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Sankt Lukas Stiftelsen 2018

– et år med fokus på både hverdag og udvikling
Årsberetningen bidrager til at give et billede af livet og
aktiviteterne her på Sankt Lukas Stiftelsen i året, der er
gået. På den måde bliver åreberetningen grundlag for
refleksion over, hvad året har bibragt i forhold til ønsker og ambitioner. Samtidig giver den også et billede
af, hvilke byggesten 2018 har føjet til det fundament,
som Stiftelsen hviler på, og som vi skal bygge videre
på i årene fremover.

”Vi holder af hverdagen”

Som man kan læse på de kommende sider har 2018
været en blanding af solid daglig drift og nye initiativer
og udfordringer, hvoraf nogle har været selvvalgte, og
andre har været givet ude fra. Samlet efterlader årsberetning et billede af, at der er rigtig meget, som vi
kan glæde os over. Både fordi vi nåede mange af de
mål, som vi havde sat os, og ikke mindst fordi det i

Dette lille let omskrevne citat af Dan Turèll udtrykker
meget fint kernen i det, som vi er optaget af her på
Stiftelsen, og som vi derfor i udgangspunktet gerne vil
måles og vejes på – nemlig hvordan vi lykkes i hverdagen i forhold vores basisaktiviteter. Vi kan i forlængelse
heraf glæde os over, at vi har oplevet rigtig mange tilfredse beboere, patienter, brugere og pårørende samtidig med, at vi har sikret en sund drift. Fokus har med

vid udstrækning lykkedes at integrere vores diakonale
værdier i den høje fag-faglighed, der kendetegner alle
vores arbejdsgrene, og det dermed er lykkedes at gøre
en forskel i mange menneskers liv.
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afsæt i vores værdier været ”at se mennesket” i alle, vi
er kommet i berøring med. Herudfra har vi med afsæt
en høj fag-faglighed bestræbt os på at gå det lille ekstra skridt, der ofte gør den store forskel – ved ”at vise
kærlighed” i plejen, omsorgen, det pædagogiske arbejde og i udøvelsen af alle de andre fagligheder her på
Stiftelsen. Samtidig har vi prøvet at bidrage til både ”at
skabe fællesskaber” og til at sikre, at alle, der har været
en del af vores tilbud, har følt sig som en del af et fællesskab. Vi oplever, at det i meget vid udstrækning er
lykkedes at gøre disse værdier til en helt central del af
vores arbejde i alle arbejdsgrene – lige fra udviklingen
af små demokratiske verdensborgere i vores daginstitution Lundegård, til indsatsen på vores hospice for at
sikre omsorg, lindring og livskvalitet til det allersidste
for patienterne.

Udvikling og konsolidering
I året der er gået, har der naturligvis også været fokus
på at udvikle Stiftelsen og Stiftelsens forskellige tilbud.
I den forbindelse skal det fremhæves, at 2018 bød på
endnu en udvidelse af specialkrisecentret Rosenly for
voldsudsatte og sikkerhedstruede kvinder med minoritetsbaggrund og deres børn. I forhold til Lukashuset,
Danmarks første børnehospice, som Stiftelsen åbnede i 2015, havde vi den glæde, at det efter 3 års arbejde lykkedes at indgå en driftsoverenskomst med
Region Hovedstaden gældende fra den 1. januar 2019.
Driftsoverensomsten sikrer fuld offentlig finansiering af
den grundlæggende drift af Lukashuset. Det lykkedes
samtidig i 2018 at sikre en politisk beslutning om, at
der også skal etableres fire børnehospicepladser i Vestdanmark. Hermed blev en af de centrale målsætninger
bag Stiftelsens initiativ omkring åbningen af Danmarks
første børnehospice indfriet – nemlig at der bør være
offentligt finansierede børnehospicetilbud i Danmark.

Rammer, krav og forventninger
En række både udefra og indefra kommende krav og
forventninger har også præget 2018. I kølvandet på
Persondataforordningen blev der lagt mange kræfter
i at implementere de nye krav og arbejdsgange i hele
organisationen. Tilsvarende har Stiftelsens overgang
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til at være en erhvervsdrivende fond fra 2018 betydet
såvel en ny regnskabspraksis, som nye krav til bestyrelsen og bestyrelsesarbejdet. På de indre linjer er der
foretaget en omfattende modernisering af Stiftelsens
centralkøkken, som sammen med en række andre interne bygge- og renoveringsprojekter har givet et løft
til de fysiske rammer. Der er gennemført en ambitiøs
satsning på udvidelse af aktiviteter og indtjening på
vores konference- og retrætecenter Smidstrup Strand.
Endelig er der igangsat en strategiproces i forhold til at
målrette Stiftelsens fundraisingaktiviteter, bl.a. i form
af partnerskaber med fonde, idet økonomisk støtte
fortsat er en forudsætning for, at Stiftelsen kan tage
nye initiativer op og forblive en markant diakonal institution.

Hverdagsliv på matriklen
Ud over de mange medarbejdere og frivillige, som
hver dag udfylder rammerne i vores forskellige tilbud,
bidrager medlemmerne af Lukas Fællesskabet, vores
kristne leve- og bofællesskab, også til det daglige liv på
matriklen. Det er stor glæde at opleve, hvordan Lukas
Fællesskabet, der nu har eksisteret i to år, fortsat udvikler sig og bliver en stadig mere solid base for fremtiden. Fællesskabets medlemmer har bl.a. medvirket til,
at aktiviteterne i og omkring vores kirke har blomstret.
Det gælder både i forbindelse med højmesserne og
den foredrags- og koncertaktivitet, der har været i tilknytning til kirken, og som har været med til i stigende
grad at invitere omverdenen indenfor på Stiftelsen.
Alt i alt betyder det, at 2018 har været endnu et godt
og givende år her på Sankt Lukas Stiftelsen, som man
kan læse mere om i denne årsberetning. Afslutningsvis
skal der lyde en stor tak til alle beboere, medarbejdere og frivillige for den store indsats, som alle har ydet.
Der skal ligeledes lyde en stor tak til Venneforeningen,
samarbejdspartnere, donorer og gavegivere for støtte
og opbakning til Stiftelsen og Stiftelsens arbejde.

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.
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Lukas Fællesskabet
Sankt Lukas Stiftelsen er et over 100 år gammelt diakonissehus og har gennem alle årene været ramme
om et aktivt 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 55 medlemmer pr. 31.12.
2018.
++ 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

Et fællesskab på tværs af livets faser
Af Rebekka Fischer-Nielsen, projektkoordinator

Med en aldersspredning på 93 år og med piger og
drenge, kvinder og mænd, børn, unge, voksne, gamle
og diakonissesøstre er Lukas Fællesskabet en dynamisk størrelse i sin nye form. Lukas Fællesskabet har
eksisteret i to år, og på den korte tid er der sket meget. I året der er gået, er der flyttet tre nye ind til en
introduktionsperiode til Fællesskabet, og vi har været
samlet om to søster-begravelser. Det livslange kald er
erstattet af et fortsat forpligtende, men mere alsidigt
fællesskab, hvor hverdagen og livsfaserne ser meget
forskellige ud for de enkelte medlemmer.
I 2018 er to medlemmer blevet forlovet, og der er for
første gang født et nyt medlem ind i Fællesskabet, da
én af familierne fik en lille dreng i april måned. Han
bringer, sammen med de otte andre børn, liv, smil

og latter med deres umiddelbare facon, og den nyest
tilkomne går fra arm til arm. Ydermere er der to små
nye fællesskabsbeboere på vej i andre familier. Den
tilførsel af liv, der har været sukket efter i de mange
år, hvor ingen nye diakonissesøstre kom til, er både en
stor glæde og en udfordrende opgave. Det er en helt
ny epoke i Fællesskabet med kombinationen af børn,
unge, nogle midt i livet og seniorer, og det er en vedvarende opgave at skabe plads og rum til alle i det alsidige fællesskab. Hverdagen byder fortsat på fællesspisning, frivilligt engagement, andagter, hjælpsomhed og
omsorg for hinanden. Alt sammen dét der gør Lukas
Fællesskabet til et unikt leve- og bofællesskab.

Fakta om sammensætningen i Lukas Fællesskabet
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Dåbsfest med flygtninge fra Eritrea
Af Hanne Pedersen, medlem af Lukas Fællesskabet

Hver anden onsdag er vi en gruppe fra Lukas Fællesskabet, som mødes med en gruppe flygtninge fra
Eritrea. Flygtningene kommer glade og med smil på
læben, og det giver en fornemmelse af, at de føler sig
velkomne her på Stiftelsen. Sammen laver vi forskellige aktiviteter som at dryppe stearin og lave juledekorationer. Børnene deltager ivrigt og er stolte over efterfølgende at kunne tage deres kreationer med hjem.
Man knytter relationer til hinanden, når man lavet noget sammen. En fin oplevelse er det også at se, hvordan børnene fra eritreagruppen uden forbehold kommer i kontakt med børnene her fra Lukas Fællesskabet.

Anden søndag i advent fik en flygtningefamilie deres
lille dreng døbt i Mariakirken på Vesterbro med efterfølgende dåbsfest i Pilehuset på Sankt Lukas Stiftelsen, og vi fra Lukas Fællesskabet, der plejer at mødes
med flygtningene, havde glæden over at være inviteret
med. Pilehuset var pyntet meget fint med blåt bånd,
og stolene var beklædt med hvidt stof. Der blev serveret dejlig mad, som kvinderne havde lavet hjemmefra.
Indimellem var der takkebønner, hvortil der blev slået
på trommer og kastet med popkorn og vanddråber, en
form for vievand, mod gæsterne. Det var en meget fin
og højtidelig dåbsfest.
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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.

Skal drømmeplejecentret blive
til virkelighed på Lindely?
Af Pia Thøgersen, forstander/leder af Lindely

Som forstander og leder af et plejehjem har jeg mange
drømme om, hvordan vi som ledere og medarbejdere tænker og agerer i en travl dagligdag, men der kan
være langt fra drøm til virkelighed. For at bringe virkeligheden tættere på drømmen, er vi på Lindely startet
på et to-årigt projekt i samarbejde med Affectum, der
er et konsulenthus med ekspertise i organisationskultur og trivsel. At arbejde på et plejehjem er langt mere
kompliceret, end de fleste forestiller sig, og særligt når
der er et misforhold mellem beboerens behov og de
pårørendes forventninger. Det kræver store samarbejdsevner for personalet at få skabt tryghed for såvel
den enkelte beboer, som for den pårørende, der måske
føler dårlig samvittighed over ikke at kunne magte plejen hjemme. Ambitionen er derfor at styrke personalet
til samarbejdet med den enkelte beboer og de pårørende og øge den enkelte medarbejders arbejdsglæde.
I projektet er der fokus på kommunikation, personaleudvikling, ledelse, teamånd, udsyn og refleksion.
Kommunikation er fundamentet for relationer imellem ledelse, medarbejdere, beboere og pårørende, og

derfor altid noget der er væsentligt at reflektere over
og blive bedre til. Personaleudvikling af os alle skaber
selvindsigt og erkendelse. Lederens evne til at lede har
afgørende betydning for om Lindelys drøm bliver til
virkelighed. Som leder er man rollemodel og coach
for medarbejderne. Lederen skaber teamet, så vi alle
trækker i fælles retning. Med en velfungerende teamånd vil vi kunne bruge hinandens styrker gensidigt og
skabe resultater og arbejdsglæde i hverdagen. Udsyn
med overskud og overblik medfører, at vi på Lindely
udnytter alle eksisterende muligheder til glæde for beboerne. Refleksion og evnen til at tænke selvstændigt
skaber indsigt og omstillingsparathed, så vi kan reagere hurtigt og være opmærksom på, hvad der fungerer
for den enkelte beboer.
Samarbejdet med Affectum er indledt i 2018 og er
kun i sin begyndelse, men jeg oplever allerede blandt
personalet en større bevidsthed om, hvad vi gør, og
hvorfor vi gør det, hvilket er til stor glæde for beboerne
på Lindely.
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Vi skal afspejle den enkelte persons liv
Af Signe Hørlück, udviklingskonsulent

”Kom bare ind. Hvor er det godt at se dig”.
En ældre dame i kjole kommer ind i salen, hvor Else
Marie Mikkelsen, et par frivillige og Det Aktiverende
Team (støtteteam fra Gentofte kommune) er klar til at
tage imod de første beboere fra Lindely, der ankommer til erindringsdans. Langsomt kommer der flere
ned fra de forskellige etager, og da aktiviteten går i
gang er de omkring 20 deltagere. Erindringsdans har
været en fast og særdeles populær aktivitet på Lindely
i flere år.
Else Marie Mikkelsen, leder af beskæftigelsen på Lindely, fortæller: ”Mange af vores beboere er fra den
tid, hvor jazzen rigtig kom frem. Én er helt vildt med
Leo Mathisens sang Take it easy, boy, boy, en anden
med Otto Brandenburgs To lys på et bord og Gustav Wincklers Skibet skal sejle i nat”. Denne dag er
der både plads til særlige sangønsker og en sangquiz
om filmmelodier på programmet. Ønskerne spænder
bredt fra Bent Fabricius-Bjerres Alley Cat, over Elvis
Presleys Can’t help falling in love with you til John
Mogensens Så længe jeg lever. Else Marie Mikkelsen
tilføjer: ”Både beboerne og personalet giver den hele
armen”.
Netop som dagens erindringsdans skulle afsluttes
som altid med Kai Normann Andersens Den allersidste dans havde endnu en beboer et ønske Om lidt bli’r
her stille af Kim Larsen. Else Marie Mikkelsen fortæller:
”Musik, sang og dans gør altså noget ved os alle sammen. Det giver minder, det skaber glæde, og vi bliver
berørte!”

Musik og bevægelse, mandeloge,
filmeftermiddag ...
Udbuddet af aktiviteter på Lindely er bredt. Der er aktiviteter for beboerne på tværs af Lindelys fire afdelinger alle hverdage samt gudstjeneste i Sankt Lukas
Stiftelsens kirke om søndagen. Der er aktiviteter, der er
faste hver eller hver anden uge, aktiviteter, der arrangeres, fordi beboere eller pårørende efterspørger dem og
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aktiviteter, der knytter sig til særlige mærkedage som
kyndelmisse, fastelavn, påske, 4. maj, Sankt Hans,
Lindelys fødselsdag, Lucia og helligdage. Foruden erindringsdans er der aktiviteter som musik og bevægelse,
filmeftermiddage, mandeloge, besøg af børn fra Sankt
Lukas Stiftelsens børnehave Lundegård, bagedage,
spilledage, bankospil, fællessang, litteraturgruppe,
foredrag og gudstjenester både på Lindely og i Sankt
Lukas Stiftelsens kirke.
Netop fordi udbuddet af aktiviteter er så stort på Lindely og hele tiden ændres og tilpasses de enkelte be-

boere, er det noget, der arbejdes systematisk og kontinuerligt med i ledergruppen. Forstander Pia Thøgersen
og leder af beskæftigelsen Else Marie Mikkelsen har
derfor hyppige møder, hvor de kommende måneders
aktiviteter planlægges.

Aktiviteterne er en vigtig del
af den faglige indsats
Forstander Pia Thøgersen fortæller, at arbejdet med
aktiviteter er en vigtig del af den faglige indsats målrettet beboerne og de pårørende. Hun fortæller: ”Vi skal
fange, hvad det er for et menneske, og hvad det er for
en familie. Vi skal i hverdagslivet på Lindely afspejle
det liv, de har levet. Det er vigtigt, at vi fanger, hvad
er familiens ønsker, og hvad er personens ønsker”. Arbejdet med aktiviteter på Lindely er således meget
mere end underholdning. Det handler om relationer,
tillid, tryghed og livskvalitet for både beboeren og de
pårørende. Aktiviteterne er et middel til at se og nå
den enkelte beboer og flette indhold ind i deres hverdag, som hænger sammen med deres tidligere liv og
herved skabe kontinuitet. Dette kan være en kæmpe
udfordring, når beboerne eksempelvis har en demenssygdom.
Aktiviteterne er også et vigtigt redskab i det fortløbende samarbejde med de pårørende. Pia Thøgersen fortæller videre: ”Vi bliver nødt til at få borgeren inddraget i aktiviteter, så ægtefællen føler sig tryg. Beboerens
behov kan være at sidde og se fjernsyn, mens det er
ægtefællens behov, at deres kære deltager i forskellige
aktiviteter, fordi de pårørende ellers har konstant dårlig
samvittighed over at have et liv, mens deres ægtefælle

er på plejehjem. Vi skal have hjulpet til at give slip på
den dårlige samvittighed. Og vi skal hjælpe ægtefællen
med at erkende, at deres kære ikke kan det samme,
som den pågældende tidligere har kunnet. Det kræver
mange snakke også internt i personalegruppen om,
hvorfor de pårørende mener og handler, som de gør”.
Værdigheden i den enkelte aktivitet er vigtig for, om
aktiviteten kan øge livskvaliteten for beboerne og de
pårørendes tillid. Der findes ikke børneaktiviteter på
Lindely som perler og peddigrør. Pia Thøgersen fortæller: ”Vi skal fange en person, hvor værdigheden bliver
ved at være der. Vi skal udfordre personen ud fra deres
baggrund. Spille den musik vi ved, de har hørt i deres
liv. Det handler om at få dem gjort glade og føle værdighed ved en aktivitet og have oplevelser”.

Koster de mange aktiviteter
ekstra resurser?
På Lindely er aktiviteterne organiseret på tværs af afdelinger i Beskæftigelsen med en sygeplejerske, en
pædagog og en social- og sundhedshjælper. Ifølge Pia
Thøgersen er det en prioriteringssag, om man lægger
aktiviteterne på de enkelte afdelinger eller samler dem
på tværs, men hun ser mange fordele ved denne organisering, der både giver liv i forhold til, at beboerne
kommer et andet sted hen end deres egen afdeling og
aflaster de enkelte afdelinger. Organiseringen af aktiviteterne kan dermed være med til at give personalet
mulighed for at bruge resurserne optimalt, og styrke
deres glæde ved at komme på arbejde og indgå i samarbejdet med beboeren og de pårørende.
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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
med et trygt miljø for børnene i hverdagen og et tæt
samarbejde. 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, der skaber sammenhæng
mellem børnenes liv hjemme og i Lundegård fx 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.

Samtale fremmer forståelsen
Af Mona Bransholm Poulsen, leder af Lundegård

Når I træder ind ad døren i Lundegård, møder I børn,
som gerne vil se verden og tilegne sig viden om livet.
Dette menneskesyn har vi handlet efter i mange år, og
i 2016 justerede vi vores årsplan med et ekstra fokuspunkt – sokratisk dialog. I den sokratiske dialog agerer
vi mere ligeværdigt og stiller spørgsmål i stedet for at
give svar, fx når et barn spørger: ”Hvorfor skal vi have
suppe”, og den voksne svarer: ”Det er et godt spørgsmål,
hvorfor tror I, vi skal have suppe i dag?” Børnene svarer
på skift, og mange vinkler og nye emner kommer frem.

Før sommerferien blev ”Den styrkede pædagogiske
læreplan” vedtaget med bred opbakning i folketinget
som en del af den nye dagtilbudsreform. Vi glæder os
over, at den lægger op til et øget fokus på børneperspektivet som den sokratiske dialog er et eksempel
på. Med udgangspunkt i reformen har vi i personalegruppen i 2018 bl.a. reflekteret over ord som barnesyn,
pædagogiske læringsmiljø, forældresamarbejde, evaluering, effekt og lad os ikke glemme leg.

Effekten af to år i denne sokratiske børnehøjde er, at
ordforrådet er udvidet, og samtalerne er blevet flere
og længere. Børnenes viden, kompetencer, perspektivering og dermed troen på egen værdi (selvværd)
øges. Det er måske at stramme evalueringen af denne
indsats at påstå, at det giver de ældste mere rummelighed i deres konflikter. Men vi ser hos de ældste, som
har været i Lundegård i hele perioden, at flere konflikter bliver løst ved at lytte og stille spørgsmål til hinanden. Næste udfordring er at acceptere, hvor forskelligt
vi kan opleve samme situation og gennem samtalen
danne forståelse.

Dialog er den stærkeste form for kommunikation
Af Anders Lindegård Hjorth, formand for bestyrelsen i Lundegård

Lundegård og hjemmet er vigtige hjørnesten i vores børns hverdag og danner rammen for vores børn
trivsel, dannelse og læring. Som del af ”Den styrkede
pædagogiske læreplan”, folketingets nye dagtilbudsreform 2018, er der derfor blevet sat fokus på, hvordan vi
som forældre og medarbejdere kan styrke sammenhængen mellem børnenes udvikling i Lundegård og
i hjemmet. Børn i højkvalitetsdagtilbud, som bl.a. er
kendetegnet ved forældreinddragelse, viser sig nemlig
at klare sig bedre fagligt og socialt på sigt.
I nogle dagtilbud kan man tjekke sine børn ind og ud
med en knap på en iPad og få updates, sovetid og billeder tilsendt løbende igennem dagen. På Lundegård
holder vi i stedet bevidst fast i det personlige møde,
fordi vi tror på, det er i dialogen mellem forældre og
medarbejderne, lige såvel som mellem børnene og
medarbejderne, at relationerne knyttes, og denne

sammenhæng skabes. Vi prioriterer at mødes, at se
hinanden, at spørge til hinandens dag, at kunne stille
spørgsmål og at udveksle historier og meninger.
Som første skridt i at synliggøre, hvordan vi ønsker forældresamarbejdet, har vi i bestyrelsen kastet os ud i
at lave en vision som lyder; ”Forældre og Lundegård
skaber igennem et nærværende fællesskab grundlag
for at udvikle små trygge, empatiske og demokratiske verdensborgere”.
Forældre har forskellige forudsætninger, og forventninger til, hvad Lundegårds fællesskab er for dem, men
vi tror på, at vi ved at huske at være nærværende i
mødet med hinanden kan dyrke dialogen, som binder
os sammen til det ubrydelige bundt pinde, som Mona
Poulsen, leder af Lundegård, altid fortæller os om.
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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 samt
kurser i Sidstehjælp målrettet 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. 		
Ca. 250 patienter var indlagt i 2018.
++ 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.

Er aktiv dødhjælp svigt eller en menneskeret?
Af Signe Hørlück, udviklingskonsulent

En vækst i antallet af klinikker, der tilbyder aktiv dødshjælp, i andre europæiske lande, har i 2018 fået debatten om aktiv dødshjælp til at fylde i medierne. Diskussionen har været præget af diskurser om døden som
lidelsesfuld, dødsprocessen som uværdig og retten til
at vælge livet fra. Som aktør, der spiller en stor rolle i
mange menneskers liv i den sidste tid, har Sankt Lukas Hospice og Det Udgående hospiceteams personale stor erfaring med mennesker, som skal dø, og hvor
nogle ønsker aktiv dødhjælp. For at udbrede viden og
fremhæve gråzonerne har medarbejdere deltaget aktivt i debatten om aktiv dødshjælp i 2018.
Udviklingssygeplejerske Lisbeth Christiansen medvirkede i et program om aktiv dødhjælp i programrækken ”Adam og Eva” med Adam Holm og Eva Selsing.
Lisbeth Christiansens rolle var den palliative behandlers, og hun fortalte om sine erfaringer med lindring og
en værdig afslutning på livet. Hun fremhævede, hvad
man kan med de lindrende indsatser, så et liv, der
måtte ønskes afsluttet pga. smerter eller anden lidelse,
igen får kvalitet. Ligeledes pointerede hun, at der er
formålsforskel mellem den lindrende behandling, der
bl.a. tilbydes på hospice, og aktiv dødhjælp. Lindrende
indsatser kan forkorte liv med timer eller dage, men
formålet er ikke at tage livet af mennesker, men at lindre.
Sygeplejerske i Det Udgående Hospiceteam Lisbeth
Arbøl medvirkede i Dagen på DR2, hvor aktiv dødshjælp blev debatteret i et panel bestående af overlæge og tidligere formand for Etisk Råd Ole Hartling og

overlæge på plastikkirurgisk afdeling Herlev Hospital
Janne Horn. Lisbeth Arbøl lagde vægt på, at det ikke er
det enkelte lidende mennesker, der er svagt og uværdigt, men det samfund, der ikke tilbyder tiltrækkelig
lindring til lidende mennesker. Ved aktiv dødshjælp er
det Lisbeth Arbøls oplevelse på baggrund af mange
års erfaring, at man begår tredobbelt drab: Drab på
den døende, drab på den døendes mulighed for psykisk og eksistentiel lindring indtil døden og samvær
med familie samt drab på familiens mulighed for naturlig afsked. Lisbeth Arbøl problematiserede endvidere meningsmålinger, der påstår, at et flertal i befolkningen går ind for aktiv dødhjælp, idet hun tror, en stor
del af befolkningen ikke kender forskel på begreberne
aktiv dødshjælp og passiv dødshjælp.
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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.
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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 2018
havde teamet ca. 120 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.

”I Sygeplejeetisk Råd er jeg med til at
værne om de mest sårbare liv”
Af Lisbeth Arbøl, sygeplejerske i Det Udgående Hospiceteam

Fagforeningen Dansk Sygeplejeråd har et særligt råd af
sygeplejersker, der tager sig af etiske spørgsmål og udfordringer inden for det sygeplejefaglige område. Rådet har til opgave at værne om og fremme sygeplejerskers etiske standard samt afgive udtalelser om etiske
spørgsmål, der er relevante for sygeplejersker, samt afgive høringssvar. Rådet består af ti medlemmer, som
vælges på Dansk Sygeplejeråds kongres for en to- eller
fireårig periode. I 2018 stillede jeg op og blev valgt ind
i rådet for Kreds Hovedstaden.
Jeg er uddannet på Sankt Lukas Stiftelsens sygeplejeskole i 1987 og har arbejdet med palliation siden 1999.
Jeg var en del af initiativgruppen bag KamillianerGaardens Hospice i Aalborg og arbejdede der fra åbningen
i 1999 og frem til 2009, hvor jeg kom tilbage til Sankt
Lukas Stiftelsen og fik job i Det Udgående Hospiceteam.
Mit fokus som sygeplejerske har i alle årene været på
omhuen for de sårbare liv. I takt med et øget fokus
på vækst, teknik, autonomi, uafhængighed og individualitet generelt i samfundet udfordres opfattelsen af

mennesker, der bliver alvorligt syge og dermed mister
kontrol. Det betyder, at de betragtes som svage og
uværdige. Intet er mere forkert. Jeg mener, det er en
etisk glidebane. Derfor brænder jeg for i Sygeplejeetisk
Råd at være med til at værne om de etiske principper
i omhu for de mest sårbare liv både ved faglig støtte
til sygeplejersker og ved at påvirke samfundsdebatten
og politikkerne.
I arbejdsdagen på et hospice og et udgående team
møder vi som sygeplejersker dagligt etiske udfordringer og dilemmaer, fordi det er døende mennesker og
deres pårørende, der er i centrum for vores virke. Min
rolle som medlem af Sygeplejeetisk Råd betyder, at
jeg forsøger at bidrage med etiske refleksioner, når det
er relevant, og jeg fremhæver, hvis der er nye anbefalinger, lovforslag eller bekendtgørelser på vej i Folketinget eller Sundhedsstyrelsen. I de sammenhænge
sammenfatter jeg indholdet og rådets holdning. Helt
aktuelt er der fornylig ændret ved reglerne omkring
palliativ sedering, hvor jeg har deltaget i refleksion og
udarbejdelse af interne retningslinjer.
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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 2018 var belægningsprocenten 65%.
++ Adgang: Alle familier med et livstruet sygt barn
kan henvende sig, men en egentlig henvisning skal
foretages af egen læge eller hospitalslæge.

++ Økonomi/finansiering: Driften af Lukashuset har
været dækket af statslige bidrag (puljemidler) og
fundraisede midler. Fra den 1.1.2019 er der indgået
en driftsoverenskomst med Region Hovedstaden.
Lukashuset er omfattet af reglerne om frit sygehusvalg og er et gratis tilbud til børn og unge med
livstruende sygdom.

1.318.293 kr. indsamlede
Jesper Nøddesbo til Lukashuset
Af Signe Hørlück, udviklingskonsulent

Jesper Nøddesbo, ambassadør for Lukashuset, har
over sommeren 2018 leveret to måneders intensiv
indsats for at indsamle penge til Lukashuset. Han håbede på at nå en million, og det lykkedes. Jesper havde sammen med Kidsaid lavet en ugentlig konkurrence, hvor man kunne vinde billetter til håndboldkampe
samt en aktiv medieindsats med indslag både på DR,
TV2, små indlæg i store aviser og store helsiden artikler
i lokalaviser, hvor han løbende opfordrede til donationer.
Det hele kulminerede den 18. august med en sponsorhåndboldkamp mellem Jesper Nøddesbos klub Bjerringbro-Silkeborg og Mikkel Hansens klub Paris Saint
Germain. I pausen i kampen underholdt Thomas Skov
og Jacob Riising og forsøgte at få tilskuerne til at støtte
Lukashuset. Efter kampen var der solgt billetter til en
charitydinner, hvor Mads Langer, Rasmus Bjerg med
flere underholdt, og hvor der var auktion ligeledes til
fordel for Lukashuset. På mange måder et imponerende projekt som blev meget professionelt gennemført.

TIL KAMP FOR
LANDETS ENESTE
BØRNEHOSPICE
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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 et 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: 12 kvinder med 1-2 børn pr. kvinde samt
to udslusningsboliger.
++ 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.

En helt almindelig ferietur
i en ualmindelig hverdag
Af Inge Steenberg, leder af Rosenly

Seks kvinder, fem børn og tre personaler drog afsted
på ferietur. Vi kunne ikke ønske os en bedre vejrudsigt,
de havde lovet sol og varme alle dage. Efter ankomst,
udpakning og for børnenes vedkommende orientering
om, hvem der boede hvor, var det tid til frokost. Vi nød,
at vi hverken skulle planlægge måltidet, lave maden
eller vaske op bagefter. Alle hyggede sig og nød den
lækre mad.
Sommervejret var fantastisk, så vi måtte ud og bade.
Nogen nød det mere end andre, men alle var i. En enkelt af kvinderne havde aldrig badet i havet, og det var
simpelthen så rørende at se hendes glæde over havet,
og hvordan hun lod sig omfavne af vandet. Efterføl-

gende var der en fremmed kvinde som begyndte at
vise, hvordan man svømmer og den pågældende beboer lærte (næsten) at svømme. Vi var nede og bade
minimum 2 gange om dagen. Børnene samlede sten
og malede flotte tegninger på dem.
Ellers bestod vores aktiviteter af hyggeligt samvær,
ture og børn der på tværs af Rosenly 1 og 2 legede
sammen uden hensyn til alder og uden store konflikter.
Børnene kunne frit løbe og lege uden konstant voksenindblanding. Ejeren af en lokal restaurant var så
omsorgsfuld, at hun både købte legetøj og sørgede for
diverse lækkerier til børnene.
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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, kursussted og Bed & Breakfast.
++ Personale: Værtinde samt køkken-, serverings- og
servicepersonale.
++ Kapacitet: Refugiets faciliteter kan leges året rundt.
++ Adgang: Udlejes til arrangementer, konferencer,
møder i offentlige og private institutioner og organisationer.
++ Økonomi/finansiering: Priser for ophold beregnes
pr deltager og ud fra antallet af dage.

Bed & Breakfast
Af Anne-Charlotte Finderup Berg, leder Smidstrup Strand

I sommeren 2018 åbnede Refugium Smidstrup Strand
for første gang for bed & breakfast-gæster. Der har
været sommergæster på refugiet gennem mange år,
men i 2018 var det første gang, at man kunne komme
forbi i løbet af juli og overnatte i de nyrenoverede værelser med direkte adgang til den store naturgrund og
Smidstrup Strand.
Da juli oprandt, var der desværre ikke mange forudbestilte overnatninger, men allerede i den første uge
kom der gæster, der havde set skiltet ved Smidstrup
Strandvej og ville gøre holdt hos os. I løbet af måneden kom gæster fra nær og fjern, og alle nød freden
og roen på refugiet og den direkte adgang til stranden. Heriblandt et midaldrende ægtepar der var kørt
fra Frankrig til Danmark på motorcykel for at opleve de
dejlige strande og den skønne natur. Vi serverede individuelle morgenbakker til alle på terrasserne, og kun
én enkelt morgen valgte gæsterne at spise indenfor i
Stenhuset.
Vi værner om freden og roen på refugiet og lægger
derfor vægt på, at refugiet henvender sig til voksne
gæster, der ønsker at slappe af i vores rolige og skønne
omgivelser. Af samme grund siger vi til børnefamilier,
at vi desværre ikke har mulighed for at byde dem velkommen i juli. Vores positive oplevelser har givet os
blod på tanden til at fortsætte med bed & breakfast.

Tilbud på Sankt Lukas Stiftelsen 25

Rådgivningstjenesten
Rådgivningstjenesten er et tilbud om samtaleterapi til
den, der har brug for lyttende ører og for ro og sparring
til at se egne resurser og begrænsninger. Vi arbejder
med sorg, tab og kriser af mange slags og med identitet, relationer og livssyn. Sammen lytter vi til angst,
vrede og savn, men også til glæde og håb og finder
måske sammen nye strategier og skridt. Vi arbejder på
bedre at acceptere og leve med det, der ikke kan ændres og om muligt finde mod til at ændre på det, hvor
det kan lade sig gøre. Klienten vælger, hvilke temaer vi
skal fokusere på.
Alle er velkomne, uanset hvad man tror og tvivler på.
Hovedparten af klienterne kommer fra Storkøbenhavn. Enkelte er teenagere, de fleste er i 20’erne og
30’erne, og de resterende fordeler sig aldersmæssigt
op til 70’erne. Mænd vover sig også ind, selv om her
stadig kommer flest kvinder. De fleste kommer alene,
men der kommer også par eller flere familiemedlemmer samtidig.
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Hvad er Rådgivningstjenesten?
++ Individuelle samtaler samt par- og familiesamtaler.
++ Personale: Faguddannet terapeut.
++ Kapacitet: I 2018 henvendte der sig 57 nye klienter,
og der blev afholdt 381 samtaler.
++ Adgang: Åbent for alle.
++ Økonomi/finansiering: En samtale varer en time og
koster 630 kr.

Herren er min byrde eller ...
Af Eleonora Andersen, terapeut

Servietterne på bordet bruges mest til våde øjne, men
det sker også, at latteren bobler. Som fx under følgende historie, som gengives med klientens tilladelse: Hun fortalte om sin konfirmations salmebog, som
præsten for mange år siden havde skrevet et vers i.
Præsten havde ikke skrevet tydeligt eller forklaret sig,
så hun har i alle årene været overbevist om, at han
havde skrevet: ”Herren er min byrde, jeg fatter intet!”
Siden havde hun forgæves ledt efter dette vers. Stor
var overraskelsen, da hun mange år efter så, at verset
indgår i en omsorgs- og trøstesalme. Men endnu større var overraskelsen, da hun så de ord, som præsten
ville skrive til hende: ”Herren er min hyrde, mig skal
intet fattes”, som i den nye oversættelse er blevet til
”jeg mangler intet”. Det blev et godt udgangspunkt for
en frugtbar refleksion om forskellen på at bære sin gud
som en tung byrde og at blive båret af sin gud som
en hyrde.

Et stort skridt at sige ja til samtalen
– et større skridt at møde op
Af medarbejder i forløb

Jeg fik for tre år siden tilbudt et samtaleforløb i Rådgivningstjenesten, fordi mit bæger billedligt talt var fyldt
op privat. I begyndelsen havde vi samtale hver anden
måned, nu er det vel to til tre samtaler om året, og
inden så længe bliver jeg helt afsluttet.
Jeg er blevet stærkere af det. Tidligere fortrængte jeg,
at jeg havde det dårligt, men nu giver jeg mig selv lov
til at have op- og nedture. Det gør en kæmpe forskel.
Når jeg nu ser tilbage på forløbet, kan jeg se, at jeg er
kommet rigtigt langt med mine udfordringer. Jeg var
som kaptajnen på et synkende skib, der ikke ville give
slip. Jeg har særligt lært, at det er ok at være ked af det
og have det dårligt.

Det var et stort skridt at sige ja tak til samtalerne og et
endnu større skridt at møde op til den første samtale.
Jeg havde det så dårligt med at sidde på gangen og
vente. Det kan heller ikke være rart for andre. Nu er jeg
ligeglad, men det var jeg ikke dengang. Det er svært at
acceptere, at man har brug for hjælp, og jeg var virkelig
i tænkeboks i forhold til, om jeg skulle sige ja tak. Jeg
var så heldig, at jeg fik mulighed for at snakke med én,
der havde haft samtaler med hende, og det hjalp mig
meget.
Selv om det snart er slut, så ved jeg, at der er livline.
Jeg kan altid få en tid mere.
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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.

Tirsdagssamvær i Mødestedet
Af søster Ingrid Gerner

Hver anden tirsdag har vi tirsdagssamvær i Mødestedets regi. Det har vi haft fra Mødestedet startede for 27
år siden. Vi har dog holdt en pause og er startet igen.
Vi starter med kaffe, og derefter får dagens taler ordet.
Der har været mange forskellige personer og holde oplæg eller på anden måde stå for underholdningen, og
emnerne har været meget forskellige. Mange oplægsholdere har en tilknytning til Sankt Lukas Stiftelsen
og har repræsenteret husets forskellige arbejdsgrene
fx Lukashuset, Lundegård m.v.. I 2018 kunne man så-

ledes høre om arbejdsområder som koordinering af
frivilligindsatserne, etableringen af Lukas Fællesskabet, præstegerningen på hospice og udviklingen af
Lukashuset. Der har også været gode venner af huset,
som har stået for oplæggene. Man har kunnet høre om
operetter og svenske viser samt julens musik og har
fået fortællinger både fra krigens tid, men også fra nutiden om eksempelvis rejser eller livet på landet anno
2018. Årets tirsdagssamvær har budt på lidt for enhver
smag, hvor vi bliver inspireret og hygger os sammen.
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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.

Temaaften for og fællesskab med de frivillige
Af Grete Schärfe, frivillig i Åben Kirke

Mødestedet i Pilehuset summede af liv, da der var inviteret til temaaften for Stiftelsens frivillige, og godt 30
fra husets forskellige afdelinger var mødt op. Aftenens
tema lagde op til en snak om det frivillige arbejde i vores tids velfærdssamfund og om det frivillige arbejde
er krymmel på velfærdskagen eller i højere grad en del
af selve kagen. Selve krymmelsnakken kunne diskuteres, og som en af deltagerne sagde, så gør det jo ikke
noget at være krymmel, for det er krymmel, der gør
kager indbydende.
Der var dog enighed om, at frivillighed i hvert fald har
en unik værdi i sig selv, og at den tid og det nærvær,

en frivillig giver, ikke er noget, man kan betale sig fra.
Heldigvis får man også en masse igen ved at være
frivillig, og undersøgelser viser, at frivillige både lever
længere og bruger mindre tid på hospitalet end andre
ikke-frivillige. Så hvis man ikke allerede var frivillig, så
fik man helt lyst til at blive det.
Vi føler hver især, at det frivillige arbejde giver os tilfredsstillelse. Mange svarede, at de fik tilfredsstillelse
ved det frivillige arbejde, bl.a. når de føler, at de er med
til at gøre en forskel. Arrangementet fik mig ikke blot
til at reflektere over, hvad det ville sige at være frivillig,
det styrkede også fællesskabet med andre frivillige.

De små øjeblikke
Af Helle-Helene Bøgeskov, frivillig i Lukashuset

Som frivillig i Lukashuset vil jeg beskrive mig selv som
en ”tante”. Hende der kommer forbi og tømmer opvaskemaskinen, bager en kage, synger en sang, laver en
sjov leg med børnene og igangsætter en aktivitet med
familierne. Jeg er også hende, man kan hyggesnakke
med over køkkenbordet om vind og vejr eller falde i en
dybere snak om både liv og død.
Som frivillige får vi ofte en stor rolle i forbindelse med
højtider og mærkedage. Vi pynter op, tager initiativ til
forskellige højtidsaktiviteter og sørger for, at familierne
i Lukashuset i så høj grad som muligt kan fejre højtiderne, som man ville gøre, hvis man var hjemme. Til
halloween klædte jeg og en anden frivillige os ud til stor
glæde for børnene, og i fællesskab med familierne bagte vi “monsterkage”, pyntede op og skar græskarlygter.
At være frivillig i Lukashuset handler om at give noget
godt i dag og om de små øjeblikke. Som frivillig får jeg
meget tilbage, der giver mig en ekstra dimension og
mening i livet. Det giver mig livsglæde at arbejde med
døden, forstået på den måde, at glæde og nærvær
ofte føles større og stærkere i lyset af sorgen. Som hvis
den lille dreng, jeg synger en sang for, smiler, så føles
det smil større netop med min bevidsthed om, at han
måske ikke får et langt liv, men at jeg har givet ham et
glædeligt øjeblik.
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Julemarked på Sankt Lukas Stiftelsen
Af Susanne Lynge Riber, direktionssekretær

alle gennem dagen kunne gå herfra med fyldte poser.
Der var hektisk spilleaktivitet i vores to boder med terningespil og i børnehjørnet på verandaen. Søster Martha Jensen fyldte salen med duftende nybagte ”Gode
Råd” (sønderjysk kage), og køen var lang hele dagen.
Julemanden gik rundt og hilste på børnene med lidt
godt i lommerne, og salen summede af julehygge og
aktivitet.
I kirken optrådte lokalkendte musikere herunder børnene fra Det Danske Suzuki Instituttet, Be Sharp Koret, to unge musikere fra Lukas Fællesskabet, og der
var oplæsning af juleeventyr ved skuespiller Kjeld Erik
Schaub.
2018 var året, hvor vi genopfandt Stiftelsens store julemarked, som før blev afholdt af søstrene.
Den 15. december stod alt klart; stort pyntet juletræ
midt i den smukt pyntede festsal, mange fint opsatte
boder med alt fra julepynt, keramik, pileflet, delikatesser til strik, vin, økologiske cremer og shampoo og
meget mere. Ude foran kirken stod en skov af juletræer
til salg og en pandekagebod. Kirken var fint pyntet og
stod åben med små koncerter hele dagen.
Kl. 10 åbnede vi spændte dørene, og stor var glæden,
da publikum myldrede ind. I løbet af de to første timer,
fløj varerne ud af boderne med en fart, så vi blev helt
nervøse for, om vi havde varer nok, men det gik, så
Julemarkedets salg gik i år til Stiftelsens arbejde med
livstruede syge børn, udsatte voldstruede kvinder og
børn og til demente. Tak til alle støtter, der gavmildt
har doneret og produceret varer til markedet og til de
frivillige, der lagde deres arbejdskraft i boderne og
hjalp med at gøre dagen til en succes.
Vi ses igen til julemarked næste år!
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En foredragsrække med mod på livet
Af Jakob Rönnow, seniorpræst

Med et deltagerantal, der undervejs voksede fra 80 til
105 pr foredrag, må mange have følt, at det var et relevant tema at belyse, da Sankt Lukas Stiftelsen i efteråret inviterede til fire tirsdagsaftner om emnet livsmod. Hvad det ord helt præcist dækker, kan ikke let
afklares ved et enkelt foredrag, så vægten var lagt på,
at man de fire aftner havde mulighed for at møde forskellige foredragsholdere, som kunne bringe os fra A til
B inden for deres særlige område på en inspirerende,
dyb og livsbekræftende måde.
Mirakuløst – næsten – hørte vi i det første foredrag professor og dr.theol. Niels Christian Hvidt fra Syddansk
Universitet redegøre for, at det er en videnskabelig
kendsgerning, at troende mennesker lever længere, bliver mindre syge og hurtigere raske! Det var i vores sammenhæng naturligvis stærkt opmuntrende og spændende, selv om vi absolut må have tillid til, at Gud
holder lige meget af alle sine børn, men de helt klare
forskningsresultater er med til at understrege værdien
af en åndelig og medmenneskelige tilgang til andre.
Ved det andet foredrag fik vi eksempler på, at poesi
kan løfte og være med til at ’sige det uudsigelige’. En
af vore fem ypperligste, nutidige salmedigtere, sognepræst Hans Anker Jørgensen fortalte om sit liv og digtning. Hans Anker Jørgensen har en særlig evne til at
udtrykke teologi på en livsnær og jordnær måde, hvor
Kristus fx udmærket kan optræde i ’havemandsskjorte’, som det udtrykkes i salmebogens alleryngste og
flotte salme, jf. salme nr. 249 i salmebogen.
Tredje foredrag handlede om H. C. Andersen. At han
er mere end Klods-Hans og Fyrtøjet fik vi i meget høj
grad indtryk af denne aften, hvor dr.theol. (netop i H.
C. Andersen) Kaj Mogensen fortalte os om den kejtede
og dog verdensberømte forfatters eventyr, hans digtning og romaner. At disse ofte kan tolkes dybt kristent
og særdeles livsbekræftende var nok en overraskelse
for de fleste af os, men på en utroligt vidende og underholdende måde blev vi beriget ved at høre H. C.
Andersens tolkning af livet som ’det dejligste eventyr’.

Endelig gav det livsmod at høre, hvordan vi kan se
på vores egen eksistens i lyset af tankerne fra endnu
en verdenskendt landsmand, filosoffen Søren Kierkegaard. Leder af Kierkegaard-Coaching, sognepræst Pia
Søltoft betog os alle med sin klare tale og fik den fyldte festsal til at lytte åndeløst: ”Uden en livsanskuelse
bliver alt, inklusiv livet, vilkårligt og hensigtsløst! Derfor
må vi altid stå i valget. Hvis ikke, ender vi som ”spidsborgere”, der kun forholder sig til sig selv, ikke tager
personlig stilling til noget og højst efterligner flertallet”.
Uhyggelig aktuel pointe!
Alle fire foredragsaftener gav i rig grad stof til eftertanke og overvejelser om vores tilværelse!

En foredragsrække
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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. For alle interesserede arrangeres der løbende koncerter, musikandagter, 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.

Musik er hjertets sprog
og kan nå derind, hvor ord ikke slår til
Af Annette Brønnum Nystrup, seniorpræst

I 2018 var vi igen samlet om ”Ord, toner, stilhed” i
Sankt Lukas Stiftelsens kirke. I år med temaerne ”optakt til påske” i marts og ”efterår og høst” i september.

afviser et menneskes bøn, hvor kejtet den end er. Det
stille suk ”Min Gud” er et væsentligt skridt på bønnens
vej og måske det eneste skridt, vi formår at tage.

Vores intention er hver gang at skabe rum for at samle
tankerne om bøn, læsning, stilhed og musik. Meditative tekster fortolkes musikalsk af organist Niels-Henrik Palmelund og harpenist Helen Davies. Indimellem
perioder med stilhed, hvor man kan lade dagens begivenheder passere for sit indre blik. Noget er gået godt
og andet mindre godt. Vores håb er, at ”Ord, toner,
stilhed” giver et frirum, hvor alle kan samle kræfter til
hverdagens opgaver.

Musikken disse aftener binder det hele sammen. Musik er hjertets sprog og kan nå derind, hvor ord ikke slår
til. Den kan få fat i noget dybt indeni os og hjælpe os
med at komme i kontakt med følelser og stemninger.
Niels-Henrik Palmelund og Helen Davies spiller både
hver for sig og sammen og gerne improvisationer. Det
musikalske højdepunkt har hver gang været det afsluttende samspil mellem harpens sprøde klang og
orglets bløde toner.

I bønnen åbner vi os for erfaringen af den Gud, der bor
i vores hjerte. Fra Ny Testamente ved vi, at Jesus aldrig
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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.

Et kapel for alle
Af Søren Rais, kapelvagt

Sankt Lukas Stiftelsen fundament og historie er skabt
af søstrene, der med udgangspunkt i troen og tjenesten har stillet sig til rådighed og gennem handling vist
omsorg for sine medmennesker uanset religion eller
social baggrund. Gennem det seneste kvarte århundrede har Stiftelsen særligt været kendt for at gå forrest,
når det kommer til at åbne og udvikle tilbud til mennesker i den sidste del af livet. Mindre kendt er det, at
Sankt Lukas Stiftelsen har et kapel for alle både dem,
der afslutter livet tilknyttet et af Stiftelsens tilbud, men
også alle andre uanset religion eller social baggrund.
Kapellet har en smuk sal, hvor pårørende kan tage afsked helt efter den afdødes og egne ønsker. Desuden
råder Kapellet over to kølerum, som i 2018 blev om-
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arrangeret og fik indkøbt en katafalk med hæve- og
sænkefunktion, hvilket har udvidet kapaciteten. Behovet for et sted, hvor man kan tage afsked med sin
afdøde pårørende uden for kirkerummet er i disse år
stigende. I samarbejde med en række bedemænd har
vi gjort en indsats for at sprede budskabet om de muligheder, der er for alle i Sankt Lukas Stiftelsen kapel.
Det har haft den betydning, at kapellet nu benyttes
hyppigere og i flere dage, og vi afholder ugentligt flere
bisættelser, herunder også borgerlige. Mennesker uden
tilknytning til et trossamfund eller med tilknytning til
andre trossamfund end de største i Danmark har andre behov. De behov imødekommer vi også i Sankt
Lukas Stiftelsens kapel.

Museum
Museet fortæller Stiftelsens historie og de mangeartede opgaver, der i tidens løb er blevet løst. Stiftelsens
indsatser i samfundet med pleje, omsorgs- og undervisningsopgaver har således ændret sig i takt med
velfærdssamfundets udvikling. Museet følger udviklingen fra 1886, hvor adelsfrøkenen Isabelle Brocken-

huus-Lövenhielm indrettede arbejdsstuer for fattige
arbejderbørn i sin lejlighed i Elmegade på Nørrebro,
over den gradvise udvidelse af aktiviteter og til den
nyopførte stiftelse i Hellerup, som den dag i dag danner rammen om Stiftelsen som en moderne diakonal
organisation.

Pleje med hånd, hjerte og hjerne
Af søster Kirsten Guttmann Sørensen

I 1894 modtog man den første sygeplejeelev. Eleven
skulle betale 400 kr. pr år for undervisning, kost og logi.
Uddannelsen bestod af ni måneder på sygestuerne, en
måned på operationsstuen, seks uger på plejeafdelingen for spædbørn, 14 dage i køkkenet samt én måned
på Fødselsstiftelsen. I 1905 blev uddannelsen udvidet
med teoretisk sygepleje, regnskabsføring, massage
samt syning af børnetøj. Fra 1916 uddannede Stiftelsen
kun søstre, som fik en mere solid uddannelses i både
teori og praksis. Længden af uddannelsen afhang af
elevens evner og muligheder for senere arbejdsområder.
I 1945 begyndte man igen at optage sygeplejeelever,
der ikke også var søsterelever, da antallet af søsterelever ikke kunne dække alle de opgaver, der med tiden

var kommet til Sankt Lukas Stiftelsen. Enkelte, der søgte ind som sygeplejeelev, blev også søsterelev og senere diakonisse. Det gælder både søster Signe Krogh og
søster Birte Norup, der begge blev forstanderinder for
hele Stiftelsen. I 1991-1992 opsagde Københavns Amt
driftsoverenskomsten med såvel Sankt Lukas Hospital
som sygeplejeskolen, hvilket betød at skolen lukkede.
Eleverne fra Sankt Lukas Stiftelsen var velanskrevne,
hvor end de søgte stilling, de havde lært at pleje patienter med hånd, hjerte og hjerne. Adskillige elever har
været på besøg og udtrykt deres glæde over at være
uddannet her. Det er altid en fornøjelse at høre dem
fortælle om deres tid her på Stiftelsen og deres glæde
ved at gense stedet.
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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 Stiftelsen eksempelvis ved at afholde støttekoncerter, informations- og debatmøder.

På generalforsamlingen i 2018 blev følgende bestyrelse valgt: Nina Berrig (formand) Kirsten Kierkegaard
(næstformand), Olaf Ingerslev (kasserer), Jørn Jensen
(sekretær), Hanna Weng, Peter Kastoft, Niels Johan
Jespersen og Bent Jespersen. Bestyrelsen udsender
Nyhedsbrev mindst 4 gange om året.

Hvem skal træffe beslutninger for dig i fremtiden?
Af Nina Berrig, formand for Venneforeningen

I september afholdt Venneforeningen et ”gå-hjemmøde” om fremtidsfuldmagter. En fremtidsfuldmagt
er en fuldmagt, man giver til en person, man har tillid
til, og som træder i kraft, hvis man engang i fremtiden
bliver så syg eller dement, at man ikke selv er i stand til
at træffe beslutninger. Vi havde inviteret nogle dygtige
oplægsholdere: Uddannelseskonsulent Ulla Fejerskov
fra Nationalt Videnscenter for Demens, Pia Thøgersen
Lindelys daglige leder og forstander samt advokat (H)
Lone Brandenborg fra Advokatfirmaet Kahlke.
Det blev en inspirerende og velbesøgt eftermiddag,
hvor spørgelysten var stor, og hvor flere typer af te-
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stamenter blev berørt. Særligt blev det klart, at det er
vigtigt for os alle at få tinglyst, hvem der skal træffe
beslutninger for én, hvis man ikke selv mere er i stand
til at træffe beslutninger. Hvis man ikke deltog i mødet,
kan man hente information om fremtidsfuldmagter
på borger.dk.
2018 var generelt et godt år Venneforeningen, hvor vi
har kunnet glæde os over fin opbakning. Foruden mødet om fremtidsfuldmagter, har vi holdt debatmøde
om medicinsk cannabis og to støttekoncerter for Lukashuset.
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Administration
•
•
•
•
•
•

Direktionssekretariat
Økonomi, løn og bogholderi
HR
Udvikling
Kommunikation
IT

Årsregnskab, lønudbetaling, ansættelseskontrakter,
lejekontrakter, personalesager, persondataforordningen, 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.

Nu som erhvervsdrivende fond
Af Helle Smedsgaard, administrationschef

Sankt Lukas Stiftelsen er en almennyttig fond nu efterfulgt af ordet "erhvervsdrivende". Når mere end 10 % af
en fonds aktiviteter over en årrække er erhvervsmæssige, skal en fond skifte kategori fra "ikke-erhvervsdrivende" til "erhvervsdrivende" fond. Administrationen,
Stiftelsens revisor og bestyrelsen har løbende fulgt udviklingen, og i begyndelsen af 2018 var det klart, at Stiftelsen har erhvervsindtægter over 10 %, og at det så ud
til at fortsætte. De erhvervsmæssige aktiviteter dækker
fx betaling af husleje inkl. energi og rengøring fra erhvervslejere samt betaling for ophold på Rosenly. Derfor vurderede Erhvervsstyrelsen, at Sankt Lukas Stiftelsen pr 1. januar 2018 er den erhvervsdrivende fond.
Stiftelsens vedtægter og bestyrelsens forretningsorden er blevet gennemgået med en tættekam, og de
nødvendige ændringer er foretaget: Antallet af medarbejderrepræsentanter hæves fra én til to, der er nye
krav til bestyrelsens strategiarbejde, ligesom bestyrelsen løbende skal evaluere egne samlede kompetencer
og årligt redegøre for, hvordan "principperne for god
fondsledelse" efterleves.
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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.
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.

Det nye centralkøkken
Af Lene Bøhme, køkkenchef

I 2018 blev Stiftelsens centralkøkken forvandlet til en
byggeplads. Køkkenet var slidt, ikke tidssvarende og
ikke praktisk indrettet i forhold til processerne i et storkøkken i dag. VI havde håbet, at ombygningen ville
være overstået i løbet af et par måneder, men vi måtte
sande, at det er svært at planlægge byggeprojekter i et
gammelt hus. Gamle sammensunkne afløb betød, at
gulvet måtte graves op, og uheld med skjulte vandrør,
der ikke var tegningsmateriale over, var nogle af de forhold, der forsinkede processen.
Vi glæder os nu over at have fået et moderne og særdeles lækkert køkken at arbejde i, hvor der er fokus på
arbejdsmiljø. Samtidig glæder vi os over, at håndværkernes støj nu er overstået, så vi kan gøre det, vi er
bedst til, nemlig at lave mad. Mens vi rører i gryderne, kan vi tænke tilbage på et hårdt efterår, hvor det
kun takket være medarbejdernes store indsats og vilje,
samt fleksibilitet og assistance fra afdelingerne lykkedes at levere og sikre mad til beboere, patienter m.v.
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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 til 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.
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Fokus på klimaet
Af Kim Weiergang, serviceleder

Udskiftning af gamle vinduer på Lindely til nye lavenergivinduer, udskiftning af eksisterende lyskilder til
LED-pærer og udskiftning af ventiler på varmesystemet til nye besparende ventiler. I Serviceafdelingen har
vi i 2018 haft fokus på klimaet og besparelse af energiresurser i årets projekter. Med mange ventiler og mange lyskilder fordelt på hele matriklen er der meget at
hente både for vores egen økonomis skyld, men også
for vores fælles klimas skyld.
Vi er også blevet langt bedre til at tænke klimaet ind
i de større byggeprojekter som eksempelvis ombygningen af Stiftelsen centralkøkken, der fandt sted i
2018. Det bedste eksempel i køkkenombygningen er
det nye ventilationsanlæg. Anlægget bruger i sig selv
mindre energi end det forrige, og samtidig har det en
yderligere energibesparende fordel, da det anvender
udsugningsluften fra køkkenet til at opvarme den friske luft, der sendes ind i køkkenet. Grundet energibesparelserne forventes udgiften til dette anlæg at være
tjent ind på to år.

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.

Kursus i rengøringsafdelingen
Af Iwona Lakoma, rengøringsleder

I 2018 var alle rengøringsafdelingens husassistenter på
kursus med underviser Hanne Kruse fra AMU Syd Kolding. Hanne Kruse har skrevet mange fagbøger og undervisningsmaterialer om professionel rengøring. Hun
er kendt for sin høje faglighed.
Vi lærte om skaderapportering, grundlæggende affugtningsprincipper i forhold til vandskadetyper og at
anvende fugtmålingsmetoder og forebyggelse af skimmelsvamp. Herunder hvordan man anvender den rette
kemi og desinficering, så det virker optimalt. Formålet
med sidstnævnte er, at vi kan hjælpe håndværkerne
med professionel rengøring og desinficering ved eksempelvis vandskade.
Kurset blev afviklet i to hold med halvdelen af husassistenterne ad gangen. Når halvdelen af rengøringsmedarbejderne var på kursus, betød det, at de andre
rengøringsmedarbejdere havde ekstra travlt, men alle
var utroligt dygtige til at hjælpe hinanden og løse de
medfølgende udfordringer.
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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.

Lytte, støtte og skubbe

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.

De fleste af de praktikanter, vi byder velkommen her
på Sankt Lukas Stiftelsen, er psykisk sårbare og mange
af dem har også en eller flere psykiatriske diagnoser.
Det betyder på ingen måde, at praktikanterne er ens
og har de samme udfordringer, men det betyder, at
det for det meste ikke bare er nemt og ligetil for dem
at tage på arbejde. Derfor er det imponerende at være
vidne til den kampgejst og det engagement, jeg ofte
ser hos praktikanterne. Trods barrierer forsøger de så
godt som muligt at imødekomme de krav, vi som arbejdsplads stiller.

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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Af Louise Y. Saugman Petersen, udviklingskonsulent

Jeg overtog ansvaret for RUM, det rummelige arbejdsmarked, i 2018. Selvom Stiftelsen i sig selv ikke er en
ny arbejdsplads for mig, så giver et nyt arbejdsområde
ny indsigt, nye oplevelser og læringer.

Jeg har desuden bemærket den evne, som medarbejderne, der har praktikanterne, har for at vise rummelighed og forståelse. De har fornemmelse for, hvornår det
er vigtigt at lytte og støtte, og hvornår der skal skubbes
lidt på, og praktikanterne skal udfordres.

Erhvervslejere
Sankt Lukas Stiftelsen har en række erhvervslejere, som bidrager til livet på Stiftelsen. Den største er
sprogcenteret Speak - School of Danish, der har sin
administration og en række undervisningslokaler på
Stiftelsen. Speak underviser voksne udlændinge i
dansk. Det betyder en mangfoldighed af mennesker
fra mange nationaliteter, som i løbet af ugen kommer
til undervisning både på 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.

Vi ser det enkelte menneske
Af Signe Hørlück, udviklingskonsulent

”Speak - School of Danish”, i daglig tale på Stiftelsen
bedre kendt som Sprogcentret, har været en fast lejer
på Sankt Lukas Stiftelsen siden 1992. Kursisterne kommer primært fra Gladsaxe, Gentofte, Lyngby-Taarbæk,
Rudersdal og København og skal være minimum 18 år
og udlænding dvs. ikke født i Danmark. Alle kursister
bliver ud fra deres niveau og hidtidige uddannelse visiteret til et forløb efter ankomst. Det tager ca. 2 år at
færdiggøre sin danskuddannelse.
Der er undervisning om dagen, aftenen og også om
lørdagen samt online kurser. Ud over undervisning
har Speak som ekstratilbud et studiecenter, hvor man
kan få samtaletræning, få netværk i Danmark eller gå
til cv-workshop, og et sproglaboratorium, hvor der er
særlig udtaletræning. Direktør Lisbet Winther fortæller:
”Vi passer godt ind på Sankt Lukas, fordi Stiftelsen ligesom os har fokus på mennesket og et menneskesyn
præget af rummelighed. Vi tager udgangspunkt i den
enkelte”. Hun tilføjer: ”Og så er det jo fantastisk, når
Stiftelsens festsal lægger en smuk ramme til vores årlige afslutning. Man kan ikke undgå at blive rørt og glad.
Særligt for dem, hvor det har været langt og svært”.
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Sankt Lukas Stiftelsens
organisation 2018
Sankt Lukas Stiftelsen havde i 2018 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.
5.

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

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

Koordinator for Lukas
Fællesskabet
Annette Brønnum Nystrup
Seniorpræst Sankt
Lukas Stiftelsen

Medarbejderrepræsentant
Annette Andersen
Sygeplejerske Lukashuset

Liste over donorer og gavegivere i 2018
ANT Fonden

Morten Østergaard

Arbejdernes Landsbank

Mørdrup menighedsråd

Axel Pitzner Fonden

New – Christina Ørnstrand

BBR Invest

NJORD Law Firm

Brand af 1848 Fond

Oticon

CGR Invest ApS

Pytbog af Henrik Høyer-Hansen

CoolUnite

R+R Ejendomme

Den Danske Frimurerorden

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

Den Laustsenske Familiefond
Departementschef Hugo Engmann og
hustru Carla Engmanns Fond

Rethnk Aps
Rosendahl Design Group - medarbejderindsamling

Det Nissenske Familiefond

Rosendahl Design Group A/S

Egmont Fonden

Samsøe & Samsøe

Ellen og Knud Dalhoff Larsens Fond

Sankt Lukas Venner

Else og Svend Madsens Legat

Spejdernes Genbrug i Farum

Fabrikant Karl G. Andersens Fond

Sponz MTB center Aps

FRK 4 A/S

Sportscar Event

GTN Fonden

Stiftelsen Kong Frederik Den VIII’s Minde

Heinrich & Laurine Jessens Fond

Teaterdirektør Søren Møller –
indsamling til Lukashuset

Helleruplund Sognedag
Henrik Koefoed med Venner - støttekoncert
Herdis Elisabeth og Niels Chr. Brogaards Legat

Thise Mejeri
Traute og Svend Sèrans Legat Fond

Jenny og Søren Nielsens Mindefond
Jesper Nøddesbo - Indsamling med KidsAid
Jubilæumsfonden

Tømmehandler Johannes Fogs Fond
Vinhandler Jørgen Dreyer og Hustru fru
Elisabeth Dreyer, født Andersens Legat

Kirsten Madsen Legat
Lazarus Care
Lions Club – Gribskov
Lions Club Hellerup

Sankt Lukas Stiftelsen har i 2018 påbegyndt
arbejdet med en fundraisingstrategi, der skal
målrette og professionalisere samarbejdet
med fonde og andre som ønsker at støtte
stiftelsens aktiviteter og initiativer.

Lions-fonden for ældre af 1978

Bestyrelse, donationer, gaver og økonomi 49

Sankt Lukas Stiftelsens
økonomi i hovedtal
Medlem af Isobro – Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation

2018
t.kr.

2017
t.kr.

136.353

120.672

Gaver

8.321

9.818

Arv

2.212

10.079

Øvrige midler fra puljer

6.268

5.524

153.153

146.093

Af- og nedskrivninger

-1.349

-1.200

Finansielle poster netto

-2.604

2.604

Udvikling- og Kommunikationsafdeling

-4.019

-3.519

Administration

-7.499

-7.169

-135.203

-131.847

Årets resultat

2.479

4.961

Resultatdisponering
Overført til særlige formål

-7.736

891

Overført fra fondskapital

10.215

4.071

Resultatdisponering i alt

2.479

4.961

246.005

240.900

114.041

114.676

Aktiver i alt

360.046

355.575

Passiver
Egenkapital

325.150

322.671

Langfristet gæld

9.995

12.748

Kortfristet gæld

24.901

20.156

360.046

355.575

Omsætning fra hovedaktiviteter

Indtægter før afskrivninger og finansielle poster i alt

Omkostninger til hovedaktiviteter

Balance
Aktiver
Materielle anlægsaktiver
Øvrige aktiver

Passiver i alt
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Nøgletal

2018
t.kr.

2017
t.kr.

Overskudsgrad

1,62%

3,40%

Udviklings- og Kommunikationsafdelings procent

2,62%

2,41%

Administrationsprocent

4,90%

4,91%

Formålsprocent

90,86%

89,29%

Soliditetsgrad

90,31%

90,75%

Omkostninger i mio. kr. fordelt på områderne
52,6
45,2

15,6

Hospice
og udgående
hospice

Lindely plejeboliger
og aflastningsboliger

Bygningsområdet

12,1

Lukashuset

10,2

8,3

Øvrige tilbud og
Øvrige
tværgående indsatser serviceområder

6,9
Rosenly

Fonden Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsen er en almennyttig 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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