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Leder
Så står marts for døren og dagene er blevet så meget længere - er det ikke bare skønt.
Det er også måneden, hvor påsken kommer med alle sine dejlige traditioner. Det er, som jeg også
skrev sidste år, en meget mere rolig tid end julen. Nyd det hvor I end skal være. Selv er jeg i Norge
med hele min familie - åh, det er så godt.
Lindely har fejret sin 5 års fødselsdag og hold da op, når jeg sidder og gør status, er der sket
mange ting på de knapt 4 år, jeg har været her. Jeg syntes ikke der sker så meget, og det nogle
gange går langsomt, men når jeg ser tilbage, så er der faktisk sket rigtig, rigtig meget.


Vi har fået sammensat en rigtig god personale gruppe, som alle vil yde en særlig indsats for
jer der bord her på Lindely.



Vi har fået lavet udgang ud til terrassen fra hovedindgangen



Vi har fået lavet to toiletter nede ved beskæftigelsen



Vi har fået lavet en stor terrasse ved udgangen til haven



Vi har fået skabt en hyggelig cafe med rigtig mange aktiviteter



Vi har fået styr på vort linned, så det ikke står i containerne på gangene.



Vi har fået indrettet dagligstuen i den nye del af Lindely samt fået nye møbler til
fællesarealerne.



Vi har fået lavet en masse effektiviseringer af arbejdsgange, hvilket har medført mere tid til
den enkelte beboer på Lindely



Vi har fået renoveret kontorerne



Vi har taget hele 4-sal i brug.



Vi har skabt mere ro i stueetagen og på 1 sal ved at alle boliger der, er blevet til permanente
plejeboliger.



Vi har fået styr på økonomien

Der er endnu flere ting vi har arbejdet med i de første 5 år, men jeg har mere lyst til at tænke på alt
det, vi skal fortsætte med at blive endnu bedre til. Det er områder vi aldrig vil stoppe med at
udvikle.


Det er arbejdet med demente



Det er arbejdet med at skabe en tryg dagligdag for beboerne på Lindely



Det er hele tiden at have fokus på at have så meget tid med den enkelte beboer som muligt.



Det er at arbejde med at undgå infektioner hos den enkelte beboer.



Det er arbejdet med en god kost til beboerne.



Det er med indretning af fællesarealerne, så de er mere imødekomne.

Jeg ved, at Lindely er på en fortsat spændende rejse med mange udfordringer og muligheder,
Så skal vi ikke ønske beboere og medarbejdere et kæmpe tillykke med de 5 år som et plejehjem i
Gentofte.
Pia Thøgersen
forstander

3

Valg til Bruger-pårørende rådet.
Torsdag den 8. februar havde vi valg til Bruger- pårørende rådet.
Her var mødt både beboere og pårørende op, som gerne ville høre om arbejdet i dette råd
og støtte op om Lindely.
Rådets største opgave er at fungere som et "forum for dialog" mellem kommune/de
selvejende bestyrelser og beboerne og de pårørende om tilrettelæggelsen af de bedst
mulige forhold for beboerne i plejeboligerne.
Som formand blev Jytte Rekling genvalgt og som næstformand blev Børge Jørgensen
Formand Jytte Rekling kan altid kontaktes på tlf. 20 46 52 36 og mail adr.
jytterekling@hotmail.dk Se Lindelys bladet under kontaktoplysninger.
Desuden er følgende valgt .Helene Svendsen, Susanne Holst Carl, Gitte Tofte, Jørgen Bay,
Inge Christensen og Henning Strøm.
Fra personalet er det Else-Marie Mikkelsen der er valgt.
Desuden vil der blive inviteret gæster efter hvilke emner der vil være på dagsordenen.
Tak for valget.
I det forløbne år vil der blive afholdt 6 møder og det er rådets store ønske at arbejde med
emner som:


Hvordan skaber vi den bedste hjemmelige dagligdag som muligt.



Hvordan skaber vi de tætteste bånd til de pårørende.

Der vil være mange flere emner, som rådet vil tage fat på.
Det er rådets store ønske, at inddrage så mange som muligt i arbejdet, for at skabe et godt
sted at bo.
Derfor har du ideer er du meget velkommen til at kontakte en i rådet eller sende det til
forstander Pia Thøgersen pith@sanktlukas.dk.
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’”Carpe Diem”
Udtrykket ”Carpe Diem” stammer fra den romerske digter Horats og betyder ”Grib
dagen” eller ”Lev livet i dag, uden at tænke over morgendagens bekymringer”

Kære Pårørende

Kom med ned i Caféen og oplev jeres kære i de forskellige aktiviteter. Vi vil så gerne, at
Caféen også skal være et fristed – et sted, hvor det er rart at komme og være sammen. Det
kan være svært at komme og besøge ens kære, når livet ikke helt går, som vi helst vil have
det til.
Så kan det være nemmere at gøre noget sammen, og evt. også ved at hjælpe andre.
I er altid velkommen i caféen – enten det er til Musik og Bevægelse om formiddagen, eller
til banko-spil, korsang eller kaffe og hygge om eftermiddagen.
Da vi fik malet uden for caféen med billederne af Emma og Meyer fra Rottehullet på
Christianshavn, var det også med tanken om, at hos Emma kunne man komme i lyst og nød.
Nogle kalder også Caféen for ”Hjerterummet”, som også lyder dejlig positiv.
Så kære pårørende – kom ned i Caféen og ”Grib dagen”
Else Marie
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Beboernyt
Fødselsdage i Marts 2018

Den 8 marts

Bent Mostgaard

bolig 2

Den 17 marts

Birthe Hjorth

bolig 123

Den 18 marts

Anne Marie Jørgensen

bolig 303

Den 23 marts

Jørna Volther

bolig 323

TIL LYKKE med dagen!

Velkommen til Lindely!

Knud Jørgensen

bolig 326

Bent Christensen

bolig 1

Bent Mostgaard

bolig 2

Vi har taget afsked med:
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Gudrun Louise Arengoht Bjerrum

bolig 1

Arly Holstrup

bolig 2

Poul Madsen

bolig 326

Et glimt fra Mødestedet

Det er tirsdag formiddag – lidt efter lidt kommer strikke damerne. Snakken går.
Der bliver produceret firkanter (som bruges til tæpper), huer og mange andre fine ting.

Kl. 12 spiser vi et let måltid sammen.
Der er et godt sammenhold i gruppen.
Hver anden tirsdag har vi foredrag og
hver anden tirsdag hygger vi os med
kaffe og kage. Det sker at vi hører en
historie.
Ca. kl.15 slutter vi en hyggelig dag.
Dejligt at de er en del af Mødestedet.

Malegruppen har et projekt, hvor de har købt plakaten Noas ark malet af Esben Hanefelt.
Denne plakat er blevet delt op i 16 dele.
Gruppen har været i gang i ¾ år med at male hver sine kopier af Esbens smukke maleri. Det
kræver tid, da der er mange detaljer.
De 16 dele skal herefter samles og hænges op et godt sted.
Det har været en sjov og lærerig periode for gruppen.
Gruppens deltagere er meget engagerede og har et godt sammenhold.
Dejlig at de er en del af Mødestedet.
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I marts har vi følgende tirsdagssamvær i caféen:
13/3

Rebecca Fisher Nielsen fortæller om
Lukasfællesskabet

27/3

Inge Steenberg fortæller om Rosenly

Du er meget velkommen til at kigge ned.

Søster Ingrid

Det er bare blevet så smukt!!!!
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Vil du med til Alperne?
I uge 5 havde vi valgt et tema: ”Alperne”, hvor vi bl.a dystede i quiz – hørte dejlig musik fra Wien
og meget mere.
Caféen var pyntet op med skitøj – Lederhosen og små fine børneskjorter fra Tyrol. Vi havde også
lånt en stor kælk samt skøjter.
Hvad hedder det højeste bjerg i alperne? Og hvad er det Sankt Bernhardts hunde ofte forbindes
med at have i en lille tønde om halsen? Det var nogle af de spørgsmål, vi havde med i vores quiz
en eftermiddag. Og hvem kan ikke huske Heidi-bøgerne af Johanna Spyri? Der blev også læst lidt
op af børnebogen om Heidis liv og leg i de Schweiziske alper.
En anden eftermiddag hørte vi musik af Strauss, mens vi nød en Sachertærte, som er opkaldt
efter Hotel Sacher i Wien, hvor kagen blev skabt i 1832.
Over to eftermiddage så vi ”The Sound of Music”. Alle nikkede genkendende til filmen, og nynnede
med på de skønne sange i filmen, hvor vi følger den unge novice, som aldrig bliver nonne, men
som guvernante til de mange børn, forelsker sig i deres far, Kaptajnen.
Midt i ugen havde vi fællesspisning, hvor beboere og
personale fra alle etager samledes i Caféen kl. 12.
Centralkøkkenet havde lavet en dejlig middag til os.
Vi fik Wienerschnitzel med brasede kartofler og
tilbehør samt en dejlig let ”Apfel Strudel” med creme
fraiche til dessert.

Personale og frivillige i caféen var alle udstyret med
tyrolerhatte og underholdt med sangen ”Du burde
købe dig en tyrolerhat” til stor morskab for alle. Vi hørte tyrolermusik under middagen og sang
nogle tyske fællessange: ”Die gedanken sind frei”(Schweiz 1815) samt Johannes Brahms
vuggevise fra 1868: ”Guten Abend, gut Nacht”

Endnu en dejlig fællesspisning hvor stemningen
var helt i top.

9

”Fastelavn – er mit navn
Boller vil jeg have!”
Igen i år blev Fastelavnsfesten et tilløbsstykke.
Ca. 80 personer blev vi i alt. Store og små – unge og gamle. Caféen var pyntet fint op – der var forårsgrene
på bordene – alle pyntet med små kulørte katte, som beboerne havde klippet ud en eftermiddag. Der var
store sorte katte på væggene – der var masker, serpentinerne og selvfølgelig en stor tønde, der hang og
ventede på slag. Beboere og pårørende fyldte hurtigt lokalet op - børne- og oldebørn var fint udklædte –
der var prinsesser - et skelet – dyr – en dykker og andre sjove påfund.
Efter at have sat de hjemmebagte boller til livs, blev børnene stillet op i en lang række.
Frivillig Erik og Birgitte sørgede for, at tønden blev holdt nogenlunde på plads med snore, og Sanne og jeg
passede på børnene, så ingen kom til skade. Det varede længe, inden der skete noget!
Alle børnene gav sit besyv med, men det var svært at få hul på tønden. En af de små drenge kom nærmest
dansende hen mod tønden hver gang, og i sin iver for at ramme, havde han næsten mistet taget på køllen.
Det var sjovt at se beboernes glæde og smil ved synet af børnene. Efter kåring af kattekonge og dronning,
fik alle børn en slikpose.
Tak til alle fremmødte for en hyggelig eftermiddag.
Else Marie
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Pandekagedag
D. 13. februar fejrede vi den årlige pandekagedag. Så vi hyggede om beboere og gæster fra
Mødestedet med mange gode pandekager, appelsinsovs, nødder og is til (En slags Crepes
Suzette).
Alle var tilfredse og mens vi spiste dem, fortalte vi om den gode tradition:
Pandekagedagen ligger altid tirsdag efter fastelavns søndag. Fastelavns søndag var i gamle dage
den sidste fridag inden fasten. Derfor festede man og sørgede for at få rigeligt af alle de lækre
sager, man ellers ikke måtte spise i over en måned. På Pandekagedagen om tirsdagen spiste
man så de allersidste rester af den lækre mad.
En gammel kristen tradition, som også går under
navnet:
”Hvide tirsdag”! – pga. ingredienser i pandekager:
hvidt mel, æg, mælk.

Man er begyndt at fejre denne dag siden 2006.
Skikken er importeret fra engelsktalende lande.
Pandekage er en flad kage eller brød, der tilberedes i
en pande.

Danmark:

Forbindes det ofte med noget til dessert. Is – sukker – syltetøj

USA:

Sirup benyttes også her –
De er mindre og tykkere, spises typisk til brunch

Mexico:

Madpandekager, der spises med kødfyld og majs.

Kristne faster 40 dage op til påsken.
I denne periode måtte man ikke spise søde sager.
Derfor skulle råvarer som æg, hvidt mel og mælk spises op. Man lavede bl.a. pandekager i lange
baner.
Med venlig hilsen Else-Marie, søster Ingrid, vores frivillige og Charlotte.
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Lindelys 5 års fødselsdag
Torsdag d. 15. februar havde Lindely inviteret til Sønderjysk kaffebord. Anledningen var, at det var
5 år siden, Lindely åbnede for nye plejeboliger. Og det er efterhånden blevet en tradition, at
caféen byder på dette store kagebord.
I ugen før, havde vi sammen med nogle beboere bagt småkager og skærekager.

Dagen før blev der også der også produceret kager, og ikke mindst havde Ellis frivillig lavet nogle
meget smukke blomsterdekorationer på plader af bark. Vore rare gartnere havde savet
barkpladerne til os samt klippet efeuranker. Her oplevede vi igen dette, at være en del af et stort
team på Skt. Lukas Stiftelsen. De forskellige afdelinger står sammen, når der er brug for hjælp.
I Caféen talte vi meget om den store dag, og alle glædede sig til det.
På selve dagen blev de sidste kager bagt og lagt sammen. Og fløde skal der jo til. Også her
oplevede vi stor villighed fra Centralkøkkenets side. Jeg fik lov at købe den sidste liter piskefløde,
køkkenet lå inde med, denne morgen, da jeg var bange for, at ikke at have fået nok hjem.
Kl. 14 stod kagebordet klart! De festligt pyntede borde var fyldt op med beboere og gæster –
dejligt at se hvorledes mange fra hele Stiftelsen havde taget imod invitationen og troppet op i
Caféen. Der var dejlig hyggemusik med musiker og sanger Safir
Areal.
Vi havde en festlig eftermiddag med fællessange og god stemning
ved bordene, hvor ca. 100 personer var mødt op.
Det sønderjyske kaffebord er et stykke kulturhistorie, et
samlingspunkt for sønderjyder i fest og sorg gennem mere end
150 år. Vigtige politiske beslutninger er truffet ved et kaffebord.
Fællessangen var også med til at sætte sit særpræg på de store
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kaffeborde. Især fra 1880 til 1914 udviklede skikken sig drastisk. Da rykkede man ud fra
hjemmene til forsamlingshusene.
Stor tak til alle vore frivillige hjælpere med at få det stablet på benene. Ikke mindst stor tak til
Søster Martha for de fine ”Gode Råd” Kager, som er bagt med omhu.
Tak for besøget til alle fremmødte.
På vegne af caféen
Else Marie
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Februar måneds særheder
Det er dejligt at kunne tage de gamle traditioner op og bruge dem, som man selv synes. VI kan
godt lide at holde fast i de mange gode skikke, som også markerer årstidernes skiften. Når vi
mennesker deler noget sammen – måltid eller sang – sker der noget helt specielt.
Torsdag d. 22. februar fortalte jeg lidt om februar, som nu synger på sidste vers. Den korteste
måned i hele året og dog har vi fejret så mange ting, som det ses i dette blad.

”Og nu kom Kjørmes Knud!”
Fredag d. 2. februar holdt vi Kyndelmisse fejring om formiddagen. Kyndelmisse er en af de
helligdage Struense afskaffede i 1770. Navnet er latinsk og betyder lysmesse. Vi sang nogle af de
kendte vintersange, hvori der står at nu er halvdelen af vinteren gået, og hvor vi også tager afsked
med vinderens mørke.

”Fastelavn er mit navn”
I rigtig gamle dage var der en levende kat i fastelavnstønden. At slå katten af tønden var den gang
en kamp mellem vinter og sommer. Når man puttede en sort kat i tønden, var det vinteren i man
jog væk. For det meste slap katten væk, når der gik hul på tønden, men den fik sig uden tvivl en
slem forskrækkelse.

”Hvide tirsdag og Aske onsdag”
Hvide tirsdag – også kaldet Pandekagedagen – er altid tirsdag efter Fastelavns Søndag. Og
dagen efter Askeonsdag var starten på 40 dages Faste.

”Valentinsdag”
Den 14. februar – også kendt som de elskendes helligdag.
På denne dag udveksler kærester kort, blomster, chokolade
og andre kærlige gaver. Eller man sender til én man er
forelsket i. Afholdelse af Valentinsdag er i Danmark en
forholdsvis ny tradition.

”Skuddag”
Hvert 4. år er det skudår. Det giver en ekstra dag i
kalenderen, nemlig d. 29. februar. Men det er faktisk ikke d.
29. der møver sig ind i kalenderen; det er d. 24.. Skudår er
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de år, der er delelig med fire – og altså først igen i 2020.
Den romerske kejser Julius Cæsar indførte dette i år 46. H.C.Andersen skrev et eventyr i 1872,
”Ugedagene”. Eventyret handler om ugedagene, som på skuddagen ville holde et gilde og da det
er Fastelavns måned, ville de komme udklædte, efter hvers fornemmelse og bestemmelse.
Jeg læste historien op mens Charlotte, Søster Martha og Søster Ingrid kom frem som de
forskellige ugedage, med hver deres udklædning. Beboerne morede sig, for det er altid sjovt at se
andre slå sig løs.
Det var Caféens afslutning på en festlig februar måned med fejring af mange traditioner, som er
opstået ud fra fasten og lysets komme. Det er dejligt at mærke, at dagene nu også er blevet
længere.
Else Marie

Midvinter
Så lyser atter livets træ,
Mens årets mørke vender.
Vi tror på lys. Vi tror på liv.
Vi griber andres hænder.
Ja, livet! Er det mon en magt
At hvile trygt sin tro mod?
Jeg t ror, det er en lille ting,
Som du skal være go’ mod.
Piet Hein

Vinder af månedens konkurrence:
Ruth Olsson

106

Lydia Knudsen

410
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Prins Henrik
1934 – 2018
I anledning af prins Henriks død har vi i caféen hele ugen fået talt om hans Kongelige Højhed
prins Henrik.
Vi har læst om ham i Berlingske Tidende, i kronprins Frederiks biografibog ”Under Bjælken”(hvor
prins Henrik fortæller bl.a. om opdragelse) og set dronningefilmen ”Dronningens Danmark”
Tirsdag den 20. februar så vi bisættelsen på vores nye storskærm efter musik og bevægelse.
Efter gudstjenesten afsluttede vi med et glas portvin til ære for Prins Henrik.
Så vi synes, at vi sammen med beboerne har været meget optaget af hans sygdomsforløb og
død.

I forbindelse med korsang dagen efter bisættelsen sang koret Psalme 23, ” The Lord’s my
Shepherd”, som Kgl. Confessionarius Erik Normann Svendsen inddrog i sin prædiken over Prins
Henrik.
Erik (frivillig) læste salmen på dansk og koret sang så den engelske udgave.
Hilsen fra Else Marie og Charlotte
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Præstens side

Kære beboere, pårørende og andre interesserede.

Den 8.november blev jeg desværre sygemeldt. I midten af oktober havde jeg fået at vide, at jeg
har kræft i livmoderen. Det var ikke en rar besked; men behandlingen kom meget hurtigt ”på
skinner”. Strålebehandling og atter strålebehandling. Først 23 gange udvendigt og derefter 50
timer indvendigt. Og her skulle jeg så ligge stille i 50 timer og fik strålebehandling hver time.
Sådan en gang stråler giver mange bivirkninger og træthed, så jeg har været sygemeldt her indtil
midten af februar.
Jeg havde en idé om, at jeg lige kunne se forbi på Lindely og hilse på alle jer kære; men ”det går
ikke altid, som præsten prædiker!”. Kræfter havde jeg ikke meget af; men nu går det efterhånden
bedre. Jeg er glad for at være tilbage igen og være en del af jeres hverdag. Mange gange har jeg
tænkt på jer, også i de 50 timer, hvor jeg lå helt stille.

I marts er der gudstjeneste på Lindely i ”Cafeen”:
Tirsdag, den 6.marts kl.14,00 (Vibeke Hemmert) – Kirkekaffe
Tirsdag, den 20.marts kl.14,00 (Vibeke Hemmert) - Kirkekaffe
Gudstjenesten varer ca. en halv time, hvor vi synger nogle salmer, lytter til dagens tekst, siger
Trosbekendelsen, lytter til prædiken og holder altergang.
Husk at give besked i god tid til personalet, så de evt. kan følge jer til gudstjenesten.

HUSK, AT VI HAR GUDSTJENESTE HVER SØNDAG I KIRKEN KL.10,30, HVOR I ER MEGET
VELKOMNE.

Mange hilsener og på gensyn
Vibeke Hemmert, institutionspræst
Tlf.nr. 20 85 24 93(mobil)-39 45 52 55 (kontor) – email: vihe@sanktlukas.dk
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Aktiviteter i marts 2018
Torsdag 1. marts

Fredag 2. marts

Mandag 5. marts

Tirsdag 6. marts

Onsdag 7. marts
Torsdag 8. marts

Fredag 9. marts

Mandag 12. marts
Tirsdag 13. marts

Onsdag 14. marts

10.30

Musik og bevægelse

13.30

Spilledag

15.00

Fællessang

10.00

Tegne-/akvarelgruppe

10.15

Børnehaven

10.30

Musik og bevægelse

13.30

Samvær

10.30

Musik og bevægelse

14.00

Litteraturgruppe med Helle S.

10.00

Strikkecafé til fordel for socialt arbejde

10.30

Musik og bevægelse

14.00

Gudstjeneste

10.30

Musik og bevægelse

14.00

Kor

10.30

Musik og bevægelse

13 – 15

Lindas Tøjsalg

15.00

Fællessang

10.00

Tegne- og akvarelgruppe

10.30

Musik og bevægelse

13.30

Musikeftermiddag med Jonas Collin på saxofon
og Jørgen Ølund på guitar

10.30

Musik og bevægelse

13.30

Bustur til Føtex

10.00

Strikkecafé til fordel for socialt arbejde

10.30

Musik og bevægelse

14.00

Rebecca Fischer Nielsen fortæller om
Lukasfællesskabet

10.30

Musik og bevægelse

14.00

Erindringsdans
/besøg af aktiverende team
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Aktiviteter i marts 2018
Torsdag 15. marts

10.30

Musik og bevægelse

13.30

Bustur til Føtex

15.00

Fællessang

10.00

Malegruppe

10.15

Børnehaven

10.45

Musik og bevægelse

13.30

Samvær

10.30

Musik og bevægelse

14.00

Litteraturgruppe med Helle Salling

10.00

Strikkecafé til fordel for socialt arbejde

10.30

Vi klipper påskepynt. Besøg af aktiverende team

14.00

Gudstjeneste

10.30

Musik og bevægelse

14.00

Kor

10.30

Musik og bevægelse

13.30

Bankospil

15.00

Fællessang

10.00

Malegruppe

10.30

Musik og bevægelse

13.30

Samvær

10.30

Musik og bevægelse

14.00

Vi klipper gækkebrev

10.00

Strikkecafé til fordel for socialt arbejde

10.30

Musik og bevægelse

14.00

Inge Steenberg fortæller om Rosenly

10.30

Musik og bevægelse

14.00

Samvær

Skærtorsdag 29. marts

19.00

Nadvergudstjeneste i kirken

Langfredag 30. marts

14.00

Musikgudstjeneste i kirken

Lørdag 31. marts

12.00

Påskefrokost for beboere og personale

Fredag 16. marts

Mandag 19. marts
Tirsdag 20. marts

Onsdag 21. marts
Torsdag 22. marts

Fredag 23. marts

Mandag 26. marts

Tirsdag 27. marts

Onsdag 28. marts
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Kontaktinformation
Lindelys ledere og nøglemedarbejdere kan kontaktes på nedenstående telefonnumre og
mailadresser:
Ansvarshavende
døgnet rundt alle dage, hele året rundt

39 45 50 01

Forstander Pia Thøgersen
Mail:

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

Mail:

39 45 50 03
kwan@gentofte.dk

Viceforstander Karin Anker

Beskæftigelsesansvarlig Else Marie Mikkelsen
Mail:
Etage-telefon (stuen ) SSA
Gitte Svensson
Etage-telefon (1-Sal)

Plejehjemsassistent
Tina Norrby

Etage-telefon (2. sal)

Sygeplejerske
Jeanne Rabjerg

Mail:
Mail:

39 45 50 25
elmi@sanktlukas.dk
39 45 50 04
gisv@gentofte.dk
39455005
tiba@gentofte.dk

Mail:

39 45 50 06
jear@gentofte.dk

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

39 45 50 01
behl@gentofte.dk

Formand for Beboer- og pårørenderådet
Jytte Rekling

Mail:

20 46 52 36
jytterekling@hotmail.dk

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

