Sankt Lukas Stiftelsens Venneforening
Nyhedsbrev januar 2019.
Kære Venner

Rigtig godt Nytår

Rigtig godt og lykkebringende Nytår ønskes alle i Venneforeningen.
Vi håber, at vi Igen i år kan samles om gode inspirerende arrangementer og dermed
være med til at fremme alle de mange gode ting, som sker på Sankt Lukas Stiftelsen,
herunder Lukashuset.
Dette Nyhedsbrev fortæller om de planlagte arrangementer samt datoer frem til juli 2019.
Desuden vil vi gerne gøre opmærksom på Diakoniens dag den 3. feb. Og Henrik Koefods
Støttekoncert for Lukashuset den 17. marts 2019.
I næste Nyhedsbrev er der en mere detaljeret beskrivelse af en koncert med Musikkor
København den 25. maj 2019 og Generalforsamlingen torsdag den 6. juni 2019.
Lykkeligvis har Lukashuset, vores Børne-og unge Hospice, nu pr. 1. januar 2019 fået
driftsoverenskomst med Region Hovedstaden. Flot at vi nu kan glæde os over, at dette
unikke tilbud, som var det første i landet, i dag er anerkendt på landsplan som et vigtigt
tilbud til børn og unge med en livstruende sygdom og deres familier.
Er der så fortsat brug for særlige støttearrangementer vil nogen så måske spørge. Svaret
er JA, for et er en fast driftsaftale, og noget andet er at have plads på budgettet til de
mange særlige aktiviteter for børn og familier, nødvendigt udstyr og videreudvikling af
tilbuddet.
Derfor er vort mål fortsat at samle bidrag ind til fordel for Lukashuset.
Søndag den 3. februar 2019, kl. 10,30 er Diakoniens dag og den fejrer Stiftelsen med
gudstjeneste i Diakoniens tegn, let frokost og foredrag v. kulturminister og kirkeminister
Mette Bock, MF.
Arrangementet på Diakoniens Dag er åben for enhver, der har lyst til at deltage, uanset
om man kender Sankt Lukas Stiftelsen på forhånd. Dagen med gudstjeneste, frokost og
debat er gratis at deltage i, men der vil være mulighed for at lægge en mønt til et godt
formål.
Det hele finder sted på Bernstorffsvej 20, Hellerup.

Invitation til gå-hjem-møde.
Torsdag

”Hvornår

den 7. februar 2019

skal man skifte bolig,

kl. 16,30-18,00

og til hvad?”
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Gå-hjem-mødets program:
16.30.Velkomst ved venneforeningens formand, Nina Berrig.
16.35 – 16.50. ”Hvornår skal man flytte? Skal vi blive boende eller? Ved direktør Bjarne
Hastrup, Ældresagen. Hvad er erfaringerne omkring ældres tanker og ønsker?- Får
man det bedre af at flytte? Flyt i tide! Eller?
16.50 – 17.20. Programchef og arkitekt Per Schulze, Realdania, kommer og fortæller
om deres arbejde med at etablere og udvikle seniorbofællesskaber i Danmark
Undersøgelser viser, at det at bo sammen med andre kan være med til at afhjælpe
ensomhed. Hele 91 % af beboerne i seniorbofællesskaber fortæller, at de oplever øget
livskvalitet, og 75 % oplever bedre sociale relationer.
Derfor har Realdania iværksat kampagnen 'Rum og fællesskaber for ældre', som skal
reducere ældres ensomhed og fremme livskvaliteten i alderdommen ved at udvikle og
udbrede nye boformer med rammer for fællesskaber.
17.20 – 18.00. Paneldebat.
Søndag den 17. marts 2019: Kgl. Skuespiller Henrik Koefoed´s støttekoncert til fordel
for Lukashuset
Lørdag den 25. maj 2019: Venneforeningens koncert med ”Musikkor København”.
Torsdag den 6. juni 2019 kl. 19.00 har venneforeningen sin årlige generalforsamling.

OBS
Refugiet Smidstrup Strand har i juli 2019 et fast tilbud på Bed & Breakfast
I refugiets smukke og unikke rammer beliggende direkte ud til Kattegat, er der
20 enkeltværelser og 2 dobbeltværelser, alle med egen terrasse, toilet og bad.
Pris for en overnatning er 500 kr. for et enkeltværelse og 800 kr. for et dobbeltværelse.
Priserne er inkl. morgenmad, linned og håndklæder.
Reserver værelse på: refugium@sanktlukas.dk
Vi glæder os til at se Jer ved de kommende arrangementer

De venligste hilsner
Nina Berrig

Diakoniens dag i 2018
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