen og kunne opleve beboerne se ned på deres
tallerken, smage på maden og med glade smil høre dem sige: ”Wauw - hvor er vi heldige”
Min afsluttende replik til Lene og hendes dejlige køkken-team alias køkken-kunstnere skal
derfor være med et kæmpe stort smil: Wauw – hvor er I bare heldige på Lindely.
Sidst men ikke mindst tusind tak for nogle spændende timer i Kokkeriet under Lindely.
Efterårshilsner Helle de Lichtenberg, Pårørende
Medlem af Beboer- og Pårørenderådet

Referat af beboer- og pårørenderådsmøde 21. juni 2017 kl. 15.00-16.30
Til stede:

Pia Thøgersen – Forstander
Else Marie Mikkelsen – Beskæftigelsesansvarlig
Mona Gøthler – Seniorrådsrepræsentant
Jytte Rekling – Formand for rådet, Pårørende til Søren Rekling, bolig 229
Gitte Tofte – Beboer, bolig 325
Charlotte Munk Damm – Pårørende til Annelise Møller, bolig 226
Helle de Lichtenberg – Pårørende til Kirsten de Lichtenberg, bolig 29
Fraværende: Karin Anker - Viceforstander
Referent:
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Helle de Lichtenberg

Godkendelse af
Dagsordenen
Godkendelse af
referat af 10. maj
2017
Forstander Pia
Thøgersens
beretning

Beskæftigelsesleder
Else Marie
Mikkelsens
beretning

Dagsorden fremsendt 6. juni 2017 vedhæftet referat af 10. maj 2017
samt forslag til BPR’s Forretningsorden blev godkendt
Referatet af 10. maj 2017 blev godkendt

Gentofte Kommune har udtrykt et akut behov for plejehjemspladser,
derfor nye ændringer og tiltag på Lindely. Alle aflastningsbeboere er
flyttet til 4.sal.
Afdelingssygeplejerske Betina Larsen fra stuen og 1. sal flytter med
på 4. sal som ansvarlig afdelingssygeplejerske og gruppeleder.
SSA Dorte Drescher flytter fra stuen til 3. sal som ansvarlig SSA og
gruppeleder.
Sygeplejerske Jeanne Rabjerg fortsætter som ansvarlig gruppeleder
på 2. sal.
Sygeplejerske Sahra Skih bliver ansvarlig gruppeleder på 1.sal.
SSA og Lindelys demenskoordinator Gitte Svensson flytter fra 3. sal
og bliver ansvarlig SSA, demenskoordinator og gruppeleder i stuen.
Alle de nye plejehjemsbeboere har fået tilbudt bolig på Lindely. Flere
plejehjemsbeboere kræver også flere hænder og det tilstræbes, at de
faste medarbejdere på Lindely tilbydes flere timer, hvor det er muligt,
samtaler har fundet sted og personalesituationen er på plads.
Aktiviteter i ydertimerne finder sted en aften om ugen og 1 gang om
måneden fortrinsvis i weekenderne. Klippekortordningen er godt i
gang. Gruppelederne er overordnet ansvarlige for status på
klippekortordningen. Status på værdighedspulje – der er gjort en stor
indsats, hvad angår blomsterkasser i beskæftigelsen. Det blev
bemærket, at der er grus nogle steder, hvor kørestolene kan sidde
fast omkring blomsterkasserne. Pia Thøgersen tager sig af dette
problem og sikrer udbedring.
2.6. Standerhejsning med svenske sange, 8.6. Markedsdage – et
imponerende salg der gav lidt over kr. 12.000,- 13.6. – 20 violinbørn
underholdt 25-30 beboere, som var nede i Cafeen til kl. 19.00 stor tak
til personalet, 15.6. kartoffeldage. Stor aktivitet og glæde omkring
beplantning af blomsterkasser, tomater og agurker plantes en af de
nærmeste dage. 23.6. Sankt Hans Aften beboere og pårørende er
velkomne til gudstjeneste ved Vibeke Hemmert og fællesspisning i
Cafeen samt bål og sang i Solgården, båltale ved Jakob Rönnow.
Hvad er der på tegnebrættet i juli og august – Vi tager til flyvergrillen
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Bordet rundt
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Tonen i beboer- og
pårørenderådet ved
Charlotte Munk
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Manglende madplan
på informationstavle

på Amager og her nyder vi som altid at spise pølser. Torsdag den 20.
juli går turen til Smidstrup sidst på eftermiddagen og vi medbringer
sandwich og drikkelse og der bliver aftengudstjeneste ved Jakob
Rönnow et stort ønske går i opfyldelse for flere beboere. Vi er ude så
meget som muligt i hele juli og august – ude liv og spil alt det vi kan.
Fællesspisning og grilning på vore terrasser, når vejret tillader det.
En lille misforståelse havde sneget sig ind, at det skulle have været
rådsmedlem Helle de Lichtenberg, der havde foreslået, at vi hver gang
tager bordet rundt, hvor alle kommer til orde. Det var faktisk en ide fra
seniorrådsrepræsentant Mona Gøthler, som derfor fik æren af at
sætte sit eget gode initiativ i gang. Der var stor ros fra Mona Gøthlers
side til den effektivitet og ildhu, der er igangsat på Lindely omkring nye
aflastningsboliger og plejehjemsboliger og dette vil blive viderebragt til
Seniorrådet. Mona Gøthler vil komme med et indlæg om sig selv og
Seniorrådet til August i bladet ”Under Linden”.
Herefter gik ordet til Else Marie Mikkelsen, som henviste til sin
beretning punkt 04 i referatet og Else Marie udtrykte igen, at der var
stor travlhed og glæde hver eneste dag i Cafeen. Beboer Gitte Tofte
nævnte, at det var noget ærgerligt, at der serveres eftermiddagskaffe
og kage på 3. sal lige efter frokosten. Det er derfor nu aftalt med
personalet, at kaffevognen med kaffe/te/saft og kage stilles i
spisestuen og her kan man selv hente den. Aftenvagterne orienteres
og hjælper de beboere, der ikke selv kan komme ned i spisestuen.
Ordningen prøves af. Formand Jytte Rekling satte fokus på, at de
beboere, der skal have hjælp om eftermiddagen til varme drikke får
halv mælk og halv kaffe som eksempel. Det blev også nævnt, at det
vist ikke er alle etager, der tilbydes hvidvin og rødvin, men dette er
ikke korrekt, det er tilfældet, alle får tilbuddet. Rådsmedlem Charlotte
Munk havde et ønske om, at man kunne samle beboerne i dagligstue
eller spisestue sidst på eftermiddagen og at de kunne sidde sammen
og eventuelt lytte til lidt musik, gerne med lidt chips eller andet.
Forstander Pia Thøgersen henviste til sin beretning punkt 03 i
referatet. Pia Thøgersen understregede, at Rådet ikke skal drøfte
enkelte beboere på BPR møderne men udelukkende skal varetage
alle Lindelys beboeres interesser. Ved enkelte beboere bør den
pågældende gruppeleder på den pågældende etage kontaktes, så at
der kan handles omgående på en specifik situation.
Rådsmedlem Helle de Lichtenberg nævnte vigtigheden af, at
personalet er ekstra opmærksomme på, at der tilbydes rigtig meget
væske til beboerne i den varme sommertid, ligesom vor kæphest om
vinteren er, at lyset i boligerne tændes for vore beboere om
eftermiddagen.
Charlotte Munk udtrykte skuffelse over, at der var sået tvivl omkring et
af hendes udsagn på et tidligere møde. Dette beklages og alle i Rådet
ønsker at arbejde med respekt og seriøst fokus på de mange åbne
punkter, som skal løses for vore dejlige beboere på Lindely i
fremtiden.

Madplanen har beklageligvis manglet i perioder på informationstavlen.
Der arbejdes på at lægge den på i det omfang, det er muligt rent

ved Charlotte Munk

administrativt. Køkkenet afleverer madplanen hver søndag aften for
en uge ad gangen, det er bevidst kokkeånd. Menuen sættes op i
køkkenet og forefindes også på flyglet hos Else Marie i Cafeen, hvor
der tales om menuen hver eneste dag.
Charlotte Munk efterlyser, at personalet tager større initiativ til at sætte
beboerne sammen og hygge sig, at der tændes for lidt musik og
fjernsyn, at de drikker kaffe sammen og ikke sidder alene i
weekenderne og om eftermiddagen/aftenen i ydertimerne.
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Weekender og
aktiviteter ved
Charlotte Munk
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Plejehjemslæger –
den nye ordning ved
Jytte Rekling

Dette punkt er allerede drøftet og der er orienteret om vor nye
plejehjemslæge på sidste BPR møde og punktet er også nøje
refereret i referat af 10. maj 2017. Der henvises til ”Under Linden” Maj
udgave side 4, hvor Praktiserende læge Niels Vandborg har skrevet et
kort indlæg og ser frem til et godt samarbejde med Lindelys personale
og dets beboere og pårørende.
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Input til
månedsbladet
”Under Linden” fra
Rådsmedlemmer
drøftes igen
_______________

Det blev drøftet på et tidligere møde i Rådet, at det ville være en god
ide, hvis medlemmerne i Beboer- og pårørenderådet skrev et
personligt indlæg i bladet. Rådsmedlem Helle de Lichtenberg har lovet
at skrive et indlæg næste gang bladet udgives, deadline er fredag den
23. juni 2017
________________________________________________________

Oplæg til
forretningsorden i
Rådet fra
Vedtægtsgruppen
vedhæftet
_______________
Efterårsarrangement
orientering ved Helle
de Lichtenberg

Forretningsordenen blev godkendt af alle i Rådet og træder hermed i
kraft

11

12

13

______________

________________________________________________________
Rådet har besluttet at afholde en spændende Temaaften på Lindely til
efteråret for vore pårørende, hvor en dygtig foredragsholder inviteres
til at bidrage med inspirerende viden omkring demens og Alzheimer.
Vi vender tilbage med endelig dato og indbydelse snarest muligt, så
alle kan reservere datoen i god tid
________________________________________________________

Eventuelt

Ingen kommentarer

Næste møder

Onsdag den 20. september 2017, kl. 15-16.30
Onsdag den 29. november 2017, kl. 15-16.30
RIGTIG GOD SOMMER
22.06.2017

Beboernyt
Fødselsdage i september

04.11.2017

Ruth Simona Henriksen

bolig 322

07.11.2017

S. Birte Norup

bolig 401

10.11.2017

Kirsten Elisabeth Larsen

bolig 326

19.11.2017

Inger Marie Fibiger-Henriksen

bolig 9

01.12.2017

Karen Estrup

bolig 129

TIL LYKKE med dagen
Velkommen til Lindely!
Birthe Hjorth

Bolig 123

Vi har taget afsked med:
Viggo Kirk
Tove Nielsen

Bolig 123
Bolig 24

Vindere af Efterårs-quiz:
Mette Lyngby
Knud Jørgensen

bolig 305
bolig 402

Høstfest
tirsdag d. 3. oktober
Lindelys Høstfest begyndte med gudstjeneste i Sankt Lukas Stiftelsens kirke. En dejlig
indledning til en festlig aften, hvor Vibeke Hemmert, vores præst, bl.a. nævnte vores
plantekasser på terassen, som Michael flittigt har vandet og tilset dagligt. ”Høsten” blev
også til både tomater og agurker, som vi har nydt til fællesspisning.
Efter gudstjenesten gik vi alle ind til de smukt pyntede borde i spisesalen. Vi var rigtig
mange denne gang – 115 personer.
Vi indledte middagen med sangen ”Det lysner over
agres felt”; og i år havde vi fået besøg af
”Kælderduoén”, hvor John og Svend spillede til
sangene. John og Svend optrådte med harmonika og
banjo, og gik syngende rundt mellem bordene. Der
var sang og musik af kendte viser af lidt ældre dato;
og det var dejligt at se, hvorledes beboere og
pårørende kunne nynne med på melodierne.
Centralkøkkenet leverede en fortræffelig middag med
gravet laks, fyldt kalkunbryst og flot isbombe til
dessert.
Alle nød den dejlige mad og den gode stemning i
salen. Flere pårørende gav udtryk for, at det var rart
at få hilst på og talt med andre pårørende. Tak til de
mange pårørende, som støttede op om
arrangementet; og tak til de frivillige, som hjalp til ved
bordene.
Hilsen Else Marie

En hilsen fra Mødestedet
I skrivende stund er det efterårsferie for skolerne
Naturen viser sig i smukke farver, det er dejligt.
I Mødestedet holder malegruppen efterårsferie men i næste uge møder vores flittige
gruppe op igen . Det er en stor glæde at se, hvor dygtige de er og hvor godt sammenhold,
der er i gruppen.
Håndarbejdsgruppen er også flittig og snakken går.
Vi har haft 2 eftermiddage med foredrag:
26/9 havde vi en meget fin eftermiddag med frivillig Erik som fortalte og tryllede. Der blev
også danset.
Det er altid hyggeligt når Erik kommer.
Den 10. oktober havde vi besøg af Schneur Rachlin som fortalte om sine oplevelser i
Rusland.
Schneur er søn af Israel og Rachel
Rachlin. Samuel Rachlin er hans bror.
Forældrene har skrevet 4 bøger om
deres liv:
16 år i Sibirien, Skæbner i Sibirien,
Fortællinger fra vort liv og Blade fra en
slægtshistorie
Det var meget gribende at høre
historien som Schneur fortalte den.
.

Schneur Rachlin fortæller Foto : Martin Frøland

I november har vi foredrag følgende tirsdag:
14/11
Komponist og tekstforfatter Klaus Brich kommer og fortæller
28/11
Jacob Rønnow
Torsdag eftermiddag hygger vi os kl.15 med fællessang med beboerne.
Velkommen ned – der er kaffe på kanden – og tid til en snak.
Søster Ingrid

SÅ INDTOG LINDELY GENTOFTE RÅDHUS
UNDER RÅDHUSDAGENE
Som pårørende til en beboer på Lindely kan jeg bare slet ikke lade være med at fortælle
om den festlige og helt igennem inspirerende dag, som Lindely havde arrangeret for
beboerne til Gentofte Rådhus på en af rådhusdagene onsdag den 11. oktober.
Der var sørget for alt, frokosten på Lindely var rykket frem til kl.11.30, busserne var bestilt
og chaufførerne Erik og Søren var klar til at hjælpe beboerne op i busserne og gøre alle
køreklar til Rådhuset.
2 busser kom således også kørende ganske standsmæssigt op foran Gentofte Rådhus og
Gentofte Kommunes borgmester Hans Toft stod klar i døren for at byde alle rigtig hjerteligt
velkommen. Det i sig selv er jo ikke til at stå for, når man får en hel særlig og personlig
velkomst. Men det stoppede slet ikke her, for indenfor ventede det dejligste veldækkede
kaffebord med den lækreste kringle og da vi var rigtigt mange fra Lindely, havde vi
naturligvis fået reserveret vort helt eget langbord.
Der kom flere hen og bød os velkommen - efterhånden som vi kom ind i den store smukke
rådhussal. Man fyldtes med en særlig varme, at både Pleje- og Sundhedsdriftschef
Susanne Andersen og Mona Gøthler fra Seniorrådet kom personligt hen og bød os alle
hjerteligt velkommen. De af os, som ikke kunne tage hovedtrappen, fik også senere hilst
personligt på vor borgmester. Ingen blev overset, ej heller da vi skulle hjem igen, da kom
borgmesteren personligt hen og gav os hånden og takkede os for, at vi var kommet og
havde været med til at skabe en festdag.

Der hviler en helt vidunderlig og glamourøs atmosfære, når man kommer ind i en så
historisk formidabel bygning som Gentofte Rådhus. Man bliver helt tavs, lettere ydmyg og
kigger sig forsigtigt omkring og suger bare alle de dejlige indtryk til sig. Man bliver faktisk
helt misundelig på dem, der arbejder et så fantastisk smukt sted hver eneste dag med de
flotteste hvide hvælvinger med guldudsmykninger, murede buer og kæmpe store brede
marmortrapper. Man mister helt pusten og i næste øjeblik - tænkte jeg stille ved mig selv sikke en interessant visuel oplevelse at få i så høj en alder, når man er kommet på
plejehjem.
Nu skulle vi rigtigt hygge os, læne os tilbage og dele oplevelsen sammen. Rådhussalen
var fyldt til bristepunktet med glade og forventningsfulde mennesker og det var der
sandelig også rigtig god grund til med de store navne, som Gentofte Kommune havde

averteret med – selveste forfatteren Leif Davidsen og hele Danmarks Birthe Kjær, begge
er de jo virkeligt store kunstnere, som vi alle kender, beundrer og er meget stolte af.
Borgmester Hans Toft bød velkommen til os alle sammen. Han havde glædet sig meget til
at se os og håbede, at vi måtte få en fornøjelig eftermiddag og inviterede hermed
foredragsholder og forfatter Leif Davidsen op på scenen.
Leif Davidsen holdt et utroligt spændende foredrag om sin tid som korrespondent i
Østeuropa og fortalte specielt om tiden med Boris Jeltsin op til Præsident Vladimir Putins
overtagelse af magten. Leif Davidsen lagde ikke skjul på, at Russerne havde følt sig i den
grad snydt i forhold til Vesteuropa, de havde jo accepteret murens fald og alligevel
opnåede de aldrig rigtig anerkendelse for dette eller en form for samhørighed, da Nato
optog de gamle russiske vasalstater, Polen, Jugoslavien, Tjekkoslovakiet, Rumænien med
flere. Qua sit fag som journalist er Leif Davidsen en klog, underholdende og dybt
engageret foredragsholder med en retorik og sproglig udfoldelse, som vi er rigtigt mange,
der misunder ham. Hans faglige ekspertise, mange anekdoter og højt faglige niveau gav
derfor også helt naturligt anledning til, at nogle tillod sig selv for en kort stund at miste
tråden og de tog sig en ”morfar” – eller måske - var det fordi kringlen faldt lidt tungt.
Men - så skete der noget … hele Danmarks sangdiva Birthe Kjær kom på yndefuld vis ned
af den smukke marmortrappe i et moderigtigt hvidt dress sammen med sit dejlige
musikalske følge kapelmester Henrik Krogsgaard, som smilende og elegant satte sig til
klaveret og koncertmester Kim Sjøgren som på charmerende vis indtog scenen med sin
skønne violin. Nu løb blodet pludseligt endnu hurtigere gennem årene og nogle fik små
blussende røde kinder, da selveste Birthe Kjær og hendes dejlige musik ensemble stod
klar på scenen - alle rettede ryggen og vi var helt klar og sang med på … ”Jeg har elsket
dig så længe, jeg kan mindes” …og … ”Vi maler byen rød” … og Hans Krogsgaard sang
for i den dejlige sang … ”du er min øjesten” sammen med Birthe Kjær … og hver eneste
sang blev akkompagneret af Kim Sjøgrens dejligste violin - ej at forglemme alle os – hele
salen, der gladeligt nynnede og sang med. Kim Sjøgren spillede den portugisiske sang fra
melodi grand prixet. … og så fik vi eftermiddagens hit … ”Kom og fortæl - du kan lide mig ja lykken skal komme som gæst i vor stue i aften” en hel ekseptionel og meget morsom
optræden, der bragte smilene frem hos os alle, idet Danmarks dyrebareste sanglærke
Birthe Kjær på feminin og kærlig vis bød selveste Hans Toft op til dans og fuldendte det
med at stryge ham forsigtigt over ”håret” … Det kræver sin mand at leve op til en så
glødende kvinde.
Vi nærmede os nu slutningen på en begivenhedsrig eftermiddag og kunne stille og roligt
vende næsen hjemad mod vort dejlige Lindely fulde af begejstring og fyldt til randen med
anekdoter og dejlig sang.
Som pårørende må jeg bare sige, når jeg engang bliver gammel, så vil jeg helt sikkert på
plejehjem, jeg er virkelig dybt imponeret over alt det, man kommer ud at opleve som
plejehjemsbeboer, man har slet ikke tid til at kede sig.
Godt gået Lindely, I gjorde det igen - og mange tak til alle jer, der gjorde denne oplevelse
mulig og så begivenhedsrig, det kan min kæreste mor glæde sig over meget længe og jeg
som pårørende fik muligheden for at komme med gruppen som ældre borgere i Gentofte
Kommune.
Mange hilsner fra
Helle de Lichtenberg
Medlem af Beboer- og Pårørenderådet
Mobil: 22 777 503 - Email: helledelichtenberg@outlook.dk

Afternoon tea i lysthuset den 25. september

Så startede vi igen en ny aktivitet i vores lille lysthus på græsplænen.
Vores tema var engelsk afternoon tea, hvor vi havde pyntet op med engelske flag og Else
Marie havde bagt chokolademuffins og scones til vores the. Solen skinnede og det blev
ikke for koldt at sidde i huset.
Charlotte fortalte om, hvordan afternoon tea’en startede i England og hvilke skikke der var
og hvordan man bør røre rundt med te-skeen langsomt uden at stritte med lillefingeren.
Derefter fortalte vi, hvad vi havde arbejdet med i vores liv og der var jo både en
hattesyerske, boghandler, korrespondent, regnskabsdame og tekstildesigner i selskabet.
Til sidst tog vi de røde sangbøger frem og sang et par sange. Alle udtrykte, at det var en
rigtig hyggelig dag og alle følte at vi havde været ”på tur” – i dette hyggelige sommer
lysthus.
Glæd jer til næste gang vi tager på tur i Lindelys lysthus.
Hilsen Charlotte og Fatima i Caféen

”Demens-uge på Lindely 2017”
Den 21. september er det International Alzheimerdag. Foreninger og organisationer
verden over sætter ekstra fokus på Alzheimers sygdom, der er den mest udbredte
demenssygdom. I Danmark lever op mod 87.000 mennesker med en demenssygdom.; og
dagen markeres blandt andet med uddeling af forskningspriser, salg af Huskekager og
landsindsamling.
Dagen kaldes også ”Huskedagen – dagen, hvor vi husker dem, der glemmer”
I år var der for 2. gang landsindsamling i forbindelse med ”Huskedagen”
”Huskedagen” markeres også ved at pleje- og aktivitetscentre bager og sælger
Huskekager. Dette gør vi også på Lindely. Og i år var det 3. år vi gjorde det. Vi skaber en
hyggelig stund for beboere og pårørende, og al salg af Huskekager går ubeskåret til
Landsindsamlingen. Som tidligere, fik vi også i år tilsendt små kageflag, balloner, prisskilte
og indsamlingsposer fra Alzheimerforeningen, til brug på Huskedage.

Vi gjorde det i år, at vi ”slog et ekstra stort brød op” og havde 3 arrangementer indenfor en
uge.
Onsdag d. 20. september havde vi til ErindringsDans besøg af Frivillig Inge-Lise, som kom
og dansede med i sin fine Folkedragt. Samtidig havde vi salg af Huskekager. På Lindely
danser vi ErindringsDans hver 2. uge, og det er et koncept der er målrettet mennesker
med demenssygdom, og har til formål at skabe gode oplevelser, socialt samvær og glæde
på plejecentre.
Fredag d. 22. september var flere beboere i gang med at bage huskekager i caféens lille
køkken. Samme eftermiddag holdt vi WienerCafé med salg af Huskekager, og en dejlig
stemning i lokalet, hvor vi lyttede til WienerMusik af Johan Strauss.
Onsdag d. 27. september havde Lindely fornøjelsen af, at kunne invitere til en helt særlig
temaaften med gæstetaler Anne Arndal, som tog os med på rejsen om demens og
Alzheimers sygdom.

Arrangementet blev annonceret i Villabyerne, og vi havde lånt spisestuen i
diakonissehuset. Vi var i alt ca. 100 personer.
Anne Arndal havde, som tidligere formand for Alzheimerforeningen og praktiserende læge,
en meget stor indsigt og erfaring. Desuden kunne Anne Arndal også fortælle sin helt egen
gribende historie, da hendes mand blev ramt af demens, og derved fik det helt tæt ind på
livet

.
Det blev en rigtig spændende aften, hvor vi først lyttede til Anne Arndals beretning, og
hvor der bagefter blev lagt op til dialog med hinanden ved bordene samt spørgsmål til
Anne Arndal.
Der var mulighed for at købe kaffe og kage, vin, øl og sodavand samt frugt. Og alt
sammen var blevet sponsoreret.
Bodenhoff Bageri i Rotunden sponsorerede flot bagværk. SuperBrugsen på Strandvejen
leverede vin, øl og sodavand, frugt og chips, og endelig sponsorerede
Blomsterforretningen i Rotunden en fantastisk flot buket til Anne Arndal.
Tusind tak til disse hjælpsomme forretninger.
Dette gjorde, at vi i alt fik 5.981 kr., som vi fra Lindely kunne overføre til
Landsindsamlingen.
Se, dette blev vist en Win-Win situation.
Beboerne havde dejlige dage med dans og bagværk; og pårørende, medarbejdere,
frivillige og interesserede udefra kom og fik en fin aften i selskab med Anne Arndal.
Og sidst, men ikke mindst, kunne vi på Lindely være med til at støtte forskningsarbejdet i
Alzheimersforeningen.
Tak til medarbejdere, frivillige og Bruger-Pårørenderådet for støtte og hjælp til afvikling af
vores Tema-aften.
Hilsen Else Marie

”Fælles-spisning og Personale-stafet.”
Torsdag d. 21. september skulle vi spise sammen i caféen. Vi gør det ca. en gang om
måneden, og det er altid hyggeligt at spise sammen med beboerne og personale fra alle
etager.
Vi var lidt spændte på vejret, for vi havde lagt op til personale-stafet kl. 11, inden vi skulle
spise sammen.
Mens vejret var ok, og til kl. 11 var alle beboere ude på terrassen, så de kunne se
personalet dyste i forskellige discipliner. Bl.a. skulle personalet konkurrere om at gå med
et løg på en ske. Der var lagt en rute i haven, og tabte man løget, var det forfra igen. Den
hårde dommer var viceforstander Karin Anker. Og hun slog hårdt ned – der var ingen
”kære mor” her, hvis vi tabte løget. Så var det om igen!

Anke, vores
fysioterapeut var
leder af slagets gang,
og havde sørget for,
at personalet var
udstyret med
kasketter og kulørte
T-shirts.

Beboerne sad med flag i hånden og heppede. 2. og 4. sal løb med sejren.
Der var chokolade-guldmønter som præmie til de to etager.
Så var det ind til frokostbordet i caféen. Menuen var forloren hare m. små ristede kartofler,
flødesovs, waldorffsalat og rysteribs. Og til dessert svesketrifli med makroner og
flødeskum. Og hvilken menu! Beboerne nød den dejlige mad, og flere spiste både 3 og 4
skiver forloren hare med masser af flødesovs til. Desserten var også et hit. Flere sagde, at
denne menu kunne de sagtens spise hver uge.
Bordene var fint pyntede med blade, nødder og blomster fra vores have. Vi fik også sunget
september – og efterårssange fra den røde sangbog!

Tak til personale og frivillige for hjælpen til en dejlig fællesspisning.
”Hvad skal vi have til middag i dag?”
-Et spørgsmål, vi har stillet helt fra barnsben af. Måltidet er meget mere end maden på
tallerkenen. Det er rammen om socialt samvær. Rehabilitering, værdier og læring. Det
bidrager til et godt helbred og god trivsel. Måltidet er en vigtig del af hverdagen og
livshistorien. Her kommer alle sanser i spil.
Duft-smag og syn

”Det sociale samvær omkring måltidet, har meget større betydning for appetitten, end man
hidtil har troet” siger Jens Kofod, antropolog og forsker i ældreområdet
Hilsen Else Mari

Den årlige æbletur til Frydenlunds frugtplantage.
Den 5. oktober havde vi planlagt en hyggelig tur til Vedbæk.
Her ligger en frugtplantage, hvor vi er kommet før og hvor det er gratis at samle nedfalds
æbler .
Kl. 10 holdt to busser foran Lindely, og to veloplagte, skønne chauførere guidede os på
plads. Søster Martha fik lov til at sidder foran ved siden af Søren. Da hun skulle vise vejen
der op. Dog mente Søren, vi skulle ha´ GPS på for at være helt sikkert. Straks vi kørte
begyndte kvindestemmen i GPS’en at forklarer os vejen. Hende bliver man hurtig træt af
at høre på, var vi enige enig om. Vi kørte ned til Strandvejen og kørte langs Øresund. Der
var en del mennesker ved Charlottelunds Fort. Længere oppe ad Strandvejen kunne vi se
små drenge soppe i vandkanten, alt for koldt for os. Kl 11 kørte vi ind igennem porten til
frugtplantagen. Vi fik lov til at parkere inde på græsset., men var spændte på, om vi kom til
at sidde fast i jorden, da græsset var meget blødt.
Det aktiverende team var kommet først derud, så de havde sikret sig borde til os. Lige ved
siden af bordene gik/lå der får. De blev forventningsfulde, da de så os, for nu satsede de
på lidt mad. Til lyden af mæh-kor kastede vi et par æbler ind til fårene, men fårene kunne
ikke finde ud af at bide i æbIerne, men stødte til dem med snuden i stedet. Får er dumme.
Søren, Erik, Abelone og Dorthe sørgede
for kaffe/the kage og lækker chokolade.
Søster Martha havde taget en gribetang
med. Den var fantastisk. Søster Martha
kunne samle masser af æbler op med
den.
Vi samlede og samlede. Den ene spand
efter den anden blev fyldt op..
Else-Marie regner bestemt med vi har
samlet 200 kg æbler.
Ved halv et tiden begyndte vi at pakke sammen da sulten begyndte at melde sig. Det var
et fantastisk syn i busserne. Der var spande, poser over det hele. Under sæderne, ved

siden af sæderne. Man kunne nemt ha´ kaldt bussen ”æblebussen”. Der blev smagt på
æblerne. De store, flotte røde æbler. Birthe fra 3. sal, syntes, at de var søde og friske.
Ved porten er der en lille ”frugt plantage butik”, hvor man kan købe æblemost, æble
marmelade, æblegrød osv. Erik skulle lige ind og snolde og han var heldig og fornuftig at
have husket rede penge, vi andre havde kun kort.
Vi var hjemme ved halv to tiden. Det var sin sag at få tømt bussen med alle de æbler. Der
blev slæbet mange poser og spande ud på vores terrasse.
Det havde været en skøn formiddag og middag, hvor sammenhold og hygge var i
centrum,
Vejet holdt også, solen kiggede frem til os, så Jarnvig holdt sit ord
Nu venter der hyggestunder nede i cafeen, hvor vi skal skrælle æbler og lave forskellige
produkter ud af dem.
Så kære beboere, kom ned til os i Cafèen, der er altid kaffe og the på kanden.
Tak for en hver som var med til at gøre æbleturen hyggelig.
Hilsen fra os i Cafeen.
Alina, Aliona,Harinda,Søster Martha,Aktiverende team,Søren, Erik og Olsen.

Præsens side

Kære beboere, pårørende og andre interesserede.

GUDSTJENESTER I ”CAFEEN”:
Tirsdag, den 7.november kl.14,00 (Vibeke Hemmert) – Kirkekaffe
Tirsdag, den 21.november kl.14,00 (Vibeke Hemmert) – Kirkekaffe
Gudstjenesten varer ca. en halv time. Vi synger tre 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. Vi har 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

Aktiviteter i november 2017
Mandag 30. oktober

10.30
14.00

Musik og bevægelse
Litteratur m/Inge Lise T.

Tirsdag 31.oktober

10.00
10.30
14.00

Strikke-cafè til fordel for socialt arbejde
Besøg af aktiverende team
Film

Onsdag 1. november

10.30
14.00

Musik og bevægelse
Erindringsdans

Torsdag 2. november

10.30
13.30
15.00

Musik og bevægelse
Quiz
Fællessang

Fredag 3. november

10.00
10.30
14.00

Tegne-/akvarelgruppe
Musik og bevægelse
Samvær

Mandag 6.november

10.30
13.30

Musik og bevægelse
Film

Tirsdag 7. november

10.00
10.30
14.00

Strikke-cafè til fordel for socialt arbejde
Musik og bevægelse
Gudstjeneste

Onsdag 8. november

10.30
14.00

Musik og bevægelse
Kor

Torsdag 9. november

10.30
13.30
15.00

Musik og bevægelse
Banko-spil
Fællessang

Fredag 10. november

10.00
10.30
14.00

Tegne- og akvarelgruppe
Musik og bevægelse
Samvær

Mandag 13. november

10.30
14.00

Musik og bevægelse
Litteratur v/Helle Salling

Tirsdag 14. november

10.00
10.30
14.00

Strikke-cafè til fordel for socialt arbejde
Musik og bevægelse
Foredrag: Opslag kommer

Aktiviteter i november 2017
Onsdag 15. november

10.30
14.00

Musik og bevægelse
Erindringsdans

Torsdag 16. november

10-13
13.30
15.00

Seniorshop
Banko
Fællessang

Fredag 17. november

10.00
10.15
10.45
14.00

Tegne- og akvarelgruppe
Børnehaven
Musik og bevægelse
Samvær

Mandag 20. november

10.30
14.00

Musik og bevægelse
Kimsleg m/Olsen

Tirsdag 21. november

10.00
10.30
14.00

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

Onsdag 22. november

10.30
14.00

Musik og bevægelse
Kor

Torsdag 23. november

10.00
10.30
13.30
15.00

Bustur
Musik og bevægelse
Gamle børnesange
Fællessang

Fredag 24. november

10.00
10.30
14.00

Tegne- og akvarelgruppe
Musik og bevægelse
Samvær

Mandag 27. november

10.30
14.00

Musik og bevægelse
Litteraturgruppe v/Hanne Holck

Tirsdag 28. november

10.00
10.30
14.00
18.30

Strikke-cafè til fordel for socialt arbejde
Musik og bevægelse/besøg af
aktiverende team
Foredrag se opslag
Suzukikoncert i caféen

Onsdag 29. november

10.30
14.00

Musik og bevægelse
Erindringsdans

Torsdag 30. november

10.30
13.30

Musik og bevægelse på første sal
Aktiverende team på 1. sal

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)

Etage-telefon (1. sal)

Etage-telefon (2. sal)

SSA
Gitte Svensson

Sygeplejerske
Zahra Skih

Sygeplejerske
Jeanne Rabjerg

39 45 50 04
Mail:
gisv@gentofte.dk

39 45 50 05
Mail:
ezsk@gentofte.dk

39 45 50 06
Mail:
jear@gentofte.dk

Etage-telefon (3. + 4. sal) afdelingssygeplejerske
39 45 50 01
Mail:
behl@gentofte.dk

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

