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Sankt Lukas Stiftelsen 2017
– endnu et kapitel i historien
En årsberetning kan betragtes som en lille historiebog.
En historiebog som føjer endnu et kapitel til fortællingen om det sted eller de aktiviteter, som årsberetningen vedrører – i dette tilfælde Sankt Lukas Stiftelsen.
Som alle gode historiebøger håber jeg, at denne årsberetning vil give et godt indblik i det liv og de aktiviteter, som har præget den periode den dækker, nemlig
2017. Samtidig er den jo kun er ét kapitel i den store
fortælling, hvor det ene år står på skulderene af det
andet og danner fundamentet for det næste. Derfor
giver den forhåbentlig også et billede af, hvad Sankt
Lukas Stiftelsen er for en organisation og et sted her
godt hundrede år efter sin tilblivelse.
2017 blev et år, hvor vi både fik anledning til at kigge
bagud og fejre historien, hvor vi havde masser af an-

ledninger til at glæde os over nutiden, og hvor vi så
nogle frø spire og danne grundlag for forhåbentlig at
kunne bære os ind i fremtiden.

Et år med tre jubilæer
Fejringerne startede på en af årets første dage med en
markering af 25 året for etableringen af Mødestedet.
Som samværsstilbud for ældre har Mødestedet gennem sine mange år har haft stor betydning for mange,
som her har fundet plads og rum for samvær og aktiviteter med andre ældre. Nogle måneder senere kunne
vi markere 20 året for etableringen af Det Udgående
Hospiceteam, og den 1. oktober kunne vi fejre, at det
var 25 år siden Stiftelsen åbnede Danmarks første
hospice og dermed lagde grunden til, at vi i Danmark
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også fik dette helt unikke tilbud til mennesker i den
sidste livsfase. Med disse jubilæer fik vi ikke kun lejlighed til at sige tak for mod og fremsyn til de søstre, der
skabte grundlaget for disse tilbud, vi blev også mindet
om vores forpligtelse til at føre den ånd og de værdier,
som tilblivelsen og indholdet af disse tilbud hviler på,
videre.

Vores ånd og værdier
Det er i dagligdagen og det daglige arbejde i Stiftelsens forskellige tilbud og afdelinger, at vores ånd og
værdier skal komme til udtryk. Både i form af et højt
fag-fagligt niveau i løsningen af opgaverne og ved at
omsætte vores diakonale værdier i praktisk handling
til gavn for de mennesker, der som beboere, brugere eller besøgende kommer i berøring med Stiftelsen.
Det har været en fornøjelse at opleve, hvordan alle på
Stiftelsen uanset funktion har taget denne opgave på
sig i året, der er gået. Fra Hospice til Serviceafdelingen
har der været fokus på at løse opgaverne på højeste
kvalitetsniveau samtidig med, at man har givet vores
værdier ”at se mennesket i alle vi møder”, ”at vise kærlighed” og bidrage til ”at skabe fællesskaber” kød og
blod. At det er lykkedes, er ikke kun bekræftet gennem
de mange dejlige tilbagemeldinger, som vi har modtaget gennem året fra glade og tilfredse brugere og
pårørende. Forsker Helle Hein har via feltstudier i Lundegård, Det Udgående Hospiceteam og Serviceafdelingen påvist, at vores diakonale værdier er forankrede
i den daglige praksis og er en synlig del af hverdagen i
de forskellige tilbud.

Kirkegang og aktiviteter i kirken
Stiftelsens kirke har haft et år med mange aktiviteter,
og en markant fremgang i antallet af kirkegængere i
forbindelse med søndagens højmesser. I den forbindelse har det været dejligt at opleve den store interesse, der har været fra beboerne på Lindely for at komme
til gudstjeneste, og glædeligt se, at det også har været
muligt i kraft af opbakningen fra personalet på Lindely
samt en stor indsats fra en række frivillige. Samtidigt
har det også været dejligt at se, hvordan Lukas Fællesskabets medlemmer – unge som ældre – udgør en
synlig og engageret menighed. Endelig kan vi glæde
os over, at kirken bidrager til at invitere omverdenen
indenfor på Stiftelsen – både i forbindelse med sønda-
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gens gudstjenester, og når Kirken danner ramme om
koncerter og andre arrangementer.

Der skal også sås, hvis vi
skal høste i fremtiden
Derfor har der i året, der er gået været fokus på at videreudvikle Stiftelsen med respekt for historien. Således
har bestyrelsen sammen med ledelsen haft flere drøftelser omkring mulige nye opgaver og opgaveområder,
som kunne være relevante indsatsområder for Stiftelsen at tage op. Den røde tråd i drøftelserne har været
ønsket om, at eventuelle nye opgaver skal have en klar
diakonal profil. Drøftelserne fortsættes i det nye år. Det
skal i forbindelse med bestyrelsen nævnes, at den i det
forgangne år er blevet udvidet med en medarbejder
valgt repræsentant, som har bidraget med værdifulde
input til bestyrelsens arbejde.
Men 2017 var også året, hvor vi så et lille frø spire og
vokse. Lukas Fællesskabet voksede ved årsskiftet
2016-17 ud af det tidligere Diakonifællesskab og blev
dermed grundlaget for, at der også fremad leves et aktivt diakonalt liv på Stiftelsen. Der viste sig stor interesse for det nye kristne leve- og bofællesskab, og i løbet
af året blev der optaget en række nye medlemmer i
alle aldre, således at Lukas Fællesskabet ved udgangen af 2017 består af 57 personer fra 1 til 92 år. Det har
været en stor glæde og fornøjelse at se det nye fællesskab vokse frem, og opleve den entusiasme gamle
som nye medlemmer har lagt for dagen i forhold til
at arbejde hen mod visionen om at skabe en landsby
i storbyen, der hviler solidt på Stiftelsens historie og
diakonale værdier.
Dette og meget mere kan man læse meget mere om
i denne årsberetning, der alt i alt tegner et billede af
endnu et godt og indholdsrigt år for Stiftelsen. Jeg vil
gerne sige en stor tak til alle beboere, medarbejdere og
frivillige for den store indsats, som I alle har ydet, ligesom jeg vil rette en stor tak til Venneforeningen, samarbejdspartnere, donorer og gavegiver, der har støttet
op om vores arbejde – både moralsk og økonomisk.
God læselyst!

Søren Bønløkke, direktør

Sankt Lukas Stiftelsens
diakonale værdigrundlag
•

Vi vil se mennesket i alle vi møder

•

Vi vil vise kærlighed

•

Vi vil skabe fællesskaber

•

Vi vil turde

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.

Tilbud på Sankt Lukas Stiftelsen 5

6 Årsberetning 2017

Tilbud på Sankt Lukas Stiftelsen

Tilbud på Sankt Lukas Stiftelsen 7

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.
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Hvad er Lukas Fællesskabet?
++ Kristent bo- og levefællesskab, der viderefører Stiftelsens diakonale og kristne værdier båret af mennesker på matriklen.
++ Fællesskabet består af søstre og nytilkomne. Fællesskabet ledes demokratisk af koordinator og koordinationsgruppe, der er på valg hvert år.
++ Kapacitet: 41 lejemål og 57 medlemmer pr. 31. 12.
2017.
++ Adgang: Alle kan søge, hvis de er medlem af folkekirken. Herefter er der en samtale og et halvt års
prøveperiode inden en ansøger er fuldgyldigt medlem af Lukas fællesskabet.
++ Økonomi: Medlemmer betaler husleje

”Når Gud lukker en dør, åbner han et vindue
på klem” – vi lukker vinduet helt op
Af søster Inger Larsen

Nu skal I høre fra en af de gamle i gårde. Hvordan er
det at få nye medlemmer i et gammelt fællesskab.
Hvorfor ville vi have et nyt fællesskab? Vi har altid været en slags pionerer. Vi har taget opgaver op, som ingen andre har gjort. Der er et ordsprog, der siger ”når
Gud lukker en dør, åbner han et vindue på klem”. Vi
har oplevet mange lukkede døre her i huset. Men vi har
altid været gode til at finde vinduet, og lukke det helt
op. Vi går ud og finder nye ikke nedtrådte stier, og så
går vi på dem.
Gud lukkede døren for flere diakonisser, men åbnede
vinduet for et nyt fællesskab, Lukas Fællesskabet. Vi,
der har boet her i mange år, gjorde os mange tanker,
og har arbejdet meget med at få det gjort på bedste
måde. Vel vidende at det ville blive svært på mange
områder. Vi ønsker at være tro mod historien, men vi
kan ikke være det alene, for så dør historien med os.
Invitationen blev modtaget. De fantastiske mennesker,
der flytter ind og deler deres liv med os og opgiver de-

res vante omgivelser, må have haft mange overvejelser
og tanker forbundet med det. Det kræver mod, styrke
og tro, og ikke mindst gensidig respekt, når man flytter
ind i et gammelt etableret fællesskab.
Nu bor vi alle her på matriklen og deler hverdagen
med hinanden. Det er meget inspirerende for os gamle, det er selvfølgelig også en udfordring at bo så tæt
på hinanden, som vi gør, med en aldersspredning på
så mange år. Det er vigtigt at holde fast i husets kristne grundværdi og bevare den ånd, som er husets sjæl.
Det tror jeg, vi kan, og det er det vigtigste. De daglige
småtterier om opvask, lidt larm og sjov på gangene,
vasketøj, og hvad der ellers kan være, når vi bor så
mange, og så forskellige mennesker sammen falder i
baggrunden.
Jeg har dyb respekt, for dem, som turde tage springet,
og flytte ind sammen med mennesker de ikke selv har
valgt at bo sammen med. Det ved jeg ikke om jeg ville
have mod på i dag!!!

Hverdagens møder
Af Thilde Thuren

Det er en sen mandag eftermiddag, da jeg åbner døren fra trappeopgangen i diakonissebygningen og træder ind på 1. sal. Endnu en lang dag på universitetet
er ovre, og jeg går målrettet efter min lejlighed, hvor
jeg skal have ordnet en masse praktisk, inden det er
fyraften. Inden for døren sidder imidlertid tre andre af
beboerne fra min gang. De sidder omkring vores lille
fine bord på gangen, hvor der altid ligger en udgave af
Kristeligt Dagblad, Billedbladet og et varierende udvalg af informationer om arrangementer på Stiftelsen.
Jeg bliver inviteret til at tage plads og bliver budt på et
lille glas rom.

dumper ned ved siden af min næste midt i nuet. Det
er det, Lukas Fællesskabet gør, når det er bedst: Det får
mig i livets små øjeblikke til at se op fra min egen vej
og indse, at jeg ikke vandrer alene.

Sådan støder vi uundgåeligt ind i hinandens liv – på
tværs af tre generationer. Jeg bliver hevet ud af min
selvcentrerede hverdag, der fokuserer på fremtiden, og

Efter en halv times ganghygge fortsætter jeg ned til
min lejlighed – opløftet og med hjertet fyldt af taknemmelighed over at bo her.
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Et fællesskab hvor fortid
og fremtid flettes sammen
Af Rebekka Fischer-Nielsen, projektkoordinator

Søsterfællesskabet udvides –
Lukas Fællesskabet opstår
”Billedet med landsbyen i storbyen tiltalte mig.” ”Jeg
har længe haft et ønske om at leve i bofællesskab.”
”De diakonale og kristne værdier er vigtige for mig.” ”Da
jeg hørte om det, tænkte jeg: Det er lige mig.” Sådan
lød det igen og igen i processen omkring optagelsen
af nye medlemmer til Lukas Fællesskabet i året, der er
gået. Mennesker i alle aldre, fra forskellige dele af Danmark og forskellige steder i livet, par, singler og familier
er flyttet ind i nyistandsatte lejemål på matriklen for
at blive en del af det nye bo- og levefællesskabet, der
er vokset frem på grundlag af det tidligere Diakoni- og
søsterfællesskab.
Elevatoren i Diakonissehuset har arbejdet på højtryk for
at følge med flyttelæssene og de nye mennesker, der er
flyttet ind som perler på en snor, og på samme måde
har søstrene og medarbejdere gjort alt for at være klar
til at modtage de nytilkomne. Lejemål og fællesarealer
er klargjort, forandret og udvidet synkront med hjerter,
tanker og vante møder at gøre ting på. Fra at have været et søster- og diakonifællesskab bestående af diakonisser i mere end hundrede år, består Fællesskabet nu
af mennesker af begge køn i alle aldre fra 1-92 år.
Det mærkes og ses, at de nye beboere har bidraget
med liv og aktiviteter på Sankt Lukas Stiftelsen. På
marken er der blomstret en urte- og nyttehave frem,
og til søndagsgudstjenesten er sangintensiteten styrket, og der er livlig snak mellem de mange kirkegængere til kirkekaffen i forhallen, som nydes med småkager, der er bagt i fællesskab. Det var en påfaldende ung
udgave af julemanden, der mødte børn og barnlige
sjæle med sit rungende ”ho, ho, hoo” til Lindelys julemarked, da en af Lukas Fællesskabets yngre beboere
var trukket i julemandskostumet.
På Fællesskabets opslagstavle i postkasserummet i
porten inviteres til runde fødselsdage, mandags-gåtur,
byttecentral, onsdagsbøn, Åben Kirke og diverse udflugter. Fællesskabets brede vifte af aktiviteter hænger
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side om side med opslag om arrangementer, koncerter
og tiltag her på Stiftelsen, som Fællesskabet deltager i.

Fællesskabsaftener – spisning,
drøftelser og oplæg
Om aftenen er der kommet lys i mange flere af vinduerne ud mod Bernstorffsvej i takt med at de tidligere søsterlejligheder igen er blevet beboet. Hver anden
tirsdag aften er der dog ikke mange lys at se, for her er
det 57 personer store Fællesskab samlet i Mødestedets
lokaler til fællesspisning, fællesdrøftelser og oplæg om
diakoni. Alle i Fællesskabet er inddelt i madhold og
står på skift for indkøb og madlavning. Menuen er lige
så forskellig som Fællesskabets medlemmer, og der er
altid rigeligt og noget for enhver smag.

Til fællesdrøftelserne taler man om alt fra ansvarsfordeling i forbindelse med rengøring af fællesarealer til
forslag om sangaftener og samtalesaloner. Folk er kreative og idérige. Der er meget, der skal findes en form
på i denne nye tid, og alle har mulighed for at byde ind
med overvejelser og løsningsforslag og præge udformningen af hverdagen i Fællesskabet.
Udover drøftelser og fællesspisning er der jævnligt oplæg med forskellige vinkler på diakoni. Hvad er diakoni? Hvordan ser det ud i hverdagen? Hvordan kommer
diakonien til udtryk i Lukas Fællesskabet? Spørgsmål
der til alle tider er blevet reflekteret over på Sankt Lukas
Stiftelsen. Dette er værdifulde afsæt til dialog om, hvad
diakoni betyder for den enkelte og for Fællesskabet.

Årsmøde – koordinator og
koordinationsgruppe blev valgt
Lukas Fællesskabet vælger deres daglige ledelse for et
år ad gangen. Den 14. november blev der afholdt årsmøde og valg til koordinator og koordinationsgruppen,
som varetager ledelsesopgaven, samt repræsenterer
Lukas Fællesskabet ud ad til. Ledelsesopgaven består
i at tage stilling til store og små spørgsmål og opgaver i relation til det daglige liv i Fællesskabet herunder en lang række koordineringsopgaver. Det er også
koordinator og koordinationsgruppen, som sammen
med Stiftelsens direktør, varetager processen omkring
optagelsen af nye medlemmer til Lukas Fællesskabet.

Frivilligt engagement – en kerneværdi
Det frivillige virke er en kerneværdi i Lukas Fællesskabet, og det er på mange måder det frivillige engagement og initiativ, der skaber Fællesskabet. Når man
er medlem af Lukas Fællesskabet, indgår man i et
forpligtende fællesskab, hvor man bestræber sig på
at tænke ”vi” frem for ”jeg”. Det forventes, at alle er
frivillige enten på eller uden for Stiftelsen. Diakoni betyder at tjene, og det ses gennem en kristen tro, hvor
det at give sit medmenneske en hjælpende hånd står
centralt. De nye indgår derfor sammen med og i slipstrømmen af hundredevis af søstre før dem og hjælper til ved arrangementer i kirken og i festsalen, samt
indgår som frivillige på lige fod med Stiftelsens mange
andre frivillige. Frans af Assisi (1181-1226), er kendt for
ordene: ”Prædik evangeliet og om nødvendigt brug
ord”, og dette udtrykker godt, hvad søstrene har levet
efter gennem alle årene, nemlig at ”tage opgaver op

der kalder på handling”. Med de mange nye medlemmer er der kommet flere hænder til opgaverne, og søstrenes arv lever dermed videre.

Fortid og fremtid flettes sammen –
med fælles fokus på diakonien
I et år hvor fortiden og fremtiden er flettet sammen
i bo- og levefællesskabet på Stiftelsen, og hvor vokseværket har været næsten overvældende, er et stort
ønske og håb blevet virkeliggjort. Bønnerne om at sende flere mennesker til Fællesskabet er blevet opfyldt,
og på nogle dage har det måske føltes som, at bønnen
er blevet hørt i overmål. En søster har beskrevet de
nye som en efternøler, der har været længe undervejs
og nu fylder alle med glæde og taknemlighed. En efternøler har dog også evnen til at tage pusten fra én,
selvom man er nok så glad for den. Det skal med rette
siges, at det modsatte nu også er tilfældet, når søstrene gang på gang viser et imponerende tempo. Mødet
mellem generationerne har været berigende og livgivende med overraskelser, store og små kompromiser,
megen glæde og med en spændende fremtid forude.
Visionen er, at det nye Fællesskab også skal være en
kilde til handling, så Fællesskabet løbende har blik for,
hvor den næste opgave er, som kalder på en diakonal
indsats. Rammen er sat: En landsby i storbyen med
en bredt sammensat gruppe af mennesker med fokus
på det samme – at være medbærere af den diakonale
ånd og tradition på Sankt Lukas Stiftelsen.

Et fællesskab hvor fortid
Tilbudogpåfremtid
Sankt Lukas
flettesStiftelsen
sammen 11

Lindely Plejehjem
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 er det for de fleste 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 mange forskellige aktiviteter, der tilbydes på Lindely, herunder gudstjeneste på Lindely to gange om
måneden samt højmesse i kirken hver søndag.
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Hvad er Lindely?
++ Plejehjem med plejeboliger og aflastningspladser.
++ Personale: Sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, præst, ufaglærte og frivillige.
++ Kapacitet: 65 plejeboliger og 9 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.

Mere livskvalitet og mindre antibiotika!
Af Pia Thøgersen, forstander

Urinvejsinfektion er den hyppigst forekommende infektion blandt borgere på plejehjem og bidrager til et
højt antibiotikaforbrug og meget ubehag for den enkelte. Det er den infektion, der oftest behandles uden
positivt dyrkningssvar og ofte med bredspektret antibiotika.
I 2017 var vi så heldige at komme med i et forskningsprojekt ved Forskningsenheden for Antibiotic
Stewardship og Implementering, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling på Herlev og Gentofte Hospital. Projektets formål var at reducere antibiotikaforbruget og
forekomsten af urinvejsinfektioner blandt borgere på
plejehjem. For beboerne på Lindely var dette en gave.
Projektet skulle blandt andet skabe overblik over og
fremme den mest hensigtsmæssige brug af antibiotika. Den kommunale hygiejnesygeplejerske var en
vigtig samarbejdspartner og en stor støtte i forløbet.

Projektet var desuden bemandet af en forsker og en
overlæge fra Klinisk Mikrobiologisk afdeling, Herlev og
Gentofte Hospital.
Efter et lille år har alt personale på Lindely været på
seminar, hvor de er blevet undervist i hygiejne og infektioner. Der er lavet handleplaner for at forebygge
infektioner og derved mindske forbruget af antibiotika, og alle tiltag er nu effektueret. Vi har gennemgået
alle hygiejneprocedurer og er i fuld gang med at implementere de forskellige tiltag. Vi kan konstatere, at
tiltagene virker. Vores forbrug af antibiotika er faldet,
og der er færre tilfælde af urinvejsinfektioner. Vi håber
selvfølgelig, at denne udvikling vil fortsætte – til gavn
for den enkelte beboer på Lindely, da urinvejsinfektioner er meget belastende for den enkelte.

Optimal pleje til alle
– også de demente
Af Pia Thøgersen, forstander

”En dement beboer går ind til en anden beboer, og der
er ved at opstå en voldsom konflikt. Lindelys medarbejder begynder at synge med den demente og afværger dermed konflikten”. Et værdifuldt alternativ til
en almindelig konfliktløsende dialog, der kunne skabe
endnu mere uro og evt. med brug af angstdæmpende
medicin.
På Lindely har vi en drøm om, at alle fastansatte medarbejdere er fagligt klædt på til at give beboerne en optimal pleje og omsorg – også de demente. Vi ønsker at
forebygge utryghed og angst hos den enkelte beboer
og at undgå unødvendig medicinering.
Som forstander kan jeg tydeligt mærke på beboerne
med demensuro om de medarbejdere, der er på afdelingen, er klædt på fagligt til at varetage den omsorg

den enkelte beboer skal have. VI har valgt, at medarbejderne afdelingsvis har været på kursus i konflikthåndtering og neurorehabilitering (rehabilitering for
mennesker med skader i nervesystemet) med forløb
bestående af moduler over flere dage. For at styrke
samarbejdet og en fælles dialog og udvikling har vi
valgt at dem, der arbejder sammen, også er på kursus
sammen.
Dette arbejde med udvikling og uddannelse på demensområdet fortsætter i 2018.
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Lundegård – Integreret daginstitution
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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Hvad er Lundegård?
++ 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.

”En tid til at græde – en tid til at le”
Af Mona Bransholm Poulsen, leder

Latter, leg og børn der trives og udvikler sig er vores
pejlemærker, når vi tilbyder et varmt alternativ i dagtimerne til hjemmets trygge dannelsesrammer. I 2017
blev vores pejlemærker indhyllet i sorg og krise, da et
par familier blev ramt af sorg af orkanstyrke. Skilsmisse,
mental motorvejskørsel, alvorlig sygdom og dødsfald
satte sit præg på dagligdagen. Også mindre alvorlige
hændelser, som fx flytning, familieforøgelse, dannelse
af nye familier m.v. kan påvirke børnene og børnegruppen. Vi har altid børn, som i perioder af deres liv er i en
udsat position, hvor sorg eller mindre kriser bliver en
del af barnets baggage. Diakonalt og fagfagligt kræver det, at vi skærper vores fokus på familien i disse
perioder.
Når sorgen rammer, kan vi komme til at fokusere på
den sorg, som barnet bære rundt på i baggagen i stedet for at se barnet og dermed overse dets behov i
nuet. Vi skal hjælpe barnet, så den sorgfyldte bagage
bliver lettere at bære. Baggagen på ryggen føles altid
lettere at bære end det i hænderne, og med hænderne frie bliver det også muligt for barnet at tage de dele
af baggagen frem, som det i øjeblikket vil bearbejde.

Frie hænder giver mulighed for at deltage i leg med
vennerne, når man har overskud til det – atter et skridt
mod latter.
Efter et år med fokus på håndtering af sorg og krise
kan vi konstatere, at børnefællesskaberne var ekstremt stærke. I børnegruppens adfærd var dannelse
med hensyn til vores værdier og de personlige og sociale kompetencer tydelige at se. Samtidig er personalegruppen blevet meget bevidste om at have øje for
barnet, så sorgen hos barnet ikke kommer til at skygge.

Trivsel, dannelse og læring
– i prioriteret rækkefølge
Af Anders Lindegård Hjorth, forældrebestyrelsesformand

Trivsel, dannelse og læring er uhåndgribelige begreber,
når man går i vuggestue eller børnehave, og begreberne bliver ikke mindre udfordrende, når deres betydning
og vigtigheden af dem diskuteres i forældrebestyrelsen. Ikke desto mindre er de centrale værdier, som vi i
fællesskab forsøger at definere og give videre til vores
små demokratiske verdensborgere. Når et barn smiler,
griner og tør være modig, selv tager tøj på, tager del
i fællesskaber og er socialt nærværende, er det også
det barn, som er bedst klædt på til at lære og klare sig

godt fremover. I 2017 valgte vi i forældrebestyrelsen
fortsat at prioritere personalets tid på gulvet blandt
børnene som vigtigst, og vi ønsker at give plads og tillid til personalets arbejde, så de små får tid til at lære
alle de grundlæggende og vigtige ting langsomt. Det
betyder, vi ikke har ønsket at tilføje ny digital dokumentationsopgaver, ekstra læringsmål eller udefrakommende nice-to-have opgaver, men prioriterer flest
mulige varme hænder omkring børnene.
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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 få ugers varighed.
Specialiserede læger, sygeplejersker og fysioterapeuter
varetager den lindrende behandling og yder sammen
med præsten og socialrådgiveren omsorg og pleje for
det hele menneske såvel fysisk, psykisk, socialt, åndeligt som eksistentielt i tæt dialog med patienten og de
pårørende.
Indsatsen retter sig mod de fysiske følger af sygdommen fx smerter og træthed, men i høj grad også mod
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uro, angst og magtesløshed. Formålet er, at opnå den
bedst mulige lindring og livskvalitet for patienten. Hospicet får hver uge besøg af en huskunster, der spiller
for patienterne, og de frivillige arrangerer jævnligt koncerter for patienter og pårørende.
Sankt Lukas Hospice har desuden en aktiv kursusvirksomhed med kurser i palliation (lindring) målrettet sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter.
Som noget nyt i 2017 har hospice i samarbejde med
FOF-Gentofte udbudt kurser i Sidstehjælp for alle, der
vil vide mere om den sidste levetid. Hospice er desuden uddannelsessted for sygeplejerskestuderende på
6. og 7. semester.

Hvad er Hospice?
++ Specialiseret palliativ enhed til voksne.
++ Tværfagligt team: Sygeplejersker, overlæger i palliation, fysioterapeuter, præst, socialrådgiver, sekretærer, huskunstner og frivillige.
++ Kapacitet: 24 sengepladser fordelt på 2 etager. 250
patienter var indlagt i 2017.
++ Adgang: Henvisning skal ske af egen læge eller hospitalslæge

++ Økonomi/finansiering: Hospice har driftsoverenskomst med regionerne og er omfattet af reglerne
om frit sygehusvalg og er et gratis tilbud til mennesker med en livstruende sygdom, hvor helbredende
behandling er opgivet

Omsorg for efterladte
Af Lisbeth Christiansen, udviklingssygeplejerske

”Vi vil tænde et lys for Søren Larsen,” siger Mette. Der
står 22 lys samlet på et bord. Mette tænder med en
rolig bevægelse ét af dem. Hvert lys repræsenterer en
patient, som er død på hospice, men også de pårørende som er kommet til denne ”Aften for Efterladte”.
Efter alle navne er nævnt, og alle lys er tændt, holder
vi ét minuts stilhed til ære for de døde.
”Aften for Efterladte” er et nyt initiativ, hvor alle pårørende, der har mistet, bliver inviteret. Der afholdes tre
arrangementer om året, hvor der deltager omkring 40
pårørende pr. aften. Mette er hospicepræst og er sammen med en udviklingssygeplejerske og to sygeplejersker ansvarlige for at afholde disse aftener, hvor der
også deltager to hospicefrivillige.
På Sankt Lukas Hospice er der fokus på, hvordan de
pårørende har det gennem hele forløbet i hospice; før
dødsfaldet og i tiden efter. At miste en nærtstående
betyder en forandringsproces og et ændret liv for de
efterladte.
Hospice har et ansvar for de pårørende, også i tiden efter de har mistet. Dette fremgår af den hospicefilosofiske tilgang, Sankt Lukas Stiftelsens fælles værdigrundlag og af WHO´s definition af og Sundhedsstyrelsens
anbefalinger for den palliative indsats. Efterladte, der
får mulighed for at mødes med andre ligestillede og
dele deres oplevelser i tiden med alvorlig sygdom tæt
inde på livet, får styrket deres mulighed for at håndtere
deres daglige liv efter tabet.

Udover at tænde lys for de døde, afholdes et kort indlæg af personalet. Temaet kan være sorg, ritualer eller
lignende og danner udgangspunkt for den efterfølgende dialog og erfaringsudveksling med de pårørende.
Dialogen foregår i grupper af 8-10 pårørende, hvor hospicepræsten og sygeplejerskerne fungerer som ordstyrere og rådgivere.
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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 udbyder en velbesøgt og
positivt evalueret nøglepersonuddannelse for sygeplejersker i Region Hovedstaden og Region Sjælland
i primærsektoren og på hospitaler, der arbejder med
lindrende indsats til palliative patienter.
I maj 2017 kunne Det Udgående Hospiceteam fejre sit
20 års jubilæum med en stor fagkonference.
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Hvad er Det Udgående
Hospiceteam?
++ Specialiseret palliativ indsats.
++ Tværfagligt team: Sygeplejersker, overlæger i palliation, socialrådgiver, præst, psykolog, 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.

Ny national kvalitetssikring, der giver
mening for patienter og pårørende!
Af Jette Riis, afdelingssygelejerske

Sådan blev en ny national kvalitetssikringsmodel lanceret af Danske Regioner i 2017. Alle danske hospicer,
udgående hospiceteams og hospitalernes palliative
enheder og udgående teams skulle afprøve et nyt
koncept. Gennem screeningsredskaber og spørgeskemaer til patienter og pårørende skal kvaliteten måles
og vejes ud fra patienternes vurdering af deres livskvalitet og den hjælp, de har fået af sundhedsvæsenet.
Modellen udfordrede vores kerneværdi på Sankt Lukas
Stiftelsen om at møde mennesker direkte og åbent.
På Hospice og i Det Udgående Hospiceteam møder
vi mennesker uden de afkrydsningsskemaer, der ofte
kendetegner andre dele af sundhedsvæsnet. Ville papirerne blive en barriere i mødet med patienten? Ville vores opmærksomhed flytte fokus fra patienter og
pårørende til registreringsskemaer og tal i databaser?

Ville det overhovedet være muligt for vores patienter
at opnå en forbedret livskvalitet og bedre lindring af
plagsomme symptomer, når de jo ifølge sagens natur
bliver dårligere over tid? Det har krævet stor indsats
fra alle medarbejdere at integrere disse metoder i den
daglige praksis og samtidig fastholde mennesket bag,
men det er lykkedes.
Den nationale kvalitetsmodel har styrket vores fokus
på nogle vigtige områder. Bl.a. har det givet os mulighed for at måle, dokumentere og sammenligne kvaliteten af vores indsats med samme målestok, som
tilsvarende enheder i hele landet bruger. De foreløbige
resultater viser, at patienter og pårørende fortsat er rigtigt godt hjulpet hos os. Det vidste vi godt, men snart
kan vi også vise det med tabeller og grafer.
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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.
Børnelæge, overlæger i palliation, sygeplejersker, fysioterapeut, socialrådgiver, præst og psykolog varetager
den specialiserede sundhedsfaglige indsats, der har til
formål at lindre det syge barn og tage hånd om hele
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familien både undervejs i sygdomsforløb, i forbindelse med livsafslutning og i forlængelse af et dødsfald.
Det syge barn lindres for symptomer som smerte, uro,
kvalme, kramper, angst, og forældre og søskende støtte og aflastes med udgangspunkt i deres families helt
unikke behov.
I Lukashuset 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.

Hvad er Lukashuset?
++ 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 2017 var belægningsprocenten 80%.
++ 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 er for første
gang på finansloven i 2018 med et bidrag til finansieringen. Hertil kommer et mindre satspuljebeløb
fra Sundheds- og ældreministeriet, som afsluttes
efter 2018. Det resterende bidrag til driften ca. 80%
i 2017 og 50% i 2018 kommer fra donationer og gaver fra fonde, virksomheder, privatpersoner samt
for Stiftelsens egne midler. Tilbuddet er gratis for
familierne.

En lille hverdagsbegivenhed fra Lukashuset
Af Nanette Quistorff, afdelingssygeplejerske

Når man som Anna (opdigtet navn) på fem år er præget af at være livstruet syg og har brug for at være indlagt i Lukashuset sammen med sin mor og far, betyder
det ikke, at legen og glæden over livet ophører. Anna
har appetit på at lære nyt hele tiden; hun er levende
optaget af at læse og spille spil. Hun udviser stor interesse for de mennesker, hun møder på sin vej. Hun
danser, synger og charmerer alle med sit bedårende
væsen.

Hele dagen søger Anna udfordring af alle sine sanser.
Senest da hun for første gang i sit liv spillede violin.
Hun havde med stor beslutsomhed bedt Karen Humle, klassisk violinist og huskunstner i hospice og Lukashuset, om at skaffe en violin. Karen måtte sætte
himmel og hav i bevægelse, men det lykkedes at skaffe en violin i børnestørrelse. Anna greb straks violinen,
og tonerne gik rent ind hos de tilstedeværende, ikke
mindst hos Annas lille medpatient, der nød at være
særligt udvalgt publikum til hendes debutkoncert.
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Sankt Lukas Hospice fyldte 25 år
Af Signe Hørlück, udviklingskonsulent

”Sundhedsstyrelsen ser iøvrigt positivt på etableringen af et hospice, som må forventes at kunne udfylde
et behov som i dag ikke varetages andet steds”, sådan
afsluttes Sundhedsstyrelsens svar af 9. april 1992 på
Sankt Lukas Stiftelsens henvendelse angående åbning af Danmarks første hospice.

Festen 1. oktober 2017
Den nuværende hospiceleder, Thomas Feveile, har
indtaget talerstolen ved jubilæumsfesten for Sankt Lukas Hospice, som Stiftelsens kirke og festsal naturligvis
lægger sin smukke ramme til. Festlighederne blev indledt med en festgudstjeneste ved Biskop Lise-Lotte
Rebel og efterfølgende reception med underholdning
og taler. Den kongelige Wallevik Trio og huskunstnerne
i hospice Karen Humle og Helen Davis stod for de musikalske indslag, og Susse Wold gentog en fortryllende oplæsningen af ”Tepotten” af H.C. Andersen, som
hun også læste 25 år tidligere ved åbningen af hospice.
Forud for Thomas Feveiles tale har Stiftelsens direktør,
Søren Bønløkke, formanden for Region Hovedstadens
sundhedsudvalg Karin Friis Bach, bestyrelsesformand,
Helle Christiansen, og den første hospiceleder Inger
Hee været på talerstolen. I salen er der mange, der var
en del af opstarten for 25 år siden, men de fleste af os
er kommet til senere. Denne dag i festsalen, tror jeg, vi
alle i salen mærkede historiens vingesus.

Den barmhjertige samaritaner
Få dage inden jubilæet har Kristeligt Dagblad bragt en
længere artikel om Sankt Lukas Hospice og betydningen for udviklingen af hospicebevægelsen i Danmark.
Den blev indledt: ”Det er næppe tilfældigt, at Danmarks første hospice åbnede på Sankt Lukas Stiftelsen
den 1. oktober 1992, for 25 år siden”. Udgangspunktet
er et interview med Inger Hee, sygeplejerske samt leder af hospicet fra åbningen frem til 1999. Inger Hee
anvender lignelsen om den barmhjerte samaritaner
som et billede på, hvorfor specialiseret palliation som
fagfelt i Danmark blev introduceret netop her: ”Hovedidéen bag hospice er jo, at den enkelte patient skal
være herre i eget hus og selv bestemme over sit liv og
sine værdier. De sundhedsprofessionelle, som hjælper,

22 Årsberetning 2017

skal arbejde ud fra den præmis, i stedet for at det bliver behandlingen af en sygdom, der styrer alt”.

Grundige forberedelser og et voldsomt år
Forud for åbningen i 1992 og brevet fra Sundhedsstyrelsen er gået årelange forberedelser. I en tyk mappe,
som jeg har lånt på hospice, er blandt andet samlet
projektbeskrivelser, fagdokumenter og baggrundslitteratur. De første tanker om et hospice på Sankt Lukas
Stiftelsen opstår i 1977 i kølvandet på et møde arrangeret af Sct. Joseph søstrene på Magleås, hvor repræsentanter fra det første britisk hospice også deltog.
I 1980 foreligger det første længere gennemarbejdede
materiale om et hospice, der beskriver erfaringer fra
udenlandske hospicer, situationen for døende i Danmark og afgrænsning af patientkategorier. Desuden
forelægges en plan for organisering, personalesammensætning og fysiske rammer samt samarbejde
med den eksisterende sundhedstjeneste og et budget.
Et nyt udvalgsarbejde fulgte og en opfølgende rapport
var klar i 1983 med et konkret bud på, hvordan man
kan komme i gang ved etablering af en forsøgsordning.
I et erindringsnotat af søster Marie Oved fra 2006 står
der: ”Og der var nok heller ikke noget officielt mandat
til udvalgsarbejdet. Men ildsjælden søster Elna Krogh
kunne ikke blive ved at vente”. Men søster Elna Krogh
måtte vente lidt endnu. ”1991 blev et voldsomt år for
os” skriver søster Marie Oved og fortsætter: ”Københavns Amt opsagde først overenskomsten med sygeplejeskolen, og senere samme år overenskomsten om
sygehusdrift. (…) Ret hurtigt kom de gamle ideer om
omsorg for døende i spil igen”.

Hospiceværdierne bærer igennem
Thomas Feveile kigger rundt i salen på de mange, der
denne dag er mødt op for at fejre jubilæet, inden han
kalder alt tilstedeværende personale fra hospice op til
talerstolen, hvor han står. Forinden har han gjort status, for er patienten, som Inger Hee beskrev det, ”Herre
i eget hus?” Han indleder: ”Meget har ændret sig på de
25 år: Patientgrupper, måden vi i Danmark håndterer

livsforlængende behandling, omfanget af unødige udsigtsløse behandling, ændringer i patienternes forventninger, ændringer i de juridiske, økonomiske og administrative grundlag og der har været stor udvikling af
det faglige grundlag. Men tilgangen, tankegangen og
hospiceværdierne bærer igennem”.
Inden han takker for den daglige indsats, som medarbejderne leverer og sammen med alle i salen sender
en klapsalve fra festsalen over parken til de medarbejdere, der er på vagt denne dag i hospice, beskriver
han, hvad der lykkes: ”Det lykkes med et højt niveau
af sundhedsfaglig indsats i forhold til at lindre smerter,
åndenød, kvalme, uro, angst, træthed mv. og samtidig
have et stor fokus på liv og livsudfoldelse. Det handler
om hjemlighed, fleksibilitet og en dagsorden ud fra patientens ønsker. Der handler om mulighed for samvær
og nærvær med familie og venner. Det er vigtigt at se
mennesket bag diagnose og prioritere det, der er vigtigt
lige nu, lige i dag. Man skal leve, helt til man dør”.

Værdigrundlag er et fælles ansvar
Ved siden af brevet fra sundhedsstyrelsen fra 1992
ligger på mit skrivebord et ark med håndskrevne noter. Mit blik falder på sætningen: ”Værdigrundlaget er
et fælles ansvar”. Ordene er et nedskrevet citat fra et
tværfagligt personalemøde i Lukashuset. Lukashuset
er den nyeste hospiceafdeling på Sankt Lukas Stiftelsen, og som Hospice var det i 1992, er Lukashuset
en danmarksnyhed, som Danmarks første og stadig
eneste hospicetilbud til børn og unge. Med Lukashuset
har Sankt Lukas Stiftelsen atter kastet sig direkte ud i
et minefelt af tabuer, for langt de fleste ønsker at fortrænge, at børn kan dø.

Ordene er et citat fra udviklingssygeplejerske i hospice
Lisbeth Christiansen. Hun holder oplæg på et tværfagligt personalemøde Lukashuset. Lisbeths oplæg tager
sit udgangspunkt i hospicefilosofien og grundlæggeren
Cicely Saunders. Hun laver konkrete nedslag i litteratur
og nævner blandt andet en artikel ”All of me is wrong”
fra 1964, hvor Cicely Saunders præsenterer begrebet
”Total pain”. Denne specifikke dag i Lukashuset vælger
Lisbeth at fokusere på begrebet ”Staff pain”, som omhandler, hvordan personalets smerte kan øge patientens smerte: ”Det er helt normalt og svært at undgå,
når man arbejder på et hospice at blive ramt af patientens eller de pårørendes smerte, men det er vigtigt
at være klar over, hvordan det kan reflektere negativt
tilbage på patienten”.
Lisbeth sætter sig ned efter præsentationen og indgår i
den efterfølgende refleksion mellem personalet fra Lukashuset. Hun tilføjer lidt senere i samtalen: ”I dette job
er man nødt til at tage sin medmenneskelighed med
på arbejde. Alle beslutninger har en etisk dimension.
Derfor skal vi hele tiden reflektere. Lidelsen hører aldrig
op, vi skal reflektere over, hvordan vi håndterer den”.

”... som må forventes at kunne
udfylde et behov ...”
Jeg læser ordene fra Sundhedsstyrelsens brev fra 1992
igen, tænker på de 19 nuværende hospicer i Danmark
og de udgående palliativeteams, der tager sig af patienter i eget hjem. Jeg nikker for mig selv, inden jeg
lægger brevet tilbage i plastiklommen, så det kan blive
gemt i Sankt Lukas Stiftelsens arkiver til eftertiden og
taget frem til fornyede overvejelser igen i fremtiden.
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Rosenly Kvindekrisecenter
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 midlertidigt kan være med deres børn. De 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. 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. Derfor tilbyder Rosenly et trygt, støttende, udviklende og struktureret miljø i forhold til den
personlige, sociale og kompetencemæssige vækst.
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Hvad er Rosenly?
++ Krisecenter til kvinder med etnisk minoritetsbaggrund.
++ Faggrupper: Pædagoger, socialrådgiver og frivillige.
++ Kapacitet: 10 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 efter 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.

Året hvor Rosenly fik vokseværk
Af Inge Steenberg, afdelingsleder

1. maj kunne Rosenlys ledelse slå dørene op til en ny
afdeling af Rosenly, Rosenly II, der fordoblede antallet
af pladser fra fem til ti. Allerede få dage efter åbningen
flyttede de første beboere ind. I løbet af de første 14
dage var der fuldt hus, og det har der stort set været
lige siden. Rosenly II flyttede ind i nyistandsatte lokaler, men selvom de fysiske rammer er ved at være på
plads, så tager det tid at indrette sig, så alle trives. Det
er et dejligt og rart hus, hvor beboere med og uden
børn kan have det trygt og godt. Efterspørgslen efter
pladser i Rosenly er stigende, desværre for dem der
rammes.

anden hverdag end Rosenlys. Ud fra de hidtidige erfaringer på Rosenly er det tydeligt, at kvinderne efter
at være flyttet i egen bolig stadig har brug for råd og
vejledning af nogen, der kender deres historie og situation, ligesom der fortsat er brug for hjælp og støtte
i forhold til kontakt til offentlige myndigheder: Hvad
er min ret, og hvad er min pligt? Udviklingen og formaliseringen af et tilbud om efterværn kommer til at
fortsætte i 2018.

Det er blevet besluttet, at Rosenly skal arbejde med
tilbud om udvidet efterværn. Der er nedsat en arbejdsgruppe på tværs af Stiftelsens forskellige arbejdspladser. Det er en stor inspiration at høre andres mening
om emnet, meninger som tager udgangspunkt i en
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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 aftengudstjeneste hver torsdag i refugiets kirke
med efterfølgende kirkekaffe for alle interesserede.
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Hvad er Refugium Smidstrup
Strand?
++ Refugium og kursussted.
++ Personale: Værtinde samt køkken- og servicemedarbejdere.
++ 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 ophold beregnes
pr. deltager og antallet af dage.

Den store makeover
Af Anne-Charlotte Finderup Berg, afdelingsleder

Ikke siden 1988 har der set med håndværkerøjne været så stor en aktivitet på Refugium Smidstrup Strand
som i 2017. Fra midten af februar til udgangen af september var der stort set hver eneste dag håndværkere i
gang med den gennemgående renovering, som bestyrelsen i 2016 besluttede at igangsætte. Malere, tømrere, elektrikere og snedkere arbejdede på højtryk for
at genopfriske alle bygninger ude såvel som inde. Og
resultatet taler for sig selv.
Alle værelser, mødelokalet Udsigten, kirken og ikke
mindst Stenhuset fremstår nu lysere og mere indbydende end nogen sinde. Den største og mest iøjnefaldende forandring er sket i Stenhuset, hvor alt det
mørke træværk er blevet malet i lyse og klare farver,
alle nøje afstemt, så de passer sammen. Det eneste,
der ikke er blevet malet, er fiskeren på piedestalen ved
trappen. Han står og byder alle velkommen i sin oprindelige udgave i mørkt træ. I 2017 havde refugiet flere
gæster end de foregående år, og alle har givet udtryk
for, hvor smukt der er blevet efter malerarbejdet.
På grunden er der også sket en stor forandring. Der
er blevet fældet en del træer, så udsigten til stranden
og havet er blevet endnu bedre fra værelserne og fra

Udsigten. I foråret havde vi den store glæde at ’vores’
hjort fik et kid, som vi gennem sommeren på behørig afstand fulgte vokse sig stor og smuk. Vores malere berettede flere gange om, at kiddet havde været
meget interesseret i deres arbejde og ofte kom meget
tæt, mens moderen intenst vogtede ungen fra sikker
afstand.
2017 var et ”genopfriskningsår”, og nu står hele refugiet
klar til modtage endnu flere gæster i de kommende år.
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Mødestedet
Mødestedet byder alle hverdage pensionister og an
dre 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 akvarelmalergruppe,
en håndarbejdsgruppe, kor og en ”snakkegruppe”.
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Hvad er Mødestedet?
++ Café og mødested for ensomme ældre placeret i
Lindelys lokale
++ Personale: En daglig leder og frivillige.
++ Adgang: Alle er velkomne.
++ Økonomi/finansiering: Brugerbetaling på mad.

25 års jubilæum for Café Mødestedet
– et tilbud til ældre
Af søster Marie Oved

Café Mødestedet slog for første gang dørene op 7.
januar 1992 og blev fra starten en bragende succes!
Søster Edith Søndergaard var idékvinden og lederen
gennem de første 10 år. Hun var pensioneret hospitalsforstanderinde med hjerte for ensomme og skrøbelige mennesker og med et solidt netværk fra sine år
som forstanderinde. Hun håndplukkede en halv snes
ressourcestærke frivillige, og sammen åbnede de ”Mødestedet” i lokaler, som netop var blevet ledige ved
nedlæggelsen af Sankt Lukas Stiftelsens Sygeplejeskole. En af sygeplejeskolens faste lærere blev ansat
som assistent for lederen.

er kommet til senere, og det samme gælder de gode
muligheder for at spise på plejehjemmene. Mødestedets tilbud om samvær, aktiviteter og spisning faldt
på et tørt sted. Der var stuvende fuldt på åbningsdagen, og det fortsatte med stor tilstrømning i lang tid.
Der var søndage, hvor der kom 90 gæster for at spise!
Det nye initiativ havde ramt et udækket behov – og
gjorde det i en tid, hvor Stiftelsen var omsluttet af megen good-will på grund af lukningen af sygeplejeskolen og kort efter også hospitalet. Det er i øvrigt værd
at bemærke, at stiftelsens efterhånden store gruppe
af frivillige medarbejdere udspringer af pionererne fra
Mødestedet.

På det tidspunkt var udbuddet af tilbud til pensionister ret begrænset. De mange aktiviteter i kirkerne

Et ambitiøst projekt
Af søster Ingrid Gerner

I 2017 har malegruppen, der mødes hver fredag kastet
sig ud i et ambitiøst samarbejdsprojekt. De har købt
plakaten Noas Ark af Esben Hanefelt og delt den op
i 16 felten. Samarbejdsøvelsen er nu at hver deltager
skal male en 16. del af malteriet. Det er et udfordrende

maleri og derfor vil processen tage trekvart år. Vi glæder os til at se resultatet, når alle dele sættes sammen
og hægnes op i det nye år. Det har indtil videre været
en sjov og lærerig periode for gruppen, der er meget
engagerede og har et godt sammenhold.
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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. Alle er velkomne
uanset, hvad man tror eller tvivler på. Rådgivningstjenesten tilbyder også samtaler til Stiftelsens medarbejdere. I særlige tilfælde bevilliges disse samtaler af
Stiftelsen.
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Hvad er Rådgivningstjenesten?
++ Individuelle samtaler samt par- og familiesamtaler.
++ Personale: Faguddannet terapeut.
++ Kapacitet: I 2017 kom der 60 nye klienter til, og der
blev i alt holdt 469 samtaler.
++ Adgang: Åbent for alle.
++ Økonomi/finansiering: En samtale varer en time og
koster 630 kr.

Klient i samtaleforløb fortæller
Rådgivningstjenesten er en åben, undersøgende og
omsorgsfuld måde at blive mødt på. Det betyder meget, at det er en moden kvinde, som sidder overfor
mig. Grundlaget i mit liv er min tro og alle de udfordringer, som mit liv kan møde i samspillet med min
mand, mine børn, min familie, mit arbejde osv.

Troen er en naturlig del af samtalen, og Eleonora ved,
hvad jeg refererer til og jeg ikke skal bruge tid på at
forklare mit ”liv” og mit forhold til kirken. Vores samtaler er rettet mod handlinger og ikke en endeløs roden
rundt i fortiden. Når vi roder rundt i fortiden, er det for
at skabe nye handlinger fremadrettet eller for at forstå
og finde nye handlemuligheder.

Medarbejder i samtaleforløb fortæller
Af personlige årsager begyndte jeg at få det rigtig skidt.
Det bemærkede de også her på Stiftelsen, hvor jeg
arbejder. Jeg fik muligheden for at få nogle samtaler
i Rådgivningstjenesten. For at være ærlig troede jeg
ikke, at det ville hjælpe noget. Men Eleonora udstråler
en dejlig ro og varme og var fra start af meget åben
om sig selv, hvilket også gjorde det nemmere for mig

at åbne op; ærlighed går jo begge veje. Allerede efter
et par gange, kunne jeg faktisk mærke en forandring.
At komme i Rådgivningstjenesten hjælper mig med
at sætte ord på mine følelser og til at se fremad – og
også til at forstå, som Eleonora siger, at det er mig, der
hjælper mig selv.
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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.

Fra eventyr og drømme til virkelighed
Af Sanjeewa Patabendige, tidligere frivillig Lindely

Mit navn er Sanjeewa, og jeg kommer fra Sri Lanka. Da
jeg var lille, så jeg H. C. Andersens eventyr som tegnefilm og drømte om at rejse til dette smukke land
en dag. Som uddannet læge fik jeg muligheden for at
rejse til Danmark med min kone i 2015. Det var en helt
ny oplevelse for mig, fordi det var min første rejse til et
europæisk land. Mine første måneder i Danmark var
svære, fordi jeg savnede mit hjemland, mine forældre
og familie, men jeg begyndte at lære dansk så hurtigt
som muligt i Sprogcenter Hellerup.
Jeg kunne ikke arbejde i Danmark uden at kunne
dansk, og jeg kunne ikke få arbejdstilladelse uden et
ansættelsesbrev. Da jeg havde søgt mange hospitaler, begyndte jeg at søge til plejehjem som frivillig. I
den forbindelse skrev jeg næsten 200 e-mails, men
det eneste positive svar var fra Sankt Lukas Stiftelsens
plejehjem, hvor jeg snakkede med beskæftigelsesansvarlig Else Marie. Hun sagde til mig, at hun gerne ville

give mig en mulighed. Da jeg begyndte at arbejde, forstod jeg ikke, hvad beboerne og mine kolleger sagde til
mig, men jeg syntes, at det var meget sjovt og spændende at arbejde.
Senere forstod jeg mere dansk, og jeg talte med vores
forstander Pia Thøgersen om en jobmulighed til mig.
Hun sagde til mig: ”Jeg vil gerne ansætte dig, men du
SKAL lære mere dansk og dansk humor”. Efter et par
uger snakkede jeg med hende igen, og hun svarede
mig, at hun gerne ville ansætte mig.
Jeg vil sige en stor, varm TAK til alle, som har hjulpet
mig, både til ledelsen, mine søde kolleger og mine fantastiske beboere. Jeg har været på Lindely i 18 måneder, og snart kan jeg starte som læge i Danmark. Det
er min drøm. Men jeg glemmer aldrig de skønne oplevelser, som jeg har fået på Lindely.

De særlige oplevelser
Af Annie Frederiksen og Tove Nielsen, frivillige i hospice

Vi har været en del af Foreningen for Frivillige ved Hospice, der arrangerer underholdning og musik på landets hospicer, i mange år efterhånden. Mindst én gang
om måneden og nogle gange oftere er der koncert her
i hospice for de indlagte patienter og deres pårørende. De enkelte arrangementer foregår i et samarbejde
med det personale, der er på vagt den pågældende
dag. Så finder vi det sted, der er bedst egnet. Nogle
gange er en familie samlet eller en aktivitet i gang på
den ene gang, så bruger vi fællesrummet på den anden gang. Sygelejerskerne hjælper med at spørge de
indlagte, om de vil deltage og kører patienterne ud i
fællesstuen op til koncerten.
Det er en fantastisk mulighed, vi har, og det bliver altid nogle gode og mindeværdige oplevelser. Jeg husker tydeligt en særlig koncert med Helen Davis, der
spiller harpe. Op til koncerten var der en patient, der
flere gange havde stirret på plakaten og sagt, at hun
glædede sig, men da dagen kom, var kræfterne ikke

til det. Helen Davis spillede en smuk koncert. Efterfølgende flyttede hun sin harpe ned foran patientens dør
og spillede et par numre, mens døren stod på klem.
Det vil vi aldrig glemme.
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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 forskellige tilbud og udadtil mod det omkringliggende samfund. Kirken bruges til at markere
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de mange forskellige mærkedage, der er på Stiftelsens
forskellige afdelinger. Der foregår mange arrangementer til glæde for blandt andet Stiftelsens børneinstitution, plejehjem, hospice, medarbejdere, frivillige samt
folk udefra. Der arrangeres løbende koncerter, musik
andagter, familiegudstjenester og studiekredse. Hver
onsdag mellem kl. 15 og 17 er der Åben Kirke, hvor alle
er velkomne til at bede en stille bøn, tænde et lys eller høre Dagens Ord, som er en kort refleksion over en
tekst eller et tema.

”I er vel katolske med alle de nonner?”
Af Jakob Rönnow, seniorpræst

”I er vel katolske med alle de nonner?” Sådan er der
mange, der i tidens løb har sagt om Sankt Lukas Stiftelsen, men nej! Uden at det skal opfattes som et
skældsord, så vil vi meget gerne stå ved, at stedet her
i høj grad arbejder på Luthersk-Evangelisk grundlag,
og skulle man være i tvivl, så blev det understreget i
efteråret 2017. Den store fejring af 500-året for reformationen gik ikke sporløst over stedet her. Med stor og
glædelig opbakning var Stiftelsen en del af Gentofte
Provstis ”Lutherstafet”. Hvert sogn ydede sit bidrag til
festlighederne. Hos os bestod det i, at vi den 19. september åbnede dørene for folk fra alle nabosognene
plus vore egne til en herlig Luther-aften, hvor Biskop
Henrik Stubkjær fra Viborg holdt et levende og inspirerende foredrag om ”Luther og Diakonien”. Med den
tidligere forstander for Diakonhøjskolen i Aarhus og
generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp var vi i gode
hænder, og Henrik Stubkjær fik både fortalt om Luther
og om den kristne forpligtelse på at hjælpe næsten.
Ikke for at opnå Guds kærlighed – det ville være særdeles u-luthersk – men fordi vi ikke kan lade være, når
vi selv har modtaget så meget. Aftenen afrundedes i
øvrigt helt i Luthers ånd ved, at vi alle blev budt på

nogle særdeles gode ”Luther-øl”, brygget i anledning
af 500 års jubilæumsfestlighederne.
Vores helt egen Luther-eg
Den 4. oktober fortsatte festen. Vi samledes på plænen foran kirken, hvor tre generationer fra Lukas Fællesskabet var med til at plante vores helt egen Luther-Eg. Vores Luther-Eg er en direkte aflægger fra
Luther-egen foran Ellstor byport i Wittenberg, hvor en
stor eg markerer stedet, hvor Luther brændte Pavens
bandbulle mod ham og dermed for alvor brød med
den katolske kirke. Egetræet er stadigvæk en meget
lille kvist, men den nåede at komme på forsiden af
Kristeligt Dagblad to gange! Først var der sendt en
hyggelig artikel om initiativet til bagsiden, men en geskæftig redaktionschef gav det overskriften på forsiden ”Danmark får sin egen Luther-eg”. Det bevirkede
til gengæld, at der fra alle hjørner af landet indløb talrige protester, da de da også havde deres – langt ældre
– Luther-ege! De fleste var nu blot plantet til hans ære
– vores er et ægte barn af den, der står i Wittenberg,
hjemført af nogle af vore kirkegængere.
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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.

Hvordan beskriver man andre menneskers sorg,
når de har mistet deres kære?
Af Inge Steenberg, leder af kapellet

Det er svært at beskrive andre menneskers sorg og
savn, når de har mistet deres kære. I februar 2017 blev
verden vendt om, da jeg ikke længere var kapellederen,
der tjekker cpr-nummer inden kistelægning, men i stedet var bruger af kapellet som pårørende – som datter.
Min mor døde den 2. februar på et plejehjem på Frederiksberg. Hun blev 85. Uanset alder, så er det et stort
savn at miste sine forældre og endnu sværere, når det
er den ”sidste” forældre. Hverken min mor eller resten
af familien, som ikke er ret stor, har speciel tilknytning
til nogle af kirkerne på Frederiksberg. Derfor var det
nærliggende at vælge Sankt Lukas Stiftelsens kapel
på baggrund af min mangeårige tilknytning til Sankt
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Lukas Stiftelsen. Kapellet kan rumme 30 personer, og
når man er en lille familie føles det mere intimt og trygt
at fylde rummet op end at side på to rækker i en stor
kirke.
Den lokale præst fra Sct. Thomas Kirke formåede at
beskrive min mor rigtig godt på trods af, at hun aldrig havde mødt hende og kun talt med min bror og
jeg få timer. Det blev en god afsked og min mor hviler
nu trygt sammen med min far på Ordrup Kirkegårds
fællesgrav. Vi drak efterfølgende kaffe i Pilehuset (Café
Mødestedets tidligere lokaler), det er dejligt, at vi kan
tilbyde dette samlingssted til andre, som ønsker at benytte vores smukke kapel.

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 Isabel-

le 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.

Et stykke danmarkshistorie
Af søster Kirsten Guttmann

Kom på museumsbesøg og oplev, hvordan man klarede sig i fortiden. Historie er vigtig, det være sig familiens
historie, danmarkshistorie eller den store verdenshistorie. Uden kendskab til historien, bliver livet fattigere.

Museet viser elementer, der fortæller en historie om
Sankt Lukas Stiftelsen, men også en historie om en
moderne udvikling, der har forandret vores tilværelse
grundlæggende.

På Sankt Lukas Stiftelsens museum kan man opleve:
Et vaskebræt, ”Madamblå,” en maskine til at stemple
check på, håndskrevne lærebøger og gamle beklædningsgenstande. Så vi kan reflektere over, hvor meget
lettere hverdagens arbejde er for os i dag med vores
”nymodens” opfindelser som vaskemaskine, kaffemaskine, computer eller symaskine.

I 2017 besøgte godt 200 museet. Vi fik blandt andet
besøg af vores ”bagnaboer”, et hold fra Gentofte Kommune arbejdsmarkedskursus, praktikanter fra Ordrup
Skole, kursister fra FOF, pensionistforening, Hellerup
Sprogskole, seniorklub fra en stor statslig arbejdsplads,
gæster i forbindelse med Gentofte Kommunes Kulturog Festdage samt Lukas Fællesskabets medlemmer.
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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 støttekoncerter, informationsmøder om aktiviteter og initiativer på Stiftelsen og fra 2017 også debatmøder.

På generalforsamlingen i 2017 blev følgende bestyrelse valgt: Nina Berrig (formand) Kirsten Kierkegaard
(næstformand), Olaf Ingerslev (kasserer), Jørn Jensen
(sekretær), Hanna Weng, Peter Kastoft, Niels Johan
Jespersen, Bent Jespersen (suppleant). Bestyrelsen
udsender Nyhedsbrev mindst 4 gange om året.

”Debatmøder” – et nyt initiativ
Af Nina Berrig, formand for Sankt Lukas Stiftelsens Venner

Sankt Lukas Stiftelsens Venner har haft et godt år med
medlemstilgang og velbesøgte velgørenhedskoncerter.
I 2017 forsøgte vi os med en ny type arrangement – et
debatmøde, hvor det er muligt at tage vigtige emner
op. Vi valgte emnet ”Den nødvendige samtale” for at
kaste lys på vore tanker om livets afslutning. At få talt
om overvejelser angående livets afslutning med sine
nærmeste eller ens læge er svært. På Hospice opleves
det, at ”den nødvendige samtale” ofte ikke har været
holdt, før man kommer til Hospice.
Det var med spænding, at vi inviterede til denne eftermiddag. Lykkeligvis blev salen fyldt af interesserede
mennesker. Vort ekspertpanel bestod af Poul Jaszczak,
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overlæge og medlem af Etisk Råd, Mikael Rørth, professor og overlæge, Lisbeth Christiansen, udviklingssygeplejerske på Hospice, Leif Vestergaard, direktør
for Kræftens Bekæmpelse og Birthe Bak Heuschkel,
pårørende. Hertil deltog også en række politikere Liselott Blixt, medlem af folketinget for Dansk Folkeparti,
Christoffer Buster Reinhardt, medlem af sundhedsudvalget i Region Hovedstaden for Det Konservative
Folkeparti, samt Kirsten Normann Andersen, medlem
af folketinget for Socialistisk Folkeparti. Eksperterne
formidlede mange gode og tankevækkende problemstillinger videre, og responsen fra mødet var overvældende positiv.

Bag om Sankt Lukas Stiftelsen
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Administration
•
•
•
•
•
•

Direktionssekretariat
Økonomi, løn og bogholderi
HR
Udvikling
Kommunikation
IT
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Årsregnskab, lønudbetaling, ansættelseskontrakter, lejekontrakter, personalesager, problemer med printeren
eller pc’en, afholdelse af fællesarrangementer, udvikling og igangsættelse af nye tiltag, opdatering af hjemmeside, nyhedsbreve, fondsansøgninger, at tage godt
imod Stiftelsens gæster i Hovedporten med mere.
Listen er lang over administrationens opgaver. Administrationen løfter en række tværgående opgaver for
Stiftelsens forskellige afdelinger. I Administrationen er
således samlet en række funktioner, som går på tværs
af Stiftelsens tilbud og samler i forhold til økonomi,
regnskab, løn, HR, udvikling, kommunikation og IT.

Køkkenet
Køkkenet laver mad til Stiftelsens mange afdelinger
herunder Lindely, Hospice, Lukashuset og Lundegård.
Derudover bliver der også lavet mad til de tilbageværende søstre, samt til salg til Stiftelsens medarbejdere.
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, køkkenassistenter, bager, opvaskere, rengøringsmedarbejder og administrativ medarbejder samt en køkkenchef. Køkkenet har i
forlængelse af et stort mad- og måltidsprojekt stort
fokus på at lave velsmagende sund mad, der er lavet
fra bunden af gode råvarer, og tilpasset de forskellige
målgruppers ønsker og behov.

Vi laver måltider fra bunden
Af Lene Bøhme, køkkenchef

Vi har i køkkenet fået en del nyt personale, sådan at
vi nu er 5 kokke og en bager samt køkkenassistent,
opvaskere, rengøringsmedarbejder og administrativ
medarbejder.
Kokkene laver dejlig mad fra bunden, bageren bager
frisk brød og kager og hjælper med desserterne og vores rengøringsmand tager sig af rengøring i køkken og
transportarealer. Det er nyt, at vi har en rigtig bager,
som kan bage frisk brød særligt tilpasset vores målgruppes udfordringer med at spise, hvor størstedelen
enten er indlagt i Hospice eller bor på Lindely. Sammen med de faglærte kokke og de øvrige medarbejdere i køkkenet er vi derfor i 2017 blevet endnu bedre til
at lave spændende og varierede måltider. Vi sætter en
ære i, at maden er lavet fra bunden af gode råvarer, og
vi lægger vægt på at være i løbende dialog med vores
brugere om den mad, vi leverer. Vi har i 2017 desuden
udvidet vores tilbud med en madbod til personalet og
Lukas Fællesskabet på Stiftelsen. Dermed vil vi gerne
bidrage til, at de også kan få dejlig og sund frokost – og
det er blevet en rigtig hyggelig lille succes.
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Rengøring
Rengøringen sørger for, at der altid er rent og pænt på
Stiftelsens forskellige tilbud og i en række af Stiftelsens
erhvervslejemål. Alle afdelinger har deres særlige krav
til rengøringsniveau og hygiejnestandard. De ansatte udfører egenkontrol, så hygiejnen altid er i orden i
samarbejde med medarbejdere på tilbuddene. I hospice har rengøringen også køkkenopgaver i forhold til
at modtage og anrette mad til patienter i samarbejde
med hospicepersonalet. Rengøringen varetager også
en række indkøbsfunktioner i forhold til rengøringsartikler til Stiftelsen.
En stor opgave for de ansatte i rengøringen er vasketøj. Rengøringsmedarbejderne sorterer og pakker til
det eksterne vaskeri og fordeler tøjet, når det kommer
retur. På Stiftelsens eget interne vaskeri vasker de tøj
samt dyner og puder for beboerne på Lindely.
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Hvor kommer det rene
tøj og linned fra?
Af Iwona Lakoma, rengøringsleder

Mange medarbejdere går i uniform, patienterne får rent
tøj under deres ophold, og beboere og patienter skal
have rent linned til sengen. Tøj og linned vaskes på et
eksternt vaskeri. Den helt store opgave i 2017 har været
udbud af denne ydelse. Først var vi med repræsentanter på tværs af Stiftelsen igennem en længere tilbudsog forhandlingsrunde for at finde det bedste tilbud.
Herefter skulle der tages mål og produceres tøj til alle
medarbejdere, der bærer uniform ca. 200 medarbejdere. Overgangen fra et eksternt vaskeri til et andet
medførte for medarbejderne i rengøringen i samarbejde med portørerne og afdelingerne et stort indsamlingsarbejde af gamle uniformer og linned, som skulle
optælles og afleveres til det gamle vaskeri. Det var vigtig, at det nye tøj var klar samtidig med at det gamle
tøj blev afleveret, så medarbejderne kunne møde påklædt på arbejde. Efter overgangen er afsluttet, er det
rengøringens opgave at modtage rent tøj og linned fra
leverandøren og fordele det ud i organisationen.

Service
Portører, gartnere, og håndværkere 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.
Håndværkerne sørger for vedligeholdelse af de ca.
35.000 kvadratmeter bygninger, hvilket gælder alt fra
maleropgaver og stoppede afløb, luft i radiatorerne og
mindre ombygninger. Gartnerne passer og plejer Stiftelsens smukke gamle park og grønne områder på ca.
7 tønderland, skærer grene af som kan pynte rundt på
afdelingerne og tager sig af vask af de mere end 2.500
vinduer.

Service til enhver tid
Af Kim Weiergang, serviceleder

Serviceafdelingen tager sig af stort og småt på hele
Stiftelsen, og det mener vi virkelig. Det er alt fra knirkende døre, elevatorstop, vedligeholdelse, flytninger,
istandsættelser og projektering af større opbygninger.
2017 var ingen undtagelse for det var et år, der have
rigtigt mange af alle slags opgaver.
Særligt stolte er vi af istandsættelsen af en række aflastningsboliger på Lindely til plejeboliger. Tidsrammen
var stram, da Gentofte Kommune oplevede et stort
pres for permanente plejehjemspladser. Vi fik flyttet,
istandsat og malet samt indflyttet nye beboere inden
for den givne tidsramme. Dette kunne lade sig gøre
hurtigt og effektivt, fordi vores egne portører og håndværkere arbejder hurtigt og smidigt sammen med stor
respekt for de beboere, hvis liv det omhandlede.
En større projekteringsopgave i 2017 var Pilehuset,
hvor en tidligere døgninstitution for børn skulle bygges
om til moderne familieboliger til to familier fra Lukas
Fællesskabet. Vores rolle var at sætte rammerne, budgettet og den overordnede projektering.
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Det rummelige arbejdsmarked
Det Rummelige Arbejdsmarked (RUM) på Sankt Lukas
Stiftelsen er etableret for at hjælpe personer, som har
brug for en ekstraordinær støtte i forhold til at få kontakt til arbejdsmarkedet. Vi tilbyder blandt andet praktikforløb i begrænsede perioder, og igennem årene har
16 personer efter endt praktikforløb fået fast tilknytning til Stiftelsen enten i fleks- eller skånejob, mens
andre har fået job på almindlige betingelser.
Vi oplever, at mange kommer med psykiske problemer som depressioner eller stress og kan måske kun
arbejde tre-fire timer om ugen. Sankt Lukas Stiftelsens
forskellige afdelinger gør en væsentlig indsats, når det
handler om at hjælpe de forskellige praktikanter på en
korrekt og kærlig måde.
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 udfører ulønnet, almennyttigt arbejde som alternativ til at komme i fængsel. Enkelte personer har
efterfølgende fået tilbudt ansættelse i fast stilling på
Stiftelsen.
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Sproget er Elsas
største udfordring
Af Stig Rose, seniorkonsulent

Elsa kommer fra Eritrea. Hun har fem børn og har været i Danmark siden 2016. Hun er fokuseret på at komme i arbejde og blive selvforsørgende. Hun begyndte
sin praktik i Rengøringen i oktober og er stabil og vellidt blandt sine kollegaer.
At arbejde med rengøring kan måske synes nemt, men
der er meget at lære. Specielt hvis man ikke kender
sproget. Hvis man ikke kan læse, hvad der står på rengøringsmidlerne, kan de være direkte sundhedsfarligt
for én selv eller andre, eller man kan ødelægge overfladen af det, man rengør.
Gennem praktikken skal Elsa også gennemføre et
grundkursus i rengøring samt lære at forstå dansk arbejdskultur. Sproget er Elsas største udfordring, men
det går fremad. Med en ny arbejdsplads, sprogundervisning og fem børn er der masser at se til. Her på
Sankt Lukas Stiftelsen prøver vi at hjælpe Elsa bedst
muligt, så hun i 2018 vil kunne få job i løntilskud eller
almindelig ansættelsen.

Erhvervslejere
Sankt Lukas Stiftelsen har en række erhvervslejere, som bidrager til livet på Stiftelsen. Den største er
Sprogcenter Hellerup, der har sin administration og en
række undervisningslokaler på Stiftelsen. Sprogcenter
Hellerup underviser voksne udlændinge i dansk. Det
betyder en mangfoldighed af mennesker fra mange
nationaliteter, som i løbet af ugen kommer til undervisning både på Sprogcentrets daghold og aftenhold.
En anden lejer, der også bidrager med mange besøgene på Stiftelsens matrikel er Tranehaven, Gentofte
Kommunes center for genoptræning og rehabilitering.

Tranehaven har en stor del af kommunes ambulante
genoptræningspatienter i dertil indrettede træningsfaciliteter to steder på Stiftelsen. Gentofte Kommune
har også en hjemmehjælpsgruppe, der kører ud fra
Stiftelsen.
Hertil kommer en række speciallæger, med Lukas
Øjenhospital, som den største, samt en rækker psykologer og terapeuter. Endelig har nogle organisationer
adresse på Sankt Lukas Stiftelsen bl.a. Mission Øst, der
er en international nødhjælps- og udviklingsorganisation.
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Sankt Lukas Stiftelsens
organisation 2017
Sankt Lukas Stiftelsen havde i 2017 230 årsværk
Årsværk fordelt på Stiftelsens tilbud
1. Lindely – Plejehjem
8.
1.
7.

2. Sankt Lukas Hospice, Det Udgående
Hospiceteam og Lukashuset
3. Lundegård – Integreret dagsinstitution

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

5.
4.

5. Udvikling & Kommunikation

3.

6. Administrationen
2.
7. Køkkenet
8. Serviceafdelingen og Rengøringsafdelingen
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Bestyrelse,
donationer, gaver og økonomi

Sankt Lukas Stiftelsens bestyrelse
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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
Udtrådt af bestyrelsen pr. 31/12-2017

Medarbejderrepræsentant
Annette Andersen
Sygeplejerske Lukashuset

Liste over donorer og gavegivere i 2017
OAK Foundation Danmark

Lions Club Hellerup

Remmen Fonden

Vinhandler Jørgen Dreyer og Hustru
fru Elisabeth Dreyer, født Andersens Legat

Lions Danmark Lionsprisen
Spejdernes Genbrug i Farum
Coolunite
Den Laustsenske Familiefond
Axel Pitzner Fonden
Direktør Curt Stenders Mindefond
Otto & Birthe Bangsdals Fond
Skovhoved Rotary Klub
Morten Østergaard
Cancerlivfonden

Rentier Niels Hansen og hustru Dorthea
Marie Hansen, født Olesens Legat

Nordea Fonden

Den Danske Frimurerorden

Sportscar Event

Rognald Thorngreen og Otto Kjærs Legat

Jubilæumsfonden 12.08.1973

Hagemann Ejendomme

Arbejdernes Landsbank

Helleruplund Sognedag

Kirsten Lykkes Fond

Donation 25

Jenny og Søren Nielsens Mindefond

Lions Club Nakskov

Egmont Fonden

Skorstensfejernes fagforening Sjælland/Bornholm

Bering House of Flowers

”Blik og rør” Sjælland/Bornholm

Traute og Svend Sèrans Legat Fond

Sankt Lukas Venner

Departementschef Hugo Engmann og
hustru Carla Engmanns Fond

Støttekoncert ved Henrik Koefoed

ANT Fonden

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
2017

2016

t.kr.

t.kr.

89.447

86.881

Øvrig brugerbetaling

7.909

4.820

Arv og gaver

25.421

30.947

Husleje- og serviceindtægter

19.188

18.196

Øvrige indtægter

3.254

2.988

145.219

143.832

2.604

1.506

147.823

145.338

Udvikling- og Kommunikationsafdeling

-3.519

-3.143

Administration

-7.169

-7.952

137.134

134.243

-625

-365

-38.480

-30.429

-7.328

-7.377

Sankt Lukas Hospice og Det Udgående Hospiceteam

-42.066

-41.118

Lukashuset – Aflastning, lindring og hospice for børn og unge

-10.546

-11.025

-69

-177

-326

-309

-1.230

-1.145

Refugium Smidstrup Strand

-1765

-1.657

Rosenly – Kvindekrisecenter

-4.141

-2.068

-31.643

-32.222

-138.219

-127.893

-1.085

6.349

Overenskomst området

Indtægter før finansielle poster i alt
Finansielle poster netto
Resultat før administrationsomkostninger

Resultat før uddelinger
Formålsbestemte aktiviteter:
Diakonifællesskabet og Lukasfællesskabet
Fællesejendom, Serviceafdelingen og Rengøringsafdelingen
Køkkenet

Mødestedet og Pilehuset
Rådgivningstjenesten
Sankt Lukas Stiftelsens Kirke og Kapel

Lindely Plejehjem
Formålsbestemte aktiviteter i alt
Årets resultat
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Resultatdisponering
Overført til bunden kapital

852

10.379

Overført til disponibel kapital til særlige formål

891

0

Overført til disponibel kapital

-2.828

-4.030

Resultatdisponering i alt

-1.085

6.349

242.100

234.050

63.392

64.892

305.492

298.942

51.284

50.629

356.776

349.572

305.492

298.942

Disponibel kapital

18.379

18.767

Fondskapital i alt

323.871

317.709

Hensættelser

2.000

2.000

Langfristet gæld

10.748

11.473

Kortfristet gæld

20.156

18.389

356.776

349.572

-0,73%

4,37%

Udviklings- og Kommunikationsafdelings procent

2,38%

2,16%

Administrationsprocent

4,85%

5,47%

Formålsprocent

93,50%

88,00%

Soliditetsgrad

90,78%

90,89%

Balance
Bygninger
Øvrige bundne aktiver
Bundne aktiver i alt
Disponible aktiver
Aktiver i alt
Passiver
Bunden kapital

Passiver i alt
Nøgletal
Overskudsgrad

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.
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