UNDER LINDEN

2018

April

4

Indholdsfortegnelse

Leder

3

Referat af Beboer pårørende møde

4

Præsentation af ny gruppeleder

6

Beboernyt

7

Månedens digt fra formanden

8

Vindere af sidste måneds konkurrence

9

Nyt fra Mødestedet

9

Festlig koncert

11

Vil du med i Føtex

12

Lukas fællesskabet

13

I dagene op til palmesøndag

15

Besøg af elever fra Hellerup Skole

16

Præstens side

17

Månedens aktiviteter

18

Kontaktinformation

20

REDAKTION
Ansvarshavende:

Pia Thøgersen

Redaktør:

Else Marie Mikkelsen/Pia Thøgersen

Layout:

Inge-Lise Tobiesen

Sidste frist for indlæg til næste blad er mandag den 23. April 2018.
Redaktionen opfordrer alle til at bidrage med indlæg. Er der brug for hjælp til at skrive, er man altid
velkommen til at kontakte redaktionen.

Under Linden

2

5. årgang

nr. 4

oplag 140 stk.

Leder
Kære alle læsere af dette blad - jeg glæder mig altid til jeg skal skrive dette indlæg hver måned.
Hvorfor gør jeg det – jo, for dagligdagen farer af sted, over stok og sten, men når jeg skal skive til
bladet ”Under Linden” er jeg svunget til at sætte mig stille og roligt og reflektere over alt det vi
arbejder med på Lindely.
Nogle gange er det på mit konto, men som regel er det hjemme hvor min mand sidder og ser Tv
med sin hund ved siden af sig. Det er bare så hyggeligt.
Som jeg skrev i januar bladet, var hjemmelighed på plejecentre, et fokus område for ældre
området i 2018. Dette er et punkt, som vi her på Lindely vil arbejde intenst med. Så sent som i
denne uge, har jeg talt med flere forskellige personer tilknyttet Lindely om dette emne.
Det ene emne: Hvordan kan det være, man kan side i fællesarealer og spise
morgenmad i nattøj?
Det er bare mere end relevant – for på den ene side siger vi, der skal være hjemmelig forhold på
et plejecenter, og på den anden side skal vi bevare værdighed og respektere hinanden.
Personligt er det min klare holdning at selvfølgeligt skal man have tøj på, når man sidder og spiser
med andre. Men jeg kan sagtens forstå, det er hyggeligt at spise morgenmad i badekåbe sammen
med andre. Nogle har hele sit liv spist morgenmad i badekåbe. Men her tænker jeg, der er nød til
at være nogle fælles regler, da der er mange der bor sammen, og ikke selv har valgt hvem man
bor med. Hvis man vil spise morgenmad i badekåbe, kan man spise i sin egen bolig. Dette emne
vil blive taget op på personalemøde og i Beboer og Pårørenderådet.
Det andet emne: Der er rigtigt mange beboere og pårørende, der ikke kan
forstå personalet ikke lukker døren til toilettet fra boligen.
Her handler det også om hjemmelighed. Jeg tror ikke nogen har døren til toilettet stående åben
der hjemme. Her er det vi på Lindely, skal arbejde med at ændre vaner og hele tiden have fokus
på, vi er gæster hos beboerne er i deres eget hjem. For udenforstående er det så indlysende og
burde være en selvfølge – men sådan er det desværre ikke. Derfor er det noget vi også vil arbejde
intenst på.
I april måned vil vi arbejde på aktiviteter i weekenden. Det vil være noget vi tager fat på til
personalemødet og i Beboer og Pårørenderådet. Hvad aktiviteter er der behov for. Vi har tidligere
haft denne snak – den er utrolig vigtig. Hvornår skal der være mere ro? Hvornår er det familie og
venner? Hvem har behovet? Hvordan var det da man boede hjemme? Ja, alle disse spørgsmål
kunne jeg blive ved at stille og det er dem vi tager fat på i denne måned.
April er også måneden hvor jeg får mit andet barnebarn og jeg mere end glæder mig!!!! Det er det
mest fantastiske af få børnebørn og ikke mindst være sammen med dem.
Nyd foråret – det er bare så fantastisk når atl vågner op efter vinterens dvale,
Pia Thøgersen
Forstander
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Referat af beboer- og pårørenderådsmøde den. 18 marts 2018
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
Helene Svendsen, pårørende Kathrine Svendsen, bolig 222
Susanne Holst Carl, pårørende Annelise Møller, bolig 226
Jørgen Bay, bolig 127
Børge Jørgensen, pårørende Anna Marie Jørgensen, bolig 303
Inge Christensen, bolig 3

Fraværende: Henning Strøm bolig 23
Referent:
01
02
03
04

Pia Thøgersen

Godkendelse af
Dagsordenen
Valg af referent
Godkendelse af
ref.
Nyt fra formand
Jytte Rekling

Dagsordenen blev godkendt

Orientering
omkring
aktiviteter af Else

Else Marie blev meget rost for alle de aktiviteter der er i cafeen.
Der blev kort informeret om de planer der er lige fra busture og
andre tiltag. Det var et ønske fra medlemmerne at der også blev

Pia Thøgersen
Referat blev godkendt.

Formanden håber på et rigtigt godt samarbejde i Bruger
pårørenderådet de kommende to år.
Desuden ville formanden bringe et digt i blader Under Linden fast
hver måned.
Orientering ved
1. vedr. dårlig belysning på parkeringsplads, er der bestilt yderligere
forstander Pia
lamper der vil komme til at hænge på væggen af Lindely, således at
Thøgersen,
de lyser ned på gang arealet.
opfølgning af
Desuden vil der blive sat skilte op om parkering forbudt der hvor der
punkter fra sidste ikke er parkeringspåse.
møde, økonomi,
2. budget 2017 blev afsluttet med et lille overskud. Budget 2018 er
værdighedspolitik, der gået en måned men det ser pænt ud. Vedr. ændringer til flere
øvrige planer for
plejeboliger er økonomien også på plads i overensstemmelse med
2018
gældende regler i Gentofte kommune.
3. Der er et stort ønske fra ledelsens side at fortsætte arbejdet med
værdighedspolitik. Først samle op på de politikker der er sat i gang i
2016/2017 og derefter arbejde videre med emner som rådet kunne
tænke sig vi havde fokus på.
4. Lions klub har bevilget penge til markiser på terrassen som vi skal
have monteret (gerne to delt) der vil blive sendt ansøgninger til
fonde på at lave et Demens rejsehold, et til mere hjemlig indretning
af plejecentret og det sidste til kompetencefonden på udvikling af
personale kompetencer.
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Marie
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Bordet rundt

08

Faste ønsker til
dagsordenen
fremover
Emner samt plan
for møder og
andre aktiviteter i
2018
Evt. ekstra info
møde til nye
medlemmer

09

10

11
12

Evt.
De næste
planlagte møder i
2018

lavet ture hvor dem der ikke kunne ud trygge ønsker om ture – en
sanse oplevelse hvor oplevelse af dufte og stemninger kunne have
en stor værdi.
1. 2-sal oplever der fungerer så godt. Det er meget positivt med
det nye personale og rigtigt godt det er lavet om så man
spiser ved flere borde.
2. Det ville være et stort ønske med billeder af medarbejderne
på de enkelte afdelinger da det er svært at huske hvem er
hvem, og hvad deres ansvarsområde er. Dette er aftalt
gennemført senest 1. juni.
3. Der er svært for beboerne at forstå at de penge de har
stående på Stiftelsens depot konto bliver oplyst med et
minus foran. Det gør beboerne urolige hver gang de får
opgørelsen. Derfor ønskes dette ændret
4. Når der kommer vinduespudser ville de gerne have besked
dagen før således at potteplanter etc. Kunne blive fjernet fra
vinduskarmen inden denne kom.
5. Nogle oplevede at dynebetrækket var for langt i forhold til
dynen. Dette vil blive undersøgt. Det er beboernes egne
dyner.
6. Der blev spurgt til klippekort og denne procedure blev
gennemgået. Der blev orienteret om at der forefindes en
mappe på kontoret som pårørende også har adgang til, så
pårørende ved hvad den halve time bruges til. Der var
pårørende som ikke mente, de havde været med til at
beslutte hvad disse skulle bruges til. Dette vil der blive
strammet op på
7. Maden var blevet meget bedre. Det var mere mørt. Dog var
det et stort ønske at det var velkendt mad såsom Frikadeller
etc.
8. Det var et ønske at pårørende blev kontaktet når tandlægen
kom
9. Det var et ønske at det var muligt at der kom personale med
til tandlæge.
Det var et stort ønske at Else Marie kom som punkt 4.
Datoerne havde vi aftalt på sidste møde. På maj mødet vil
aktiviteter i weekenden være det tema vi tager op og arbejder med
Dette mente de ikke de havde behov for da de havde de oplysninger
de havde brug for. Jeg forklarede at vedrørende arbejdsgange etc.
Var jeg meget villig til at lave et møde hvor de kunne spørge om
dette. Men dette var ikke et ønske.
Mona Gøthler meldte fra til mødet i maj
22. maj. 19. juni, 28. august, 9. oktober, 27. november på dette
møde vil der også være dialog møde med Gentofte kommune fra 1718
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Præsentation af Tina Bartholdy Norrby
Hvem er jeg så?
Jeg er en 56‐årig kvinde, blev uddannet som plejehjemsassistent i april 1990, har arbejdet i
socialpsykiatrien i perioden 1992‐2012. Siden 2012 har jeg arbejdet på plejehjem.
Jeg har en fuld diplomlederuddannelse i ledelse, derudover har jeg en merkonomuddannelse i
ledelse, da jeg godt kan lide at bliver udfordret på det faglige plan.
Jeg er lyttende og loyal med et stærkt nærvær. Jeg giver selvfølgelig en hånd med i situationer,
hvor der er brug for ekstra hjælp på tværs i organisationen. Mit engagement er stort, og jeg
brænder for at bringe beboerne i
centrum. Mit personale giver mig opfattelsen af, at være en synlig leder med åbentstående dør –
så at sige.
Beboere, pårørende og personaler benytter sig af dette, efter behov.
Jeg fokuserer meget på, at få mine medarbejdere til at bringe beboerenes ressourcer i spil, for
derigennem at øge selvbestemmelsesretten
og livskvaliteten for den enkelte beboer. Mit
fokus er i relationen mellem menneskerne.
Det ligger mig meget på sinde, at alle har et
godt arbejdsmiljø, for derigennem kan alle
yde deres bedste. Når jeg
møder om morgenen, er det med et stort smil
og godt humør. Grundlæggende har jeg et
lyst og positivt livssyn, som smitter. Og, så
syntes jeg det skal det være sjovt at gå på
arbejdet… Jeg forsøger i den grad, at bringe
humoren ind i hverdagen. Et godt grin kan
løsne mange ting, bare vi griner sammen.
Jeg stiller høje krav til mig selv, og stiller også
krav til andre, men gør det med et stort hjerte.
Jeg fokuser på den anerkendende tilgang til
mine medmennesker.
Privat bor jeg i Lynge sammen med min
mand på 32. år, han er major i flyvevåbnet, vi
har været gift i 29 år. Vi har en datter Mia,
som er 22 år og hun er flyttet til Aarhus, hvor
hun læser på Universitet.
I min fritid nyder jeg at læse bøger
(skønlitteratur og faglitteratur). Kan lide at løbe og svømme (har fx gennem flere år deltaget i
Åbent Vand, sidst var i 2015 med 2 km i Christiansborgs Kanal, København.
Herudover holder jeg af at nyde livet med min familie, rejse, fotografere, ture i naturen, hus, have
og sy patchwork.

6

Beboer nyt

Fødselsdage i april 2018
Den 01. april

Anna Lyth Knudsen

bolig 410

Den 5. april

Anders Halse

bolig 227

Den 15. april

Mogens Holm

bolig 304

Den 16. april

Knud-Eigil Tychsen

bolig 5

Den 17. april

Kirsten Nehammer

bolig 7

Den 19. april

Lillian Andersen

bolig124

Den 21. april

Birte Pagh-Friis

bolig 27

Den 28. april

Mette Lyngbye

bolig 305

Den 30.april

Esther Herlak

bolig 24

TIL LYKKE med dagen!

Velkommen til Lindely!
Ingen ledige boliger
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Månedens digt fra Formanden

Når jeg vokser frem af mulden,
Er det atter blevet vår,Lindetræets gamle grene
Da med friske knopper står.

Fra mit hjem i bøgeskoven
Går et kærlighedens bånd
Til den plet, hvor jeg blev plantet
Af en god og venig hånd.

Mellem fire smuke linde
Står jeg i min hvide dragt;
Høje, strunkne påskeliljer
Holder som soldater vagt.

Brudens liljekonvaller
Spirer i en vældig fart,
St de levende små klokker
I dens skød kan få det rart.

Og Når æbleblostret rødmer,
Og det summer – kommer hid!Under lysegrønne linde
Kommer blomstens ventetid
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Jytte Rekling

Vindere i konkurrencen:
Jytte Hinz

bolig 026

Poul Østergaard

bolig 028

Glimt fra Mødestedet
Det er torsdag eftermiddag, vi sidder og har fællessang. Vi er mange både beboere og sangere.
Beboerne er glade for sangen og de giver udtryk for det på hver deres måde. Jeg sidder med en
beboer og holder hendes hånd, glæder mig over at se hvordan hun nyder det.
Sang/musik gør altså noget ved os!!

Strikkegruppen hygger sig med hinanden og ligeså gør malegruppen – malegruppen venter
spændt på, at deres fine fælles projekt er klar til ophængning, mere om det senere.

Billedet er fra tirsdagssamvær med hospicepræst Mette Devantier.

Vi har følgende tirsdagssamvær i april måned:
Tirsdag den 10/4

Marianne Bønløkke :”Gud var den første frugtavler

Tirsdag den 24/4

Merete Arnstrøm læser/fortæller historie

Velkommen til at kigge ned i Mødestedet – vi har tid til en snak og der er kaffe på kanden.
Søster Ingrid
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Ophængning af billede
Nu er vores billede Noas ark blevet hængt op i personalestuen.
Det er meget stort, at vi er nået hertil. Det er plakaten Noas Ark af Esben
Hanefelt Kristensen, som vi har brugt som udgangspunkt for dette billede.
Der er gået mange timer med fællesskab, latter, musik (Mozart er favorit). Vi
har hver malet 1 – 2 felter, og det er en stor glæde. at Lindely vil have billedet
til at forskønne personalestuen.
Maleholdet i Mødestedet
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Festlig koncert
Fredag d. 9. marts havde vi den glæde at
have besøg af Jonas Collin, som spiller
på Saxofon, samt Jørgen Ølund, på
elektrisk guitar.
Jonas er pårørende til en af vore
beboere og havde tilbudt at komme og
spille.
De spillede bl.a. nogle jazznumre, som
snart fik smilene frem hos vore beboere.
Jonas sang også til flere af Otto
Brandenburgs sange – bl.a. ”To lys på et
bord”, som blev lanceret ved Melodi
Grand Prix i 1960 og ”Alle sømænd er
glade for piger” – hvor vi alle kunne synge med på omkvædet : ”Og lidt for Susanne, Birgitte og
Hanne, og Tove og Anne, og Lizzie og Kiss, Foruden Agnete, Elisa og Grethe og Anne Merete, og
Molly og Lis!

Denne sang er fra filmen
”Sømand i knibe” fra
1960, og stadig populær
at synge med på. Søster
Ingrid og Søren Rekling
fik sig en lille spontan
kørestolsdans, af bare
glæde.
Senere blev der sunget
”What a Wonderful World”
af Louis Armstrong – og
her bad Jonas os tænke
på en mørk herre.
Til sidst blev der sunget
”Gem et lille smil til det
bli´r gråvejr” som blev lanceret af Gustav Winckler. Det blev en dejlig eftermiddag, hvor caféen var
fyldt med glade beboere og pårørende. 1000 tak til ”drengene”, der kom og skabte glæde en
fredag eftermiddag på Lindely.
Else Marie
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Vil du med i Føtex?
Vi har et par gange været i Lyngby Storcenter med beboere, og også haft nogle gode ture; men
det kan virke lidt stort og uoverskueligt for nogle. Derfor har vi prøvet at tage i Føtex, som også
har lidt af hvert.
Vi har nu været afsted med beboerne fra 2 etager, og i løbet af april kommer vi afsted med de
øvrige etager.
Hver gang har der været en hjælper med fra etagen. I Føtex har vi gået rundt og kigget på
varerne, vi har bl.a. købt påskeservietter, som beboerne var med til at vælge. Bagefter nød vi en
kop kaffe og en dejlig kage. På hjemturen kørte vi lidt rundt på Østerbro. Den sidste dag nåede vi
ind omkring Kgs. Nytorv, Nyhavn og videre til Amalienborg, Gefion springvandet og Langelinie.
Alle nød busturen.

Herefter bliver der ”Anemone-Ture”, hvor vi
skal ud i naturen og nyde det.

Dorthe 1. sal, Sanne stuen og Else Marie
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Lukas Fællesskabet – Foredrag ved Rebekka Fischer-Nielsen

Tirsdag den 13. marts, var Cafeen stuvende fuld. Kørestole og rollatorer måtte skubbes lidt rundt
for at give plads ved de veldækkede kaffeborde, der var smukt pyntet med forårsblomster. Flittige
frivillige og medarbejdere fra beskæftigelsen kom svingende ind med flotte lagkager, og der var
dampende kaffe på kanden. Det var igen blevet tid til et af Mødestedets populære foredrag, der
bliver arrangeret af Søster Ingrid ca. hver fjortende dag. Lagkagen vakte lykke hos mange
beboere, og flere beboere spurgte, om anledningen var nogens fødselsdag. Årsagen var imidlertid
en anden, det var blevet tid til at høre projektkoordinator Rebekka Fischer-Nielsen fortælle om
Lukas Fællesskabet, og de forandringer fællesskabet har gennemgået gennem det sidste år.

Efter at have sunget fællessang (Den Blå Anemone af Kaj Munk), drukket kaffe og spist lagkage,
var vi klar til foredraget.
Rebekka indledte med at præsentere sig som projektkoordinator og fortælle, at hun er ansat i en
to-årig projektperiode, som nu er ca. halvejs. I den periode skal Rebekka understøtte en af Lukas
Fællesskabets største forandringer, nemlig overgangen fra et rent søsterfællesskab til et
familiefællesskab. En udfordrende, men også berigende opgave, og en forandring der i 2017 har
tilføjet 27 beboere til det nye bo- og levefællesskab. Lukas Fællesskabet kan nu kan prale med et
aldersspænd fra 1-92 år – og som det hurtigt blev suppleret af en tilhører - om en måned fra 0-92
år!
Rebekka lagde meget vægt på Lukas Fællesskabets ophav. Søsterfællesskabets værdier
herunder diakonien skal fortsat være de bærende elementer i det nye Lukas Fællesskab.
Lukas Fællesskabet har sit navn efter Lukas Evangeliet, hvor historien om Den Barmhjertige
Samaritaner optræder. Historien er en meget væsentlig fortælling om næstekærlighed og den
bagvedliggende inspiration for diakonien.
Så var det tid til at høre et par beboere fortælle om, hvordan det var at være en del af det nye
fællesskab. Rebekka spurgte Erik og Søren (Else Maries mand), to engagerede herrer der næppe
behøver nærmere præsentation, da de er særdeles velkendte ansigter på Lindely.
Erik fortalte, at det havde været en stor drøm for ham siden ungdommen at bo et sted som Lukas
Fællesskabet, og da muligheden var opstået sidste år, havde han ikke betænkt sig på at ansøge.
Erik sagde, at han opfattede det lidt, som de afrikanske landsbyer han har boet i bl.a. i Tanzania -
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små verdener hvor alle kender alle og hjælper hinanden. Erik fortalte om fælles morgenandagter,
fællesspisninger to gange om måneden, bordtennisturnering etc., og han nævnte sit frivillige
små
verdenerpå
hvor
alle kender
alle og
hjælper
hinanden.
Erikaltid
fortalte
fælles morgenandagter,
engagement
Lindely
som noget
af det
allerbedste.
”Som
at fåom
flødeskummet
på
fællesspisninger
to gange
om det
måneden,
bordtennisturnering
lagkagen”,
som Erik
beskrev,
at bo i Lukas
Fællesskabet.etc., og han nævnte sit frivillige
engagement på Lindely som noget af det allerbedste. ”Som altid at få flødeskummet på
Efterfølgende var det Sørens tur til at fortælle, og modsat Erik havde han været lidt mere skeptisk
lagkagen”, som Erik beskrev, det at bo i Lukas Fællesskabet.
ved beslutningen om at ansøge. Søren fortalte, at han jo stod ved begyndelsen af
Efterfølgende var det og
Sørens
tur til atpå,
fortælle,
ogkunne
modsat
Erik havde
han
lidt mere
pensionisttilværelsen
var usikker
om han
få tiden
til at gå
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sted som
Lukas,skeptisk
og om
ved beslutningen
omtilatrette.
ansøge.
Sørenkunne
fortalte,
at han
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han
kunne finde sig
Heldigvis
Søren
fortælle,
hanbegyndelsen
nu var blevetafligeså glad for at
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og”Vi”.
om
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og begejstret
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idesom
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det store
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finde
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også
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men
fremfor
Tanzania.
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og begejstret
for fællesskabets
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”Vi”.
Som en
Søren
sagde:
”i Fællesskabet
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hverErik
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og den
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kanstore
Erik og
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kunne
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jeg så gå
og slås
Det
vakte stor morskab
hos alle de men
fremmødte
og blev fremfor
sidste ord
fra de to
Som herrer.
Søren sagde: ”i Jylland har en hver landsby også en landsbyklovn, og den titel kan Erik og
lune
jeg så gå og slås om”. Det vakte stor morskab hos alle de fremmødte og blev sidste ord fra de to
Nu ventede vi bare på at kunne stille spørgsmål til Rebekka. Flere ville gerne vide, hvordan man
lune herrer.
kunne blive optaget i Lukas Fælleskabet, da de havde pårørende, der gerne ville bo der. Rebekka
Nu
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rækkedesværre
optagelsesspørgsmål
(udarbejdet af Rebekka). Hun
gennemgående
små,
havdeen
familier
ikke så gode muligheder.
tilføjede hun, at de havde måttet afvise rigtig mange kandidater pga. pladsmangel, og da boligerne
Dermed sluttede en forrygende time i Cafeen.
gennemgående var små, havde familier desværre ikke så gode muligheder.
Dermed sluttede en forrygende time i Cafeen.

Tobias (Praktikant Lindely)
Tobias (Praktikant Lindely)
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I dagene op til Palmesøndag, fik vi pyntet op til Påske.
Vore gartnere havde klippet grene til os, og nogle af beboerne hjalp
med at hænge æg på grenene.
Det er altid dejligt at pynte op til påske, med de skønne farver, og så
det, at vi går en lysere tid i møde.
Else Marie
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Besøg af elever fra Hellerup Skole
8. klasse fra Hellerup Skole har været på besøg, da de havde et projekt, de kaldte ”Fremtidens
storby”.
Derfor kom de 15 unge til foredrag om en snak om projektet. To lærere (Jesper og Peter) fortalte
først hvordan opgaven er delt op i teknologi, bolig og sundhed i år 2049 – 2099.
Første gruppe kaldte deres by for ”future university” og emnet var kultur og uddannelse. Politi skal
være i nærheden og glaselevatorer som kører een rundt i byen. Der vil ikke være bøger mere,
IPads. Man skal bruge hånden, når man handler i et computersystem og betaler med en
hånd???? I stedet for kontanter.
Soveværelset vil være borte om dagen og ved nat trykkes på en knap og sengen kommer op af
gulvet. Klasseundervisning på storskærm hvis læreren er syg. Gruppen endte med at fortælle en
opdigtet historie fra deres visions-by om
pigen Sofia’s hverdag i byen.
De næste grupper fortalte om robotter,
flyvende biler, solceller, droner, vindmølleparker, helikoptere og hologrammer.

Enkelte beboere spurgte eleverne om de f.eks. selv kunne tænke sig at bo sådanne steder. Det
ville eleverne gerne. En beboer spurgte om hvordan man som beboer ville tjene penge i dette
fremtidssamfund. Dertil svarede læreren, at samfundsfag og dermed penge først kommer på
skemaet næste år, hvorfor eleverne ikke havde behandlet samfundsforhold som penge og politik.

Else Marie serverede saft og rundstykker og fortalte om bofællesskabet på Lukas om landsbyen i
storbyen, hvor her er køkken, børnehave, hospice, besøgshunde, busture og at hjælpe flygtninge
og vore udenlandske læger fra Sri
Lanka.
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Præstens side

Kære beboere, pårørende og andre interesserede.
Det er så skønt, når alle aldre kan være fælles om en god oplevelse.
Søndag, den 22.april kl.10,30 har vi i kirken FORÅRS-FAMILIE-GUDSTJENESTE. Vi vil gerne
indbyde alle til at deltage, så I kan bare tage børn, børnebørn og oldebørn med.
Efter gudstjenesten vil der være sandwich, kaffebord samt underholdning for børn og voksne i
Festsalen. Vi glæder os til at se jer.
Prisen er 30 kr. pr voksen.

Gudstjeneste på Lindely i ”Cafeen:
Tirsdag, den 3. april kl.14,00 (Vibeke Hemmert) – Kirkekaffe
Gudstjenesten varer ca. en halv time, hvor vi synger nogle salmer, lytter til dagens tekst, siger
Trobekendelsen, lytter til prædiken og holder altergang.

Torsdag, den 19. april kl.17,00 (Vibeke Hemmert) – Forårsfest
Gudstjenesten til Forårsfesten bliver afholdt i Sankt Lukas Stiftelsens kirke. Gudstjenesten
vil forløbe som sædvanlig – dog uden altergang.
HUSK, AT VI HAR GUDSTJENESTE HVER SØNDAG I KIRKEN KL.10,30, HVOR I OGSÅ ER
MEGET VELKOMNE.
Husk at give besked i god tid til personalet, så de evt. kan følge jer til gudstjenesten.

Mange hilsener og på gensyn
Vibeke Hemmert, institutionspræst
Tlf.nr. 30 85 24 93(mobil) 39 45 52 55 (kontor) – email: vihe@sanktlukas.dk
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Aktiviteter i april 2018
Tirsdag 3. april

Onsdag 4. april

Torsdag 5. april

Fredag 6. april

Mandag 9. april
Tirsdag 10. april

Onsdag 11. april

Torsdag 12. april

Fredag 13. april
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10.00

Strikkecafé til fordel for socialt arbejde

10.30

Musik og bevægelse

14.00

Gudstjeneste

10.30

Musik og bevægelse

10 - 13

Trim Sko salg

14.00

Aktivitet på 1. sal

18.30

Koncert Se opslag

10.30

Besøg af aktiverende team

13.30

Bustur for 3. sal

13.30

Hygge med kaffe i Caféen

15.00

Fællessang

10.00

Tegne- og akvarelgruppe

10.15

Besøg af Børnehaven

10.45

Musik og bevægelse

13.30

Samvær

10.30

Musik og bevægelse

14.00

Klaverkoncert m/Peter Bo Nielsen

10.00

Strikkecafé til fordel for socialt arbejde

10.30

Besøg af Aktiverende team

14.00

Marianne Bønløkke: Gud var den første
frugtavler

10.30

Musik og bevægelse

10.30

Kirkesalon for demente

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

Aktiviteter i april 2018
Mandag 16. april

Tirsdag 17. april

Onsdag 18. april

10.30

Musik og bevægelse

13.30

Bustur for 2. sal

14.00

Hygge med kaffe i Caféen

10.00

Strikkecafé til fordel for socialt arbejde

10.30

Musik og bevægelse

14.00

Film

10.30

Musik og bevægelse

14.00

Erindringsdans/
Besøg af aktiverende team

Torsdag 19. april

10.30

Musik og bevægelse

17.00

Forårsfest – se opslag

10.00

Malegruppe

10.15

Besøg af Børnehaven

10.45

Musik og bevægelse

13.30

Samvær

10.30

Musik og bevægelse

13.30

Bustur for 4. sal

14.00

Litteraturgruppe med Hanne Holck

10.00

Strikkecafé til fordel for socialt arbejde

10.30

Besøg af Aktiverende Team

14.00

Merete Arnstrøm læser/fortæller historie

10.30

Musik og bevægelse

10.30

Kirkesalon for demente

14.00

Kor

10-13

Seniorshop/tøjsalg

13.30

Kaffe med varme hveder

Store Bededag

10.30

Gudstjeneste i kirken

Mandag 30. april

10.30

Musik og bevægelse

14.00

Klaverkoncert m/Peter Bo Nielsen

Fredag 20. april

Mandag 23. april

Tirsdag 24. april

Onsdag 25. april

Torsdag 26. april
Fredag 27. april
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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

Mail:

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

Mail:

39 45 50 03
kwan@gentofte.dk

Viceforstander

Pia Thøgersen

Karin Anker

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

39 45 50 25
elmi@sanktlukas.dk

Mail:

39 45 50 04
gisv@gentofte.dk

Mail:

39455004
tibn@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

Etage-telefon(1-sal)

Etage-telefon (2. sal)

plejehjemsassistent
Tina Norrby
Sygeplejerske
Jeanne Rabjerg

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.

