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Sankt Lukas Stiftelsen 2016
– tradition og fornyelse

Et over hundrede år gammelt diakonissehus som
Sankt Lukas Stiftelsen med rødder i en endnu ældre diakonal institution har forpligtelser, der både
rækker bagud mod historien og værdiggrundlaget
og peger fremad med krav om udvikling og nytænkning. Dette spændingsfelt mellem tradition
og fornyelse har også præget 2016 her på Sankt
Lukas Stiftelsen.
Historien og de diakonale værdier har været det
naturlige udgangspunkt for det daglige arbejde i
Stiftelsens forskellige tilbud. Der har været fokus
på at sikre, at det kristne næstekærlighedsbud er
kommet konkret til udtryk i det daglige møde med
de mennesker, der er beboere, patienter, pårørende
og brugere af Stiftelsens tilbud, samt i mødet med
besøgende som i det forgange år har været i berøring
med Stiftelsen. Alle fra Serviceafdelingen til Hospice
har med udgangspunkt i nyformuleringen af vores
diakonale værdier ”set mennesket i alle, vi møder”,
”vist kærlighed” og bidraget til ”at skabe fællesskaber”. Igen i år har det afstedkommet mange dejlige
tilbagemeldinger fra mennesker, der har oplevet,
at Stiftelsens tilbud og medarbejdere har gjort en forskel i deres liv – også hvor livet har været svært.

Nye opgaver
Historien og de diakonale værdier har også været
udgangspunktet for det udviklingsarbejde og de
nødvendige drøftelse om fremtiden, der har præget

2016. Både i forhold til at styrke det økonomiske
grundlag for Stiftelsen og i forhold til at udvikle Stiftelsens diakonale profil har der været taget udgangspunkt i, at Stiftelsen altid har tilpasset opgaverne
og taget nye opgaver op, når samfundsudviklingen
har fordret det eller har udløst nye udækkede behov
for mennesker i udsatte positioner. Således kunne
Lukashuset, Danmarks første hospice for børn og
unge, den 1. november fejre 1 års fødselsdag, som et
tilbud, hvor livstruede syge børn og unge og deres
familier har mulighed for at få et ophold til aflastning og lindring samt livsafslutning. Tilsvarende
kunne Rosenly, specialkrisecenter for voldsudsatte,
sikkerhedstruede kvinder med minoritetsbaggrund,
også fejre 1 års fødselsdag i slutningen af året. En 1
års fødselsdag, der trods den triste baggrund, kunne
fejres med en beslutning om at udvide tilbuddet med
fem ekstra pladser og én udslusningsplads. Begge tilbud er eksempler på nye opgaver, der ligger i naturlig
forlængelse af den løbende opgaveudvikling og de
værdier, som har kendetegnet Sankt Lukas Stiftelsens historie.

Et nyt leve- og bofællesskab
Som diakonissehus har grundlaget for stedet og
historien været det arbejds-, bo- og trosfællesskab,
som først Søsterfællesskabet og siden Diakonifællesskabet har udgjort siden starten i år 1900. Efterhånden som søstrene bliver ældre og færre, har det kaldt
på overvejelser og nytænkning i forhold til, hvordan
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det fremadrettet kan sikres, at der også i fremtiden
leves et aktivt diakonalt liv på Stiftelsen. Dette førte
til beslutningen om at etablere Lukas Fællesskabet,
et moderne kristent leve- og bofællesskab, som er en
videreførelse og nytænkning af Diakonifællesskabet. Der blev formuleret en vision om at ”skabe en
landsby i storbyen” som ramme om det nye fællesskab, der fra 1. januar 2017 skal bestå af medlemmer
i alle aldre og alle familieformer. Et forpligtende og
dynamisk leve- og bofællesskab, hvor medlemmerne
ved siden af uddannelse, arbejde og/eller et aktivt
seniorliv med videre finder glæden ved at indgå i et
værdibaseret fællesskab med en lang række fælles
aktiviteter og frivillige opgaver. Det sidste blandt andet med fokus på diakoni og et aktivt menighedsliv i
forbindelse med Stiftelsens Kirke.

I udvikling
Netop Stiftelsens Kirke har sammen med udviklingsplaner for Refugium Smidstrup Strand og Mødestedet for ældre været nogle af de øvrige ting, der har
været fokus på i 2016. For alle tre tings vedkommende har der været et ønske om at skabe øget liv og
aktivitet. Omkring kirken har det betydet en række
fine koncerter, foredragsaftener, meditative arrangementer med ord og toner samt et ugentligt tilbud

”Åben Kirke”, hvor der er tid og rum til refleksion og
eftertanke. For Mødestedets og Refugium Smidstrup
Strands vedkommende påbegyndes de planlagte nye
initiativer først i 2017.

År 2016
Som en samlet konklusion på et spændende, aktivt
og arbejdsomt 2016 håber vi, at fremtidsforsker
Marianne Levinsen har set rigtigt i krystalkuglen,
når hun til Kristeligt Dagblad med udgangspunkt i
initiativet om Lukas Fællesskabet giver udtryk for
”... at Sankt Lukas Stiftelsen er en organisation, der
formår at genopfinde sig selv på en måde, der gør det
muligt at overleve under skiftende samfundsforhold”
(Kristeligt Dagblad 17. november 2016).
Jeg vil gerne sige en stor tak til alle beboere, medarbejdere og frivillige for den store indsats, som I
har ydet, ligesom jeg vil rette en stor tak til Venneforeningen, samarbejdspartnere, donorer og gavegivere, der har støttet op om vores arbejde – både
moralsk og økonomisk.

Søren Bønløkke, Direktør

Sankt Lukas Stiftelsens strategiske målsætninger
1.

Fastholde, styrke og videreudvikle Sankt Lukas Stiftelsens kristne og diakonale profil ved bl.a. at tage initiativ til
og være frontløber i forhold til opgaver, som samfundet ikke understøtter overfor udsatte og svage grupper.
2. Sikre at Sankt Lukas Stiftelsen møder mennesker med respekt for mangfoldighed i forhold til tro, etnicitet,
økonomiske og sociale skillelinjer.
3. Åbne Sankt Lukas Stiftelsen og Sankt Lukas Stiftelsens Kirke ud mod samfundet, for både at sikre et aktivt samspil og skabe grundlag for at øge kendskabet til Stiftelsens historie, værdigrundlag og mange aktiviteter.
4. Nytænke diakonifællesskabet så der fremadrettet er et aktivt menighedsliv og et aktivt diakonalt liv på Sankt
Lukas Stiftelsen.
5. Sikre at Sankt Lukas Stiftelsens bygninger og øvrige aktiver udnyttes aktivt, og så vidt muligt i overensstemmelse med Stiftelsens formål samtidig med, at de bidrager til, at Stiftelsen vedbliver med at hvile på et solidt
økonomisk fundament.
6. Sikre at Sankt Lukas Stiftelsen er en moderne og attraktiv arbejdsplads, der kan tiltrække og fastholde dygtige,
kvalificerede og engagerede medarbejdere.
7. Sikre at alle opgaver løses på et højt fagligt niveau, og at Sankt Lukas Stiftelsens tilbud altid skal kunne måle sig
med de bedste på et givet område.
8. Fortsat løse opgaver på social- og sundhedsområdet med offentlig finansiering, hvor vi kan tilføre en ekstra
diakonale værdi.
9. Sikre at den viden og de kompetencer, der findes på Sankt Lukas Stiftelsen, bliver bragt i spil gennem uddannelsesaktiviteter og samarbejde ud af Stiftelsen.
10. Samarbejde om opgaveløsningen med andre frivillige, diakonale, offentlige eller private aktører, hvor det er
relevant af hensyn til at sikre fagligheden, den mest hensigtsmæssige arbejdsdeling, den bedste udnyttelse af
ressourcerne m.v.
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Lindely
Lindely er et moderne plejehjem med pleje- og
aflastningsboliger i forskellige størrelser samt fælles
opholdsarealer. Boligerne er fordelt på fire etager og
har alle en entré, en køkkenniche samt bad og toilet.
Den enkelte kan indrette sig med egne møbler, lamper, fotografier med videre.
Efter et langt liv i egen bolig er det en omvæltning
at flytte i plejebolig. Derfor arbejdes der aktivt på
at skabe en god hverdag for beboerne, hvor den enkeltes behov tilgodeses. Alle beboere har mulighed
for at deltage i de forskellige aktiviteter, der tilbydes
på Lindely, herunder højmesse i kirken hver søndag
samt gudstjeneste på Lindely to gange om måneden.
I Lindelys beskæftigelse, Caféen, er der også en lang
række af aktiviteter og arrangementer for Lindelys
beboere året rundt eksempelvis erindringsdans,
højtlæsning, herre- og damefrokoster, høstmarked
og besøgshunde for bare at nævne nogle.
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Fakta
• Plejehjem med plejeboliger og aflastningspladser.
• Personale: Sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere,
præst, ufaglærte og frivillige.
• Kapacitet: 47 plejeboliger og 18 aflastningspladser.
• Adgang: Borgere visiteres af Gentofte Kommune til Lindelys plejeboliger på baggrund af
visitationskriterierne for tildeling af en plejebolig i Gentofte Kommune.
• Økonomi/finansiering: Driftsoverenskomst
med Gentofte Kommune.

At skabe de rette rammer for demente
– Pia Thøgersen, forstander på Lindely
75-90% af alle, der bor på plejehjem, har en form
for demens. På Lindely ønsker vi at skabe de rigtige rammer for den enkelte demente beboer. Det er
vigtigt for os at kende til beboerens livshistorie. Hvis
man eksempelvis er opvokset på landet og har været
vant til at stå tidligt op for at hjælpe til i stalden, er
det måske forklaringen på, at personen vågner kl. 4
om natten. Derudover bruger vi musik, dans og sang
til at skabe livsglæde. Kosten er vigtig, da vi ved, at
den kan være afgørende for, hvordan demensen vil
udvikle sig. Frisk luft og motion er måske noget af
det allervigtigste, og så snart vejret tillader det, foregår alle vores aktiviteter i beskæftigelsen ude. Det er
en stor og spændende opgave at skabe de rette rammer, men når det lykkes, har det så stor betydning.

Sommerferie
– Else Marie Mikkelsen, beskæftigelsesansvarlig
For første gang arrangerede Lindely en lille sommerferie for 12 beboere på Gilleleje Feriecenter. Sammen
med både frivillige og personale drog vi spændte
afsted i to busser samt en bil proppet med kufferter,
madvarer, sengelinned og diverse hjælpemidler. Vi
havde pragtfuldt sommervejr alle tre dage, hvilket
blandt andet betød, at vi spiste morgenmad udenfor
hver dag. Dagene var også fyldt med aktiviteter som
ture til Gilleleje by og havn samt besøg på Esrum
Kloster og Frederiksborg Slot. Mætte på dejlig mad
og oplevelser kom vi tilbage til Lindely, hvor vores
præst Vibeke samt flere pårørende stod klar til at
byde os velkommen tilbage.

Musik og Bevægelse
– Gitte Tofte, beboer
På Lindely har vi mange aktiviteter blandt andet kor,
erindringsdans, litteratureftermiddag og bagning.
Én aktivitet skiller sig ud fra de øvrige og er særligt populær nemlig Musik og Bevægelse. Musik
og Bevægelse foregår på alle hverdage i Caféen kl.
10.30–11.15. Aktiviteten er meget besøgt, og 20–25
deltagere er ikke usædvanligt. Det geniale er, at
øvelserne passer sammen med den ledsagende musik, hvor små historier flettes ind mellem tonerne,
hvilket gør os alle aktive. Et eksempel på en historie
er ”traveture i de norske fjelde” til sangen ”Dengang
jeg drog afsted”. Mens vi synger, får vi rørt kroppen,
og stemningen er helt i top. Ildsjælden bag Musik og
Bevægelse bør nævnes. Det er Synnøve Friis, der har
arbejdet med programmet hele sit liv. Synnøve bliver
snart 92 år. Vi er stolte og glade for at være en del af
Synnøve Friis’ livsværk.
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Sankt Lukas Hospice
På Sankt Lukas Hospice får mennesker med livstruende sygdomme lindrende behandling og pleje i
rum og rammer, der giver mulighed for nærvær og
livsudfoldelse. Det kan være under ophold til livets
afslutning eller symptomlindrende ophold af ca. 2-3
ugers varighed.
Specialiserede læger, sygeplejersker og fysioterapeuter varetager den lindrende behandling på Sankt Lukas Hospice og yder sammen med præsten omsorg
og pleje for det hele menneske såvel fysisk, psykisk,
socialt, åndeligt og eksistentielt i tæt dialog med patienten og de pårørende. Indsatsen retter sig blandt
andet mod lindring af de fysiske følger af sygdommen samt mod lindring af uro, angst, magtesløshed
og træthed. Ud over det tværfaglige teams indsatser
har hospicet hver uge besøg af en huskunster, der
spiller for patienterne, og der er jævnligt koncerter
for patienter og pårørende.

8 Årsberetning 2016

Sankt Lukas Hospice har desuden en aktiv kursusvirksomhed med kurser i palliation målrettet
sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter i
primærsektoren og på hospitaler.

Fakta
• Specialiseret palliativ enhed.
• Personale: Sygeplejersker, overlæger i palliation, fysioterapeuter, præst, socialrådgiver,
sekretærer, huskunstner og frivillige.
• Kapacitet: 24 sengepladser. 250 patienter var
indlagt i 2016.
• Adgang: Patienter skal henvises af egen praktiserende læge eller hospitalslæge.
• Økonomi/finansiering: Driftsoverenskomst
med regionerne og optager patienter fra hele
landet jævnfør frit sygehusvalg. Tilbuddet er
gratis for patienterne.

Visitationen på hospice
– Kirsten Homann, souschef &
Lena Eskildsen, sygeplejerske
Tillid, tryghed og at se mennesket bag sygdom og
krise er nogle af de værdier, der vægtes højt i visitationen på Sankt Lukas Hospice. Tre faste sygeplejersker sørger for, at telefonen i visitationen bliver
besvaret og foretager visitationsbesøg. De har fokus
på at sikre, at de patienter med størst lindringsbehov, der både kan være fysiske, psykiske, sociale og
åndelige/eksistentielle, også er dem, der får en plads
på hospice. Det er både fagprofessionelle, pårørende
samt patienter selv, der kan ringe til visitationen, der
på den måde også har en rådgivende funktion. Fokusset er på at hjælpe mennesker i en sårbar situation
med at finde ud af, om hospice er det rette valg.

Et glimt fra Hospice
– Mogens Bech Daugbjerg, ægtefælle
En stille fredag morgen i juni 2016 sov min mand,
Morten, ind ved min side på Sankt Lukas Hospice.
Jeg havde ikke fantasi til at forestille mig, at tre
dage på hospice kunne gøre så stor en forskel. Men
Morten var så frisk til sidst, fuld af liv og kærlighed
og med en lyst til at opleve og mærke, som var meget
tro mod det menneske, han var. Morten døde alt
for ung, men han insisterede altid på at søge livet
og gode øjeblikke. Jeg er evig taknemmelig for, at
hospice skabte en ramme, hvor det var muligt til allersidste aften. Morten nåede ud og ”mærke” sommeren, og der var mange smukke og lykkelige øjeblikke
i Hellerup, hvor vi var i stand til at være i nuet og
nyde solen. Det gjorde og gør en stor forskel for os og
hele Mortens familie. Jeg ville virkelig ønske, at alle
fik en smuk død. Det gjorde Morten.

Alle Helgens Søndag
– Annette Brønnum Nystrup, hospicepræst
Den 6. november var det Alle Helgens Søndag, hvor
pårørende og efterladte fra Hospice, Det Udgående
Hospiceteam og Lukashuset mødtes i vores kirke,
som var pyntet med blomster og levende lys. Det blev
en meget smuk og bevægende stund, hvor vi mindedes de af vore kære, som vi har mistet. Hospicesygeplejerske Lisbeth Christiansen læste digte, og
trompetist Dorthe Zielke og organist Niels-Henrik
Palmelund spillede stemningsfuld musik. Opstandelseshåbet, det kristne håb, var i centrum i forkyndelse
og musik. Mere end hundrede mennesker havde
fundet vej til kirken denne eftermiddag, som sluttede
med hyggeligt samvær i Diakonissehusets spisestue.
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Det Udgående Hospiceteam
Det Udgående Hospiceteam støtter mennesker med
livstruende sygdom til at leve det liv, de ønsker, så
godt som det er muligt. Støtten ydes, hvor den syge
bor også ved ophold hos pårørende og i plejebolig,
og den kan vare fra dage til år. Det primære fokus er
på lindring af gener fra sygdom eller behandling. Det
kan eksempelvis være fysiske gener af sygdommen
samt angst, utryghed og depression. Støtten omfatter også psykosociale og eksistentielt-åndelige problemstillinger og inkluderer de nærmeste pårørende.
Det Udgående Hospiceteam driver også en nøglepersonuddannelse for sygeplejersker i primærsektoren
og på hospitaler, der arbejder med lindrende indsats
til palliative patienter.
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Fakta
• Specialiseret palliativ indsats.
• Personale: Sygeplejersker, overlæger i palliation, socialrådgiver, præst, psykolog, fysioterapeuter, sekretærer og frivillige.
• Kapacitet: 45 patienter i eget hjem ad gangen,
der følges ved hjemmebesøg og telefonkontakt. I 2016 havde teamet 118 individuelle
patienter tilknyttet.
• Adgang: Patienter skal henvises af egen
praktiserende læge eller hospitalslæge og
være bosat i Ballerup, Egedal, Furesø, Gentofte,
Gladsaxe, Herlev, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal
eller Rødovre Kommune.
• Økonomi/finansiering: Driftsoverenskomst
med Region Hovedstaden. Tilbuddet er gratis
for patienterne.

Det Udgående Hospiceteam
– Jette Riis, afdelingssygeplejerske
Ca. 20 % af patienterne på hospice når at blive lindret så godt, at de kan blive udskrevet igen. For nogle patienter kan dette være meget utrygt, for hvordan
”skal jeg klare det hjemme uden den gode omsorg, jeg
får her?” Tilknytning til Det Udgående Hospiceteam
kan i en sådan situation bidrage til at skabe tryghed
hos patienten. Visheden om, at vi følger med og
samarbejder med hjemmeplejen og den praktiserende læge, er ofte det sikkerhedsnet, der giver mod til
at se positivt på muligheden for at komme hjem. Når
vi efterfølgende besøger patienten, oplever vi ofte, at
patienten trives ved igen at være i hjemmevante rammer. Når patienten er i sit ”rette element” giver det os
desuden endnu bedre mulighed for at se mennesket
bag sygdommen.
At være socialrådgiver i hospiceregi
– Mette Maria Jørgensen, socialrådgiver

Nøglepersonsuddannelse
– Suzi Kongsager og Lisbeth Jantzen, sygeplejersker

”Du er den sidste brik, jeg manglede,” sagde kvinden
med det stærke blik i et ellers afkræftet og træt ansigt
til mig, da jeg satte mig ved hendes side i den lille
lejlighed, som bar præg af et tidligere aktivt liv med
rejser og leben. Vi skulle tale om pension, patientklage, plejeorlov og sønnens fremtid. Med denne ene
sætning faldt mange års arbejde med syge og døende
mennesker i hak indeni mig, og formålet med mit
virke stod lysende klart. Tak!

I Det Udgående Hospiceteam ser vi det som en del
af vores kerneydelse at undervise sygeplejersker og
andet sundhedspersonale i lindrende behandling hos
de alvorligt syge og døende. Nøglepersonsuddannelsen for sygeplejersker er populær og i november
2016 startede endnu et fuldt booket hold op med 23
deltagere. Kurset indeholder emner som lindring af
diverse gener, åndelig omsorg, sorg, etik og samarbejdet mellem hjemmepleje og hospitaler. Kurset er
designet af sygeplejeske Helle Gamborg og afdelingssygeplejerske Jette Riis. Undertegnede kursusledere
har de sidste år løbende sat vores eget præg på uddannelsen, og som kursusledere har vi stor hjælp af
sekretærerne med alt det administrative samt hjælp
fra vores andre kollegaer, der varetager vores daglige
opgaver, mens vi ikke er til stede.

Tilbud på Sankt Lukas Stiftelsen 11

Lukashuset

– aflastning, lindring og hospice for børn og unge
Lukashuset åbnede i 2015 og er Danmarks første og
eneste hospice for børn og unge. I Lukashuset indlægges livstruede syge børn og unge sammen med
deres familier. Det drejer sig som børn og unge med
eksempelvis nervesygdomme, kræft, lungesygdomme, hjertesygdomme, medfødte sygdomme, der ofte
har lange sygdomsforløb.
I Lukashuset kombineres lindrende behandling til
det syge barn med et helhedsperspektiv på familien.
Derfor indlægges hele familien og får til sin rådighed to sammenhængende værelser, som er hjemligt
indrettet og med plads til samvær og leg sideløbende
med, at der er plads til den sundhedsfaglige indsats,
som Lukashusets personale tilbyder.
Den specialiserede sundhedsfaglige indsats har til
formål at lindre det syge barn og tage hånd om hele
familiens behov for støtte og aflastning både undervejs i sygdomsforløb, i forbindelse med livsafslutning
og i forlængelse af et dødsfald.
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Fakta
• Specialiseret palliativt tilbud til børn og unge
med livstruende sygdom.
• Personale: Sygeplejersker, overlæge i pædiatri,
overlæger i palliation, fysioterapeut, pædagog,
socialrådgiver, psykolog, præst, hospitalsklovn,
huskunstner og frivillige.
• Kapacitet: 4 pladser/familieenheder. I 2016 var
belægningsprocenten 68%.
• Adgang: Alle familier med et livstruet sygt barn
kan henvende sig selv eller gennem en fagperson. Herefter visiteres familien af Lukashusets
personale.
• Økonomi/finansiering: Lukashuset har pt.
ingen offentlig finansieret driftsaftale, men
får et tilskud til driften via en treårig satspulje
fra Sundheds- og Ældreministeriet. Tilbuddet
drives derfor hovedsageligt af donationer og
gaver fra fonde, virksomheder, privatpersoner
samt for Stiftelsens egne midler. Tilbuddet er
gratis for familierne.

Musikkens betydning
– Karen Humle, huskunstner
Jeg kommer ind i Lukashuset. Det er forår. Have
døren ud til terrassen står åben, og der er mennesker og aktivitet i køkkenet. Med min violin går jeg
spillende ind i køkkenet, og straks er Alex med på
rytmen med krymmeldåsen. Hans storesøster Hilal,
der er det indlagte barn, har været meget sky, da jeg
mødte hende tidligere. Alex’ smittende glæde har
dog gjort hende nysgerrig, og kort efter vil hun også
op på bordet til ham. Jeg finder nogle rasleinstrumenter, og de sidder midt på køkkenbordet og rasler.
Forældrene, en frivillig og sygeplejerskerne er der,
og efter kort tid kommer også en mor fra en anden
indlagt familie bærende på sin lille datter. Hun
danser rundt i køkkenet med datteren i armene til
musikken og rytmerne.

Sansehaven
– Signe Hørlück, udviklingskonsulent
Inden åbningen af Lukashuset i 2015 blev grundstenene til en sansehave anlagt, og i foråret 2016 blev
haven afsluttet. Derfor er det nu muligt for familierne i Lukashuset at komme ud både med deres syge
barn og raske søskende. Sansehaven giver mulighed
for, at man kan trække sig tilbage i kroge og nicher
og nyde duftplanter eller plukke blomster, men også
for mere aktiv leg med gynge, klangspil, trampolin, sandkasse og spil. Kort sagt giver sansehaven
mulighed for, at familierne kan komme ud og lave
aktiviteter, som er almindelige for børnefamilier,
men som typisk ikke er tilgængelige for familier i
deres situation.

Lukashusets mindedag
– Dorte Gudmand Pedersen, sygeplejerske
Lukashuset holder en årlig mindedag for de børn,
der har været indlagt. På mindedagen den 6. november 2016 var alle familier, der har været indlagt,
inviteret. De fleste familier deltog, både dem som har
mistet et barn, og dem som havde været til aflastning
i en periode med deres alvorligt syge barn. Vi havde
en hyggelig eftermiddag med et overdådigt kagebord
lavet af de frivillige, sang og musikalsk underholdning, hvor vores faste klovn og huskunstner også
deltog. Dagen var præget af en fin og følsom stemning, der blev særligt understreget, da lys blev tændt,
og balloner med lys blev sendt til vejrs til minde om
de børn, som familierne har mistet. Vi sluttede af
med en mindegudstjeneste i kirken på Stiftelsen,
hvor også pårørende fra Hospice og Det Udgående
Hospiceteam deltog. Det var en bevægende dag.
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Lundegård
Lundegård er en selvejende integreret daginstitution
for børn i alderen 0-6 år. Lundegård er delt i to huse,
hvilket giver stordriftsfordele, men vigtigst af alt
mulighed for et trygt miljø for børnene i hverdagen.
I Lundegård er der plads til, at børnene kan udfolde
sig inde og ude, og der lægges vægt på at møde hinanden i øjenhøjde med respekt for hinandens følelser
og forskelligheder.
Lundegård er et hus med mange traditioner og
arrangementer for hele familien som eksempelvis
fastelavnsfest, julefest, lanternefest og Lundegårds
fødselsdagsfest. Børnene er desuden en naturlig del
af Sankt Lukas Stiftelsens større fællesskab med
planlagte besøg i Stiftelsens Kirke og på Lindely. En
årlig tradition til glæde for alle på Stiftelsen er, når
børnehavebørnene går Lucia på hele Stiftelsen.
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Fakta
• Selvejende integreret daginstitution.
• Personale: Pædagoger og pædagogmedhjælpere.
• Kapacitet: 37 vuggestuepladser og 50 børnehavepladser.
• Adgang: Borgere i Gentofte Kommune kan
ansøge om plads i Lundegård til deres børn
gennem Gentofte Kommunes Pladsanvisning.
• Økonomi/finansiering: Driftsoverenskomst
med Gentofte Kommune.

Vi vil se og lede mennesket i hvert eneste barn
– Mona Bransholm Poulsen, leder
Alle børn og familier i Lundegård er værdifulde og
unikke. For at kunne se hvert eneste barn i Lundegård, må vi trække vejret dybt ned i maven, så vores
tempo sænkes. På den måde kan vi se i samme retning som barnet. Ligeværdige kan vi nu smile af eller
tale om vores fælles fokus, som når vi ler af tårnet af
klodser, der vælter. Nu er relationen klar til næste
skridt, og vi kan bringe ny forståelse ind, så dannelse
og læring øges hos barnet. Barnet vil dernæst gentage og gentage, indtil den nye viden er implementeret,
og så begynder processen forfra igen. I processerne
begynder barnet langsomt at forstå både egne og andres følelser. Dannelsen og læringen om, at vi alle er
værdifulde og unikke, er i fuld gang og kan fortsætte
resten af livet. Hvis vi glemmer det, så må vi igen begynde med at sænke tempoet og se, hvor mennesket,
vi gerne vil møde, har rettet blikket hen.

Daglig benzin til benene og hovedet
– Henrik Hansen Borring, pædagog

Udvidelse af perspektiv gennem sokratisk dialog
– Freya Petersen, bestyrelsesformand for
forældrebestyrelsen

Klokken er 11, og børnene sidder ved tre borde i
børnehaven. Pædagogen beder børnene ved det
første bord om at rejse sig og tage en kop, tallerken
og bestik fra madvognen. Alle står i kø, venter på
tur og sætter sig atter ved bordet. Nogle børn åbner
deres medbragte madpakke, mens andre selv smører
deres mad og vælger pålæg fra fadene. De store børn
hjælper de mindre med at hælde mælk eller vand i
kopperne, mens vi taler om udvalget af mad. Der
smages på ’paletten’ af mad, og dermed får alle børn
deres ’daglige benzin’ til benene og hovedet, som vi
siger i Lundegård.

Et tænkt eksempel: Peter slår Ida, fordi han gerne
vil have hendes opmærksomhed. Den voksne fra
Lundegård stiller herefter børnene spørgsmålet, „er
det i orden at slå Ida for at få hendes opmærksomhed“
og „hvad skulle Peter have gjort i stedet?“ På den
måde når børnene selv frem til den rette fremgangsmåde fremfor at blive mødt med et „dét må du ikke“
af den voksne. Dette er et eksempel på, hvordan
åben dialog er en naturlig del af den pædagogiske
tilgang i Lundegård. Gennem åben dialog giver de
voksne børnene et redskab for livet. Denne sokratiske dialogform anvendes også i den voksne verden
i mange ledelses- og samarbejdssammenhænge.
Børnene lærer aktivt, og ved hjælp af selvforståelse
og erkendelse kommer de frem til den rigtige løsning
i konflikten.
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Rosenly
Rosenly er et landsdækkende specialkrisecenter
for voldsudsatte, sikkerhedstruede etniske minoritetskvinder med eller uden børn i risiko for tvangsægteskab, æresrelateret vold, æresrelaterede overgreb samt psykisk vold. Rosenly er at bosted, hvor
kvinderne får eget værelse og har en række fællesrum til rådighed.
Når den første akutte fase er overstået, er fokus på
at støtte kvinderne i at reorganisere tilværelsen og
genvinde et trygt liv efter volden. Der lægges en plan
for kvindens ophold på Rosenly for at opnå dette.
Formålet med et ophold er at give grobund for den
selvstændiggørelse, som kvinderne har brug for samt
bidrage til, at de kan konsolidere sig på vejen mod
en uafhængig og selvreguleret tilværelse. Hensigten
er at skabe et trygt, støttende, udviklende og struktureret miljø i forhold til den personlige, sociale og
kompetencemæssige vækst.
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Fakta
• Krisecenter til kvinder med etnisk minoritetsbaggrund.
• Faggrupper: Pædagoger, socialrådgiver og
frivillige.
• Kapacitet: 5 kvinder med 1-2 børn pr. kvinde
samt en udslusningsbolig
• Adgang: Alle kvinder med minoritetsbaggrund
mellem 18-40 år, der er truet eller har været
udsat for æresrelateret vold.
• Økonomi/finansiering: Finansieret af kvindens
hjemkommune og staten under Lov om Social
Service. Tilbuddet er gratis for brugerne.
• Krisecenter Rosenly drives af Sankt Lukas
Stiftelsen, men af hensyn til kvinders og børns
sikkerhed kan stedets fysiske placering ikke
opgives.

Børn på Rosenly, et godt børneliv
– Kirsten Urhøj, pædagog

Netværk uden for Rosenly
– Inge Steenberg, leder

Børnene flytter ind på Rosenly sammen med deres
mødre. Alle børnene har oplevet volden og dens
voldsomme indflydelse på familielivet, og derfor er
børnenes trivsel i fokus. Det betyder, at der tales med
børnene om det, de har oplevet, samt savnet til far,
familien, daginstitution og skole. Børnene er mødrenes, men favnes af os alle såvel de andre kvinder som
de frivillige og ansatte. Mens børnene bor på Rosenly ses det, at de udvikler sig i de trygge og omsorgsfulde rammer, Rosenly tilbyder. Børnene finder roen
sammen med deres mødre i hverdagen, og kvinder
og børn lever i et socialt kollektiv, hvor alle tager
hånd om hinanden.

Efter at have brugt tid på at konsolidere os indadtil,
er vi begyndt at kigge ud især i forhold til de politiske
overskrifter og holdninger. Det betyder blandt andet
deltagelse i netværk omkring arbejdet med børnene,
ledernetværk, samarbejde med andre krisecentre
samt mødedeltagelse i LOKK, der er en interesseorganisation med formålet at synliggøre og styrke
krisecentre i arbejdet med fysisk og psykisk vold
mod kvinder og børn. Rosenly bidrager endvidere
til vidensudvikling på dette område, som også er en
vigtig opgave for fremadrettet at sikre de bedst mulige tiltag for kvinderne.

Rosenly II
– Inge Steenberg, leder
I 2016 begyndte arbejdet med at renovere lokalerne
til Rosenly II. Processen skrider heldigvis hurtigt
frem, og vi har en stærk forventning om at kunne
åbne fem nye pladser i starten af maj i 2017. Vi har
gentagne gange hørt fra vores samarbejdspartnere i
kommunerne, at de ser frem til, at vi åbner yderligere pladser. I 2016 blev 48 kvinder afvist på grund af
manglende pladser, så behovet er helt klart til stede.
Udvidelsen betyder også, at vi skal ansætte nye medarbejdere, og det er en stor glæde, at vi allerede har
fået mange uopfordrede, positive tilkendegivelser fra
fagpersoner, der udtrykker interesse for at komme
til at arbejde hos os på det ”nye” Rosenly. Det tegner
godt for den kommende rekrutteringsproces.
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Refugium Smidstrup Strand
Refugium Smidstrup Strand blev etableret som et
refugium for Sankt Lukas Stiftelsens søstre til en
pause fra hverdagens arbejde. I dag fungerer refugiet
til kurser og temadage for Stiftelsens medarbejdere
og for eksterne lejere og til retræteophold med tid
til fordybelse. Refugiet ligger ud til Nordsjællands
Nordkyst med udsigt til hav, strand og skov og
består af en strandvilla, to værelsesfløje med i alt 22
værelser (heraf 2 dobbeltværelser) med eget bad og
terrasse, en trækirke og kursus-/mødelokaler.
I juli måned og i efterårsferien er der aftensgudstjeneste hver torsdag i refugiets kirke med efterfølgende kirkekaffe for alle interesserede.
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Fakta
• Refugium og kursussted.
• Personale: Værtinde samt køkken- og servicemedarbejder.
• Kapacitet: Refugiets faciliteter kan lejes året
rundt.
• Adgang: Udlejes til arrangementer, konferencer, møder i kirkelige og diakonale grupper,
offentlige institutioner og virksomheder.
• Økonomi/finansiering: Priser for udlejning
beregnes pr. deltager og antallet af dage.

Sommergudstjenester
– Vibeke Hemmert, institutionspræst
Fire torsdage i juli holder vi aftensgudstjeneste kl.
19 i Refugium Smidstrup Strands lille sekskantede
trækirke, og folk møder talstærkt op. Det er faste
sommerhusfolk, lokale fra området, folk der er på ferie og såmænd også folk fra Hellerup og omegn. Det
er dejligt at opleve, at så mange har lyst til at deltage
i disse aftensgudstjenester. Til den sidste aftengudstjeneste deltog 76 personer, og kirken har kun plads
til 36. Alle havestole blev derfor sat ind i kirkerummet, og da der stadig strømmede glade kirkegængere
til, blev havebænkene sat uden for kirkens indgang.
Så der var altså fuldt hus indenfor såvel som udenfor.
Det var skønt at opleve.
Pilgrimsvandring
– Anne-Charlotte Finderup Berg, leder

Efterårsretræte
– Annette Brønnum Nystrup, hospicepræst og
Eleonora Skov Andersen, familieterapeut

2. påskedag var refugiets kirke en del af en pilgrimsvandring. Vi gjorde derfor vores lille kirke fint i
stand og var klar til at modtage de ca. 40 deltagere, vi
regnede med ville komme. Få dage før ankomst stod
det dog klart, at der ville komme væsentlig flere. 2.
påskedag oprandt med dejligt vejr, og det var heldigt,
for selv om kirken var fyldt til bristepunktet, stod der
en stor del af de ca. 85 fremmødte uden for kirken
og deltog sammen med alle havens fugle i andagten.
Vi fik efterfølgende en hilsen fra arrangørerne om,
at alle havde haft en dejlig dag, og at folk havde nydt
stoppet og andagten på refugiet. Så vi åbner gerne
dørene igen for pilgrimsvandrere og andre gæster.

Den 30. september 2016 var der efterårsretræte med
temaet ”den fantasiske – og svære tilgivelse”. Vi
mødtes med 14 retrætedeltagere og havde fokus på
de nære relationer i livet. Både relationerne til Gud,
til andre og til os selv. Lette og komplicerede relationer. Hele og brudte relationer. Mange bidrog ved
gruppesamtaler, men ellers var der stilhed det meste
af tiden også ved måltider. Det blev en bevægende
weekend, hvor en af deltagerne udtalte: ”Jeg plejer
at ønske min fjende en enkeltbillet til Sibirien, måske
skal jeg nogle gange ønske vedkommende en returbillet!”
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Mødestedet
Mødestedet byder alle hverdage pensionister og andre interesserede indenfor til fællesskab og forskellige aktiviteter. Mødestedet kan bruges som sted til
”bare at være”, til et måltid mad eller til samtale med
Mødestedets medarbejdere eller frivillige. Gæster i
Mødestedet kan desuden deltage i forskellige aktiviteter som litteraturgruppe, oplæg fra forskellige
personer med tilknytning til Stiftelsen, en akvarelmalingsgruppe, en håndarbejdsgruppe, kor og en
”snakkegruppe”.
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Fakta
• Café og mødested for ensomme ældre og kantine for Stiftelsens medarbejdere.
• Personale: En daglig leder og frivillige.
• Kapacitet: 30 personer.
• Adgang: Alle er velkomne.
• Økonomi/finansiering: Brugerbetaling på mad.

Oplæg til tirsdagssamvær
– Jakob Rönnow, seniorpræst
Enhver kan derhjemme finde noget i fjernsynet, der
passer til ens smag. Men tænker man sådan, risikerer
man at gå glip af en rar og varm hyggestund med andre mennesker! Eksempelvis på tirsdage i årets løb,
der er der nemlig samvær i Mødestedet med kaffe,
kage, en god snak og sange fra højskolesangbogen.
Kan man ønske mere? Det skulle da lige være, at der
kom en gæst og delte noget med én. Jeg har blandt
andet taget de besøgende med på fortællingens vinger og givet nye vinkler på H.C. Andersens eventyr
og beretninger fra Gammel Testamentes utrolige
univers. Der behøvedes slet ikke billeder, de dannes
helt af sig selv. Jeg tror, at mange går hjem fra disse
tirsdage og glæder sig til næste gang i Mødestedet.
Jeg gør i hvert fald.

Korsang i Mødestedet
– søster Ingrid Gerner, daglig leder af Mødestedet
Det er torsdag eftermiddag, og klokken er 15. Vi
sidder rundt om de lange borde og synger. Vi er
en blanding af gæster i Mødestedet og sangere fra
Lærerhøjskolens kor. Mette sidder ved klaveret, og
vi får indimellem en kommentar om, hvad vi synger.
Kormedlemmerne kommer lidt efter lidt. Det er nogle virkelige hyggelige stunder, som vi glæder os til.

Mødestedets tur til Møn
– Vibeke Antonsen, frivillig i Mødestedet
I juni var vi 16 personer fra Mødestedet, der tog
på sommerudflugt for at besøge tidligere leder af
Mødestedet søster Marie Oved på Møn. Da vi nåede
frem, blev vi modtaget af søster Marie og hendes
mand Niels. Der var dækket op til frokost med lækre
hjemmelavede tærter og salat, som vi nød i stuerne i
deres smukke hus. Efter frokost besøgte vi Damsholte Kirke, der er den eneste landsbykirke i rokokostil
i Danmark. Da vi kom tilbage, stod der kaffe, te og
hjemmelavet, velsmagende frugtkage til os. Snakken
gik lystigt under hele besøget. Sikke en dejlig dag.
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Sankt Lukas Stiftelsens Kirke
Sankt Lukas Stiftelsens Kirke er en privat kirke, som
er åben for alle. Der er højmesse hver søndag, og
skiftevis hver anden uge er der henholdsvis morgenandagt eller aftenandagt. Kirken har ikke tilknyttet
eget sogn, men samarbejder med nærområdets
sognekirker. Der er plads til 280 personer, og der er
kørestolsvenlige adgangsforhold.
Kirken spiller en central rolle på Stiftelsen både
indadtil i forhold til beboere og brugere af Stiftelsens
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forskellige tilbud og udadtil mod det omkringliggende samfund. Kirken bruges til at markere de mange
forskellige mærkedage, der er på Stiftelsen. Der
foregår mange arrangementer til glæde for blandt andet Stiftelsens børneinstitution, plejehjem, hospice,
medarbejdere, frivillige samt folk udefra. Der arrangeres løbende koncerter, musikandagter, familiegudstjenester, studiekredse samt ”Åben Kirke”, hvor
der hver uge er tid og rum i kirken til refleksion.

Musik, bøn og stilhed
– Annette Brønnum Nystrup, hospicepræst
Tre aftener i årets løb, den 27. april, 7. september og
23. november, mødtes vi i kirken om musik, bøn og
stilhed. Hver gang med oplæsning af tekster til eftertanke vekslende med meditative toner af harpenist
Helen Davies og organist Niels-Henrik Palmelund.
Der var god tid til bøn og stilhed, og efter en times
tid kunne vi hver især gå berigede hjem med fornemmelsen af at have været i en ”anden” verden.
Børnegudstjenester i kirken
– Vibeke Hemmert, institutionspræst
Jeg holder jævnligt børnegudstjenester for børnene
i Lundegård. Når voksne skal i kirke, går de stille
ind og sætter sig på kirkebænkene. Når børnene har
fået overtøj og støvler af, løber og suser de afsted
ind i kirken dog uden at larme! Jeg sidder og venter
på dem på trappen, og søster Kirsten deler sangark
ud nede ved kirkedøren. Det er så skønt at se deres
glæde og forventning, så de små ben slet ikke kan gå
i stille og adstadigt tempo! Jeg sidder nu med børn
og pædagoger omkring mig, og så går vi i gang med
at synge, høre Bibelhistorie og bede Fadervor.

Åben Kirke
– Rune Hansen, frivillig i Åben Kirke
Den smukke kirke på Sankt Lukas Stiftelsen har ikke
noget sogn, men bruges af Stiftelsens mange afdelinger og tilbud. I et forsøg på at åbne kirken for flere
er et nyt projekt ”Åben Kirke” startet af en gruppe
frivillige. Kirken er nu åben for alle hver onsdag mellem kl. 15-17, og man kan tænde et lys, sige en stille
bøn eller finde en interessant tekst fra det velforsynede bord med relevant litteratur. Under forløbet
spilles sagte meditativ musik, og kl. 16 kan ”Dagens
Ord” høres, som er en kort refleksion over en tekst
eller tema fra en præst eller lægmand fra Stiftelsen.
Vær velkommen!
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Kapellet
Stiftelsen har et lille kapel indrettet til begravelser,
bisættelser og højtidelighed. Kapellet har 32 siddepladser, kørestolsvenlige adgangsforhold og et lille
orgel. Alle uanset trosretning kan leje kapellet. De
pårørende er ikke forpligtet til at følge traditionelle
begravelsesritualer, men kan tilpasse højtideligheden
efter eget ønske.

Kapellet
– Inge Steenberg, ansvarlig for kapellet
Der er vist ingen, der kan være i tvivl om Sankt
Lukas Stiftelsens rummelighed og mangeartede
opgaver. Dette gælder selvfølgelig også i forhold til
vores smukke kapel. Alle aldre og trosretninger kan
benytte kapellet til at sige farvel til deres elskede
nære familiemedlemmer. Spændvidden er fra små
børn i barnevogne, hvilket kan få hjertet til at briste,
til voksne, der bliver hentet i den flotteste Harley
Davidson motorcykel med sidevogn til kisten. Dén
dag var der mange, der standsede op og kiggede efter
både kiste og følge, som også var på motorcykler.
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Rådgivningstjenesten
Rådgivningstjenesten er et tilbud om samtaleterapi,
rådgivning eller sjælesorg til den, der har brug for at
blive lyttet til og få hjælp til at komme videre. I Rådgivningstjenesten arbejdes blandt andet med identitetsproblemer, sorg, krise og tab, samlivsproblemer,
livssynsproblemer, familiekonflikter, angst, smerte,
ensomhed, vrede, tro, tvivl og håb. Forløb varer
fra 1-2 samtaler til flere år med et gennemsnit på
6-7 samtaler. Rådgivningstjenesten forsøger så vidt
muligt at undgå ventetid ud fra en respekt for, at de
klienter, der henvender sig, har et behov her og nu.

Fakta
• Individuelle samtaler samt par- og familiesamtaler.
• Personale: Faguddannet terapeut.
• Kapacitet: Afhængig af forløbslængde mellem
100-120 klienter. I 2016 kom der 64 nye klienter
til, og der blev i alt holdt 484 samtaler.
• Adgang: Åbent for alle.
• Økonomi/finansiering: En samtale varer en time
og koster 630 kr.

Samtaler i 25 år
– Eleonora Skov Andersen, familieterapeut
Den 15. august 2016 holdt vi Rådgivningstjenestens 25 år fødselsdag i Diakonissehusets festsal.
Det var skønt at fejre dagen med søstre, tidligere
og nuværende ansatte, frivillige, venner og familie.
Så forskellige historier er blevet fortalt i årenes løb,
mange tårer er grædt, håb og håbløshed har kæmpet
i modige klienter. I det kvarte århundrede har 3224
mennesker gået i kortere eller længere samtaleforløb.
Et af hovedtemaerne har været: Er jeg god nok? Én
gav mig engang et digt om kampen for at acceptere
sig selv skrevet af et barn: ”Lille? Jeg? Langtfra. Jeg er
lige præcis stor nok. Fylder mig selv helt ud på kryds
og på tværs, fra øverst til nederst. Er du større end dig
selv, måske?”
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Museum
Museet fortæller Stiftelsens historie og giver et indblik i de mangeartede opgaver, der i tidens løb er blevet løst, og hvordan arbejdsområder undervejs har
måttet vige for andre. Således har Stiftelsens indsats
i samfundet med pleje, omsorgs- og undervisningsopgaver ændret sig i takt med velfærdssamfundets
udvikling. Museet følger udviklingen fra 1886, hvor
adelsfrøkenen Isabelle Brockenhuus-Lövenhielm
indrettede arbejdsstuer for fattige arbejderbørn i sin
lejlighed i Elmegade på Nørrebro, over den gradvise
udvidelse af aktiviteter og tilbud efter flytningen til
større lokaler i Nørre Allé, til den nyopførte stiftelse
i Hellerup, som den dag i dag danner rammen om
Stiftelsen som en moderne diakonal organisation.

Museumsbesøg
– søster Kirsten Guttmann Sørensen
Et museumsbesøg giver indblik i Sankt Lukas
Stiftelsens spæde begyndelse på Nørrebro og den
udvikling, der skete, indtil Stiftelsen fik adresse i
Hellerup. Ethvert besøg indrammes af et foredrag og
en rundvisning i lokaliteterne. Gæsterne, der kom
forbi i 2016, var tidligere sygeplejeelever, kursister
fra Sprogskolen, Sankt Lukas Stiftelsens Venner,
frivillige fra forskellige hospices på Sjælland, Helleruplunds Menighedsråd og gæster fra Gentofte
Kommunes Kulturdage. I alt var der 150 personer
forbi museet.
Alle nye medarbejdere på Stiftelsen besøger museet
til en introduktionsdag, idet der lægges vægt på, at
man kender baggrunden for Diakonissehuset og de
værdier, der fortsat danner fundamentet i Stiftelsens
mangesidige arbejde.
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Lukas Fællesskabet
Sankt Lukas Stiftelsen er et over 100 år gammelt
diakonissehus og har gennem alle årene været
ramme om et aktivt økonomisk-, bo-, arbejds- og
trosfællesskab for diakonisserne. Sankt Lukas Stiftelsen har gennem sin historie været frontløber for
diakoni ved at yde pleje og omsorg for mennesker
i udsatte og vanskelige situationer. Det kristne bud
om næstekærlighed har altid været grundlaget og
udgangspunktet for arbejdet. Lukas Fællesskabet
er et moderne leve- og bofællesskab, der skal være
med til at føre disse værdier videre samt sikre, at
der fortsat leves et aktivt diakonalt liv på Stiftelsen.
Lukas Fællesskabet er et kristent fællesskab, hvor
ambitionen er at skabe et sted, hvor man bor og lever
sammen og har overskud til sammen at yde omsorg
for andre og hinanden. Visionen er at skabe en form
for landsby i storbyen, hvor værdier som fællesskab
og næstekærlighed tæller højere end individualisme
og selvrealisering.

Lukas Fællesskabet
– Margit Vildlyng, HR- og udviklingskonsulent
Det nye bo -og levefællesskab på Stiftelsen, Lukas
Fællesskabet, tog form og struktur, og de første
møder med de kommende nye beboere blev skabt i
løbet af året. Ambition er at nytænke det hidtidige
Diakoni- og søsterfællesskab. At skabe et sted hvor
mennesker i alle aldre, unge, ældre og nogle midt
i livet, familier, par og singler, bor og i fællesskab
drager omsorg for hinanden og andre. Der blev afholdt to åbent hus-arrangementer om Fællesskabet i
oktober for mange interesserede, og der deltog mennesker i tre generationer. Forud for åbent hus var der
artikler om Fællesskabet i Menighedsrådenes Blad,
i FDF-bladet og i Diakonbladet. Efterfølgende var
Fællesskabet i Kristeligt Dagblad. I december var det
nye ”hold” beboere udvalgt efter en række optagelsessamtaler, og 20 personer var klar til at flytte ind
i løbet af de første måneder i 2017, hvorefter Fællesskabet vil bestå af 49 personer.
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Sankt Lukas Stiftelsens frivillige
Det frivillige arbejde er af stor værdi for Stiftelsen.
Erfaringen har vist, at en række opgaver kan løses og
varetages endnu bedre, når der er frivillige kræfter
med. De frivillige kommer med et frisk pust udefra
ved at kunne indgå i ikke-faglige relationer, der giver
brugerne af de forskellige tilbud et værdifuldt input.
Frivillige og det ansatte personale har forskellige
roller, opgaver og ansvar. Forskelligheden i både roller, opgaver og ansvar er en styrke, der er med til at
sikre den fortsatte udvikling af Stiftelsens forskellige
områder og tilbud.
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Sankt Lukas Stiftelsen har glæde af frivillige på
mange afdelinger Lindely, Hospice, Det Udgående
Hospiceteam, Lukashuset, Rosenly, Mødestedet
og i kirken. I alt er der ved årets afslutning ca. 90
frivillige tilknyttet førnævnte afdelinger. Stiftelsen
har også ca. 30 organisationsfrivillige, der inkluderer
de personer, der indgår i bestyrelser på Stiftelsen.
Derudover har vi frivillige, der deltager på mere løs
basis, når der er specielle arrangementer, der nyder
godt af nogle ekstra hænder. Et eksempel på dette er
de flygtningearrangementer, der blev startet i 2016.

Ny frivilligpolitik
– Louise Yoo Saugman Petersen,
udviklingskonsulent og frivilligkoordinator
I Stiftelsens nye frivilligpolitik er der lagt ekstra
vægt på at beskrive, hvilken værdi det frivillige
arbejde har for Sankt Lukas Stiftelsen, samt hvordan Stiftelsens diakonale værdier også anvendes i
frivilligindsatsen. I frivilligpolitikken er det blandt
andet beskrevet, at de frivillige ofte kan gøre ting,
som måske umiddelbart kan synes mindre betydningsfulde, men som gør en stor forskel for andre.
Eksempelvis har de frivillige andre muligheder end
det ansatte personale. De kan sørge for at skifte visne
blomster ud med friske, eller for at sidde sammen
med en beboer eller patient ved et måltid, så de ikke
behøver sidde alene. Derudover har det været en
prioritet at beskrive de rammer og den organisering,
de frivillige skal arbejde inden for. På den måde giver
frivilligpolitikken også potentielle nye frivillige et
godt indblik i, hvordan det er at være frivillig på
Sankt Lukas Stiftelsen.

Juleaften på Sankt Lukas Hospice
– Kitt Nielsen, frivillig
Juleaften 2016 blev en ganske særlig oplevelse for
mig, idet jeg sammen med Sarah, en anden frivillig
på hospice, havde meldt mig til at fejre højtiden på
hospice. Sammen med personalet var det således
Sarahs og min opgave at gøre det lidt hyggeligt for
både patienter og pårørende. Trods den svære situation synes jeg, at vi fik en dejlig og minderig aften
komplet med juleandagt, lækker mad, gode samtaler
og salmesang.

Rejsende i livsglæde
– Else Marie Mikkelsen, beskæftigelsesansvarlig på
Lindely
Der er mange dejlige frivillige på Sankt Lukas
Stiftelsen. Jeg kender især til de frivillige på Lindely.
Frivillighed er ikke det samme som ulønnet eller
ufaglært arbejdskraft. Frivillige kan noget andet end
lønnet og professionelt personale. Ikke dårligere
eller bedre, men noget andet. De frivillige er ikke
kun ekstra hænder ved måltiderne, men som hjælp
ved arrangementer med kaffeborde, gudstjenester,
fællessang, sangkor, erindringsdans, litteratur, musik og bevægelse, gåture og meget mere. Men heller
ikke kun som hjælp, de frivillige er deltagende. Det
er nærværet, der styrker den enkelte. Sammen med
personalet er vi alle en slags rejsende i livsglæde. Vi
får alle så mange gode oplevelser, så hver dag er en
berigelse.
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Støtteforeningen
– Sankt Lukas Stiftelsens Venner
Sankt Lukas Stiftelsens Venner er Stiftelsens støtteforening, der har til formål at udbrede og styrke
kendskabet til Sankt Lukas Stiftelsen og Stiftelsens
aktiviteter. Sankt Lukas Stiftelsens Venner ønsker at
bakke op om Stiftelsens virke og bidrage til at sikre
økonomisk støtte til Stiftelsens mange aktiviteter
eksempelvis ved at afholde koncerter og andre arrangementer.
På generalforsamlingen i 2016 blev følgende bestyrelse valgt: Nina Berrig (formand), Olaf Ingerslev
(kasserer), Jørn Jensen (sekretær), Kirsten Kierkegaard, Peter Kastoft, Hanne Weng, Niels Johan Petersen og Bent Jespersen som suppleant. Bestyrelsen
udsender et nyhedsbrev nogle gange om året.
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Arrangementer og støttekoncerter
– Nina Berrig, formand for Sankt Lukas Stiftelsens
Venner
Vi har i Sankt Lukas Stiftelsens Venner afholdt seks
arrangementer i løbet af 2016 med mange spændende emner og gæster. Vi har blandt andet inviteret
til rundtur i Stiftelsens museum og arrangeret flere
støttekoncerter til fordel for Lukashuset, heriblandt
en fornøjelig koncert med operasanger Jens-Christian Wandt og en koncert med Det danske Pigekor.
Koncerten med pigekoret bød på en spændende
blanding af gammel og ny musik, og pigerne præsenterede noget af det mest skattede musik fra barokken
samtidig med, at der også var tid til at høre mere
moderne sambarytmer. Korets musikalske alsidighed var i højsædet, og det blev en fantastisk aften i
musikkens tegn. Efterfølgende kunne vi byde på en
forfriskning i Stiftelsens spisesal. I alt har de mange arrangementer indbragt 25.000 kr., som er gået
direkte til Lukashuset.

Flygtningearrangementer
Sankt Lukas Stiftelsen besluttede i sommeren 2016
at arrangere seks fællesarrangementer med gruppen af eritreanske flygtninge i Gentofte Kommune.
Kontakten til lige netop denne gruppe flygtninge er
kommet gennem en af Stiftelsens egne medarbejdere, der selv er fra Eritrea. Den eritreanske menighed
i Danmark har tidligere lånt Sankt Lukas Stiftelsens
Kirke til at afholde gudstjenester og låner stadig
kirken ved forskellige lejligheder.
Arrangementerne blev planlagt med det formål at
gøre en ekstra indsats for integrationen og give de
eritreanske flygtninge en så positiv og god velkomst
og hverdag som muligt i et nyt land med en anden
kultur, et andet sprog og andre traditioner. Gennem
både oplæg og aktiviteter har arrangementerne
overordnet kredset om dansk historie, samfund og
kultur, da det er nogle emner, som mange af eritreanerne ønsker at lære mere om. Samtidig er det
en stor del af målet at skabe muligheder for at tale
en masse dansk. Der afsluttes altid med at spise et
måltid sammen, hvor snakken kan fortsætte endnu
mere uformelt.

Arrangementer med flygtninge fra Eritrea
– Yohannes Teclu, portør
I september løb det første af seks arrangementer af
stablen. Arrangementerne er for flygtninge fra Eritrea, som nu bor i Gentofte Kommune. For mange var
det nærmest første gang, de har talt og spist sammen
med danskere. Til arrangementerne bliver der fortalt
om emner som dansk kultur, dansk lovgivning, demokrati og det danske arbejdsmarked. Desuden også
meget andet som man kan have brug for at vide, når
man er ny i Danmark. Jeg kommer selv fra Eritrea og
har arbejdet på Sankt Lukas Stiftelsen i 9 år nu. På
vegne af flygtningene fra Eritrea vil jeg gerne sige tak
for det, Sankt Lukas Stiftelsen har gjort for os.
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Administrationen
•
•
•
•
•
•

Direktionssekretariat
Økonomi, løn og bogholderi
HR
Udvikling
Kommunikation
IT

Årsregnskab, lønudbetaling, lejekontrakter, personalesager, problemer med printeren eller pc’en, afholdelse af fællesarrangementer, igangsættelse af nye
tiltag, Facebook, nyhedsbreve og at tage godt imod
Stiftelsens gæster i Hovedporten… Listen er lang
over administrationens opgaver, og her er blot nævnt
nogle. Administrationen fungerer som Stiftelsens
samlede serviceorgan i forhold til økonomi, regnskab, løn, HR, udvikling, kommunikation og IT.
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Duerne flyver i flok
– Susanne Lynge Riber, direktionssekretær
Stiftelsen har fornyet sit look. Omverdenen stiller i
dag øgede krav til, at beredskab, brugere, pårørende
og besøgende let skal kunne finde ind til de mange
forskellige tilbud på Stiftelsen. Derfor har vi gennem det sidste år arbejdet på en ny og mere synlig
skiltning. Designet tager udgangspunkt i vort logo ,
hvor duen flyver ud med løfte om håb og fred til den
enkelte. De farvede duer symboliserer variationen
i alle de tilbud, som Stiftelsen rummer. Duerne er
forskellige, men flyver dog sammen i flok.

Køkkenet
Køkkenet laver mad til Stiftelsens mange afdelinger
herunder Lindely, Hospice, Lukashuset og Lundegård. Derudover bliver der også lavet mad til de tilbageværende søstre. Det betyder, at der hver dag bliver
sendt ca. 500 måltider rundt på Stiftelsen. Køkkenet
sørger desuden for maden til Stiftelsens mange
arrangementer og leverer mad til andre kirker samt
juleaften til Den Sorte Gryde, der er et værested for
hjemløse.
Køkkenet har et team af kokke, ernæringsassistent,
opvaskere, administrativ medarbejder og en køkkenchef. Sammen har de stort fokus på velsmagende
sund mad, der er lavet fra bunden af gode råvarer.

Køkkenet på Sankt Lukas Stiftelsen vil gerne være
med på noderne
– Krista Roelsgaard, administrativ medarbejder
For at få musikken til at spille i køkkenet har Meyers
Madhus været med til at starte en forandring med
ekstra fokus på velsmagende og sund mad. Vi arbejder på, at maden laves fra bunden af gode, danske
råvarer. Det er en omfattende proces, men alle i
køkkenet arbejder målrettet på at få det til at lykkes.
Vi oplever heldigvis stor tilfredshed med maden fra
de forskellige afdelinger, og det er vi stolte af.
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Service- og Rengøringsafdelingen
Portører, gartnere, håndværkere og rengøringspersonale hjælper med alt, hvad der er behov for på
Stiftelsens forskellige tilbud. Portørerne kører med
blodprøver fra hospice til laboratoriet, med borgere
fra Lindely til læge, de bringer og henter, tager sig af
flytteopgaver og madudbringning fra Køkkenet til
Stiftelsens forskellige tilbud.
Gartnerne og håndværkerne sørger for vedligeholdelse af de ca. 60.000 kvadratmeter bygninger, vask
af mere end 2.500 vinduer og passer og plejer Stiftelsens park og grønne områder på ca. 7 tønderland.
Sidst men bestemt ikke mindst sørger rengøringen
for, at der altid er rent og pænt på Stiftelsens forskellige tilbud, og at hygiejnen er i orden. Desuden
udfører personalet egenkontrol i samarbejde med
medarbejdere på tilbuddene.
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Mange opgaver er blevet klaret i 2016
– Helle Smedsgaard, administrationschef
Der trækkes fra alle sider på vores få håndværkere.
Trænger der til maling? Er et afløb stoppet? Er der
luft i radiatorerne, eller skal der ændres på indstillinger i en af Stiftelsens varmecentraler? Håndværkerne
er klar, og meget kan vi klare selv.
I 2016 fik vi nyrenoveret lejligheder til de fleste af de
20 nye beboere i Lukas Fællesskabet. En del gjorde
vi selv, og noget fik vi hjælp til af eksterne håndværkere. Vi har formået at bevare den historiske
stemning samtidig med, at især køkkener og toiletter
er opdaterede til tidens krav hos moderne familier
(med og uden børn).

Det Rummelige Arbejdsmarked
og Samfundstjeneste
Det Rummelige Arbejdsmarked, RUM som det
kaldes på Stiftelsen, er et formaliseret samarbejde
mellem Sankt Lukas Stiftelsen og en kommune eller
jobcenter med henblik på at hjælpe personer, der har
brug for ekstraordinær støtte i kontakten til arbejdsmarkedet. Tilbuddet retter sig mod en række forskellige målgrupper, der på grund af begrænsninger i
arbejdsevnen enten midlertidigt eller permanent har
brug for støtte eller særlige hensyn for at kunne være
en del af arbejdsmarkedet. Hvis en person vurderes
at passe til tilbuddet, er der mulighed for at komme i
en praktik eller blive ansat i et fleksjob.
Sankt Lukas Stiftelsen har desuden et samarbejde
med Kriminalforsorgen, hvor personer, som har
begået en kriminel handling af mindre alvorlig
karakter, aftjener samfundstjeneste. Personer i
samfundstjeneste har kun et alternativ til at aftjene
deres samfundstjeneste, og det er fængsel. Enkelte
personer har efterfølgende fået tilbudt ansættelse i
fast stilling på Stiftelsen.

Det Rummelige Arbejdsmarked
– Stig Rose, seniorkonsulent
Når vi har folk i praktik gennem Det Rummelige
Arbejdsmarked, vil der altid både være succeser og
mindre succesfulde oplevelser. I 2016 havde vi en
fyr i praktik hos gartnerne, der klarede sig godt på
alle fronter, men pludselig en dag forsvandt, uden
at hverken jobcentret eller jeg kunne få fat i ham. Så
tænker man altid over, hvad der mon er hændt. Der
er heldigvis også mere positive historier som Ewa,
der her fortæller om sin praktik på Lindely: ”Jeg er
uddannet socialpædagog og har arbejdet mange år i
Israel. Nu er jeg i praktik på Lindely. Dette plejehjem
er et vidunderligt sted. Jeg elsker at være her. Senere
vil jeg søge job som SOSU-hjælper, meget gerne på
Lindely, men ellers et andet sted.” På Lindely var der
enighed om, at Ewa var god at have i praktik: ”Ewa
har hjertet på det rigtige sted. Fra første dag faldt
hun ind i rollen som den empatiske og aktive medhjælper. På alle måder fungerede hun perfekt.”
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Sankt Lukas Stiftelsens
organisation 2016
Sankt Lukas Stiftelsen havde i 2016 230 årsværk
Årsværk fordelt på Stiftelsens tilbud

1. Lindely – Pleje- og aflastningsboliger
8.

2. Sankt Lukas Hospice, Det Udgående Hospiceteam
og Lukashuset
1.

7.

3. Lundegård – Integreret Dagsinstitution

6.
4. Rosenly, Rådgivningstjenesten, Sankt Lukas Kirke
og Kapel, Mødestedet og Refugium Smidstrup Strand

5.
4.

5. Udvikling & kommunikation

3.

6. Administrationen
2.

7. Centralkøkkenet
8. Serviceafdelingen og Rengøringsafdelingen
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Bestyrelse,
donationer, gaver og økonomi
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Sankt Lukas Stiftelsens bestyrelse
Formand
Helle Christiansen
Chef Kirkens Korshær

Lise-Lotte Rebel
Biskop

Næstformand
Charlotte Dyremose
Foredragsholder

Ole Bjerglund
Sognepræst

Kasserer
Anders B. Andersen
Statsautoriseret revisor

Helle Schultz
Diakon

Olav Ingerslev
Kontorchef

Fru Hanne Weng

Søster Marie Oved

Medarbejderrepræsentant
Annette Andersen
Sygeplejerske Lukashuset
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Liste over donorer og gavegivere i 2016
L.J Wendelboe og Hustrus Fond

Traute og Svend Serans Legat

Bevica Fondens Legatfond

Otra Danmark

IMK ALMENE FOND

Voicelink Holding ApS

Nordeafonden

Oak Foundation Danmark

Simon Spies Fonden

Søsterloge nr. 35 Puritas

Forlaget Aktuelle Bøger’s Fond

Spejdernes Genbrug

Ejnar og Meta Thorsen Fond

Sportscar Events

Hugo og Carls Engmanns fond

SEiMEi WiSH

Postkontrollør Magnus Tandberg

Triatlon til fordel for børn

Axel Pitzner Fonden

Hospicefonden Danmark

GTN Fonden

Den Laustsenske Familiefond

Lions Club Hellerup

Direktør Curt Stenders mindefond

Skovhoveds Rotaryklub

Rentier Niels Hansen og hustru Dorthea Marie

Johannes Fog Fond

Velfærds- og forskningsfonden for Pædagoger

Jenny og Søren Nielsen mindefond

Sognedag Helleruplund

Den Danske Frimurerorden

Hertil kommer gavebeløb under 20.000 samt arv efter
privatpersoner.
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Sankt Lukas Stiftelsens
økonomi i hovedtal
Medlem af Isobro – Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation

Overenskomst området
Øvrig brugerbetaling
Arv og gaver
Husleje- og serviceindtægter
Øvrige indtægter
Indtægter før finansielle poster i alt

2016
t.kr.
86.881
4.820
30.947
18.196
2.988
143.832

2015
t.kr.
84.005
1.702
21.018
17.116
3.177
127.018

Finansielle poster netto
Resultat før administrationsomkostninger

1.506
145.338

224
127.242

Udvikling- og Kommunikationsafdeling
Øvrige administrationsomkostninger
Resultat før uddelinger

-3.143
-7.952
134.242

-1.936
-8.259
117.047

Formålsbestemte aktiviteter:
Diakonifællesskabet og særlige uddelinger
Fællesejendom, Serviceafdelingen og Rengøringsafdelingen
Centralkøkkenet
Sankt Lukas Hospice og Det Udgående Team
Lukashuset – Aflastning, lindring og hospice for børn og unge
Café Mødestedet
Rådgivningstjenesten
Sankt Lukas Stiftelsens Kirke og Kapel
Refugium Smidstrup Strand
Rosenly – Specialkrisecenter
Lindely Pleje- og aflastningsboliger
Formålsbestemte aktiviteter i alt

-365
-30.429
-7.377
-41.118
-11.025
-177
-309
-1.145
-1.657
-2.068
-32.222
-127.893

-854
-30.013
-7.810
-39.988
-4.005
-470
-325
-1.088
-737
-1.000
-27.930
-114.220

6.349

2.827

Årets resultat
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Sankt Lukas Stiftelsen er en almennyttig ikke erhvervsdrivende fond. Årsberetningen omfatter de aktiviteter, der
henfører direkte under fonden. Lundegård indgår ikke i Sankt Lukas Stiftelsens regnskab, idet Lundegård er en
selvstændig selvejende institution med egen bestyrelse og selvstændig årsregnskab. Lundegårds medarbejdere
indgår dog i årsværksoversigten.

Resultatdisponering
Overført fra bunden kapital
Overført til disponibel kapital til særlige formål
Overført til disponibel kapital
Resultatdisponering i alt

10.379
0
-4.030
6.349

-2.103
788
4.142
2.827

Balance
Bygninger
Øvrige bundne aktiver
Bundne aktiver i alt
Disponible aktiver
Aktiver i alt

234.050
64.892
298.942
50.629
349.572

235.620
67.250
302.870
40.180
343.050

Passiver
Bunden kapital
Disponibel kapital
Fondskapital i alt
Hensættelser
Langfristet gæld
Kortfristet gæld
Passiver i alt

298.942
18.767
317.709
2.000
11.473
18.389
349.572

302.870
8.919
311.789
2.000
12.170
17.090
343.050

Nøgletal
Overskudsgrad
Udviklings- og Kommunikationsafdelings procent
Øvrig administrationsprocent
Formålsprocent
Soliditetsgrad

4,37%
2,16%
5,47%
88,00%
90,89%

2,22%
1,52%
6,49%
89,77%
90,90%

Bestyrelse, donationer, gaver og økonomi 43

44 Årsberetning 2016

