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Nu er tilsynet godt overstået, og
det glæder mig at kunne fortælle,
det gik rigtigt fint!

Nexus
Det krævede ikke mindst en
opmærksomhed på Nexus, vores
relativt nye dokumentations
system, for at sikre, det hele
står som det skal. Nexus bruges
til at beskrive sygeplejefaglige
7. årgang nr. 3

problematikker, jeres læge
faglige
notater
og
jeres
medicinoptegnelser.
Og det skal bare stå snorlige,
selvfølgelig, samt meget tydeligt
vise, der er en rød tråd fra den
lægelige ordination til den
daglige planlægnings
oversigt, om hvilken
pleje I har brug for.

Goddag & Farvel
Samtidig med at det har været
goddag til mig som ny forstander,
har disse første uger også båret
præg af afsked: først med
vores afholdte direktør for hele
Sankt Lukas Stiftelsen, Søren
Bønløkke, samt her den 25. marts
desværre også med Lindelys
varme og smilende tornado af en
viceforstander, Karin Anker.
Mere om det inde i bladet.

Programerklæring
Jeg er endnu ikke kommet
tilstrækkeligt ind i ‘forretningen’
Lindely til at kunne komme med
de helt store programerklæringer
om dette og hint.
Én grundlæggende program

erklæring har jeg dog:
Alle I på Lindely bor her i
et – i gåseøjne – ikke-selvvalgt
bofællesskab, så den fornemste
opgave, som alle vi medarbejdere
har, er at medvirke til at skabe
mest og bedst mulig hjemlighed
for jer.
MARTS 2020

HVEM ER DET?

BEBOERNYT

Af Ane

GÆT EN
BEBOER

Hjerteligt

Se løsning på næste side!

beboer arvede desværre ikke den
mødrene families store musikalitet;
han slægtede tværtimod sin far på.

T illykke
• = (halv)rund fødselsdag

17. marts
Birte Hjort

•

bolig 123

22. marts
Annelise Knudsen bolig 222
DET ER LIGE før, layouteren kunne
fristes til at bide i de lækre kinder på
den lille dreng på fotografiet!

Faderen, fortæller han, kunne
under krigen ikke høre forskel på,

Det kunne jeg naturligvis aldrig

om de hylende sirener var luftalarm

finde på at gøre i dag, for denne

eller afblæsning. Og vor hemmelige

måneds GÆT EN BEBOER er ikke

beboer blev da også venligt, men

længere en lille, køn knægt med

bestemt, fritaget for sang i skolen!

indbydende, bidbare kinder, men en
respektindgydende, flot og statelig

Jurastudier

herre på snart 95.

Han blev student i 1944 fra

Og det er da også i statens tjeneste,

Schneekloths

huen

på

Værne

han har haft en lang og glorværdig

damsvej,

karriere.

sned, og dernæst begyndte vor

Musikalsk familie

med

Skole

kækt

hemmelige beboer at studere jura
på Københavns Universitet.

1925 og voksede op på Frederiks
Faderen var kontorchef i Finans

Tove Knudsen

bolig 325

Vi har taget afsked
med
bolig 203

Edith Christensen bolig 208

ministeriet, mens moderen var
hjemmegående husmor. Men inden

Søren Rekling

sit giftermål havde hun haft en
FOTO: HENNING STRØM

bolig 106

Velkommen
til

Mogens Wæver

berg sammen med tre søstre.

karierre som koncertsangerinde.

bolig 229

Søster Gerda Laursen			
		
bolig 404

Mormoderen var født Bjerre, og
Bent Fabricius-Bjerre er således en
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Ole Martoft

på

Vor hemmelige beboer blev født i

grandfætter. Men vor hemmelige

31. marts

løsning på næste side
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LØSNING PÅ ‘GÆT EN BEBOER’

Af Ane

HENNING fra stuen

Familien

Som ung nyuddannet jurist blev
Henning Strøm fra stueetagen — for
det er naturligvis ham, det handler om
— af en tante sendt hen på Gl. Hellerup
Gymnasium for at
foretage diverse
indkøb i skolens

Hennings store indsats som sekretær

basar. Og knap

for kommunallovs-kommissionen fik

Pensionisten

var den flotte fyr

inden
rigsminister H. C. Toft (og borg

I 1990, fem år inden Henning gik på

trådt ind i salen,

mester Hans Tofts far) til at anbefale

pension, mistede han Inge, alt for tidligt.

før en yndig pige

statsminister Hilmar Baunsgaard at lade

I et interview fra 2002 til dagbladet

ham ‘spring-avancere’ til posten som

Information fortæller han: »Det kom

departementschef i Boligministeriet.

bag på os alle, at hun pludselig fik kræft

i en af boderne fangede hans interesse.
Så da en gymnasieelev-far spurgte,
om der var noget, han kunne gøre for

og døde meget kort tid efter. Hun var så

Henning, svarede han straks: »Ja, vær

sund og frisk og det var helt klart, at hun

venlig at præsentere mig for den smukke

nok levede længst.«
Pludselig måtte Henning lære selv

unge dame derovre!«

at lave mad og bruge vaskemaskinen,
men indtil en hjerneblødning gjorde, han
måtte flytte på Lindely i 2017, klarede han
Her tjente Henning i 25 år, bl.a. som

sig strålende i eget hjem. Ligesom han

Dronningens bygningsrådgiver — for

efter sin pension i 1995 overmåde nød

alle de kongelige slotte hører nemlig ind

endelig at have tid til familien, særligt

under netop dét ministerium.

det tætte samvær med de fire børnebørn.

Han blev tillige medlem af Dronning
Den smukke unge dame var den fire

Margrethe og Prins Henriks Fonds

år yngre Inge, som heldigvis ikke var

bestyrelse, og den nære relation til

uimodtagelig for hans tilnærmelser. De

kongefamilien gjorde, at Henning i 1996

giftede sig i 1953, Inge blev fysioterapeut,

fik opfyldt to ønsker, han stadig ikke

og sammen fik de Henriette, der i dag er

havde nået efter et langt arbejdsliv:

dyrlæge, og Benedicte, der er journalist.

at komme ombord på kongeskibet
på Amalienborg.

Henning blev cand.jur. i 1950 og

For da disse inderlige ønsker kom

Her på Lindely er Henning især glad

snart derefter ansat som sekretær

Dronningen for øre, tog hun ham med

for at være medlem af både Mandelogen

i Indenrigsministeriet. Her blev han

på kolonnadetur, ligesom han også blev

og Beboer- og Pårørenderådet.

arkitekten bag den kommunalreform,

inviteret til frokost på Dannebrog, endda

der i 1970 bragte landets dengang 1.388

med Dronningen som borddame.

kommuner ned til blot 275.

Desværre er hverken synet eller
hørelsen, hvad de har været, men så

Som top
embedsmand var Henning

sætter Henning sig i sin gode stol, iført

Ja, også etableringen af Øresunds

også med til at byde Johannes Paul II

enorme hovedtelefoner, og lytter til

forbindelsen havde Henning en tidlig

velkommen på Flyvestation Værløse, da

mangen en lydbog, gerne biografier og

finger med i spillet i.

Paven ankom på Danmarksbesøg i 1989.

historiske værker.
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Karrieren

Dannebrog og at gå hen over kolonnaden

NYT FRA MØDESTEDET

GLIMT

Af søster Ingrid

fra Mødestedet

Foråret så sagte kommer, og vi glæder os
over vintergækker og erantis i haverne.
Og snart kommer også den blå anemone, som
Kaj Munk jo skrev så smukt om.
I MØDESTEDET HYGGER vi os hver

For denne rene farve

tirsdag med at strikke og snakke.
Og om fredagen tegner og maler vi på
livet løs, altimens søster Elsi læser op for
os af sin bog Med sand under fødderne.

den er mig som en vårens dåb,

Diakoni i krigens brændpunkt

og stryger ømt dit silkeflor,

Søster Elsi blev elev på Sankt Lukas i
1950 og uddannede sig til diakonisse
og operations
sygeplejerske.
Men en stor
del af hendes
virke kom dog
til at foregå
mange tusind
kilometer fra
Hellerup – og
det er sit spændende liv i diakoniens
tjeneste ude i verdens brændpunkter,
søster Elsi har skrevet om i sin bog.

en flig af nådens trone.

Libanon
Søster Elsi tilbragte i 1982 et halvt år
i Libanon, hvor borgerkrigen havde
hærget siden 1975 og først sluttede i
1990. Bomber og skyderier var en del
af hverdagen, og det var ofte under
de kummerligste forhold i garager og
kældre, at søster Elsi var med til at
operere krigens sårede.
Ja, sommetider var der end ikke
elektricitet, så operationerne måtte
foregå i skæret af petroleumslamper.
MARTS 2020 

den la'r mig nyfødt arve
en evighed af håb.
Så bøjer jeg mig da mod jord

Du lille anemone,
hvor er vor skaber stor!

Pakistan
Tusindvis af afghanere flygtede fra den
afghansk-sovjetiske krig (1979–89);
derpå fra borgerkrigen, som brød ud,
efter at russerne havde forladt landet.
Så fra 1984 til 1995 vovede søster
Elsi atter livet for andre, denne gang
i afghanske flygtningelejre i Pakistan.
Men ej heller da tog fare og primitive
forhold modet fra hende i virket som
sygeplejerske for de mange nødstedte.
I lejrene måtte man også dagligt
slås mod vejr og vind og en natur med
overvældende kræfter, hvilket kun gjorde
arbejdet endnu sværere.
Søster Elsi var naturligvis indimellem
hjemme i Danmark på besøg, men
hun vendte tilbage til hjælpearbejdet i
Pakistan igen og igen.

Inspirende og givende
Det er meget inspirerende og givende at
høre søster Elsi læse op for os.
7. årgang nr. 3

TIRSDAGSSAMVÆR
i marts

Tirsdag den 10. marts kl. 14
ANNE METTE SCHRADER
(Else Maries søster) fortæller:
Tag med Morsø U-Landsforening
til Tanzania

Tirsdag den 24. marts kl. 14
MARIANNE BØNLØKKE fortæller:
I Jesu fodspor i Jerusalem
— en optakt til Påske

Marianne fortalte i efteråret om sin
pilgrimsrejse til Israel, og denne
gang fortæller hun om de steder
i Jerusalem, der knytter sig til
Påskens begivenheder.
VI GLÆDER OS MEGET!
UNDER LINDEN
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KORT OVER SANKT LUKAS

Af Ane

HVAD LIGGER HVOR?

NÅR VI SKRIVER om andre aktiviteter
på Sankt Lukas end lige netop Lindely,

Så her får I en hurtig oversigt over

Børnehaven er således opkaldt efter

vore knap 10 tønder land!

den gamle bondegård, ligesom flere af

nævner vi ofte navnet på den bygning,

Det store areal var jo oprindeligt

vore bygninger har fået navn efter de

hvor disse aktiviteter hører eller hørte

jordene til bondegården Lundegård,

TRÆER, der stod på jordene dengang for

hjemme. Men det er måske nok de

som Stiftelsen købte i 1917, og hvor

over hundrede år siden. — Og heldigvis

færreste blandt læserne, som egentlig

Dronning Alexandrine i 1930 nedlagde

står de fleste af de smukke gamle træer

er helt klar over, hvad vi taler om …

grundstenen til Diakonissehuset.

her stadig den dag i dag.

Diakonissehuset
Porthuset

Kirken

LINDELY
Museet
Solgården

Lukashuset

P-plads for pårørende
Lundegård 1

KASTANIEHUSET

Dr. Alexandrines Hus / Hospice
Oasen
Kapel
Værksteder
PLATANHUSET

EGEHUSET
Lundegård 2
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PILEHUSET

FORSTANDER TINE HILSTE PÅ LINDELY

Af Ane

Tine trykkede hænder
Der var et sandt mylder af beboere, pårørende, personale og frivillige, da vor nye forstander
allerede på blot sin tredje arbejdsdag hilste på os i Caféen onsdag den 5. februar.
ELSE MARIE HAVDE sammen med

medarbejdere og frivillige anrettet
en smuk buffet i Caféens køkken
med frisk frugt, snacks og macarons
samt vin, kaffe, saft og sodavand.
Herfra blev lækkerierne bragt hen
til de mange gæster, der sad bænket
ved bordene i en stopfyldt Café og
glædede sig til at byde Tine Nørrekær
Sahlholt velkommen som vores nye
forstander på Lindely.
Tine var kommet ned i god tid og
satte en ære i at hilse på hver og én –
så hun fik godt nok trykket mange
hænder! Viceforstander Karin Anker
holdt velkomsttale og overdrog om

MARTS 2020 

ikke en stafet i bogstavelig forstand,
så i hvert fald mikrofonen til Tine –
og hjalp hende, så fint og næsten helt
symbolsk, med at få den på.

Tines tale
Herefter indledte Tine sin tale sådan
cirka med disse ord:
Kære Lindely, jeg står her i dag ydmyg
over for opgaven, taknemlig for den tillid,
I har skænket mig, og bevidst om Pia
Thøgersen og Karin Ankers store indsats
på Lindely. Jeg takker Karin Anker og
Søren Bønløkke for det storsind og det
samarbejde, de har vist og viser mig
gennem denne overgangsperiode.

7. årgang nr. 3

Hvorpå hun straks tilstod at have
tyvstjålet disse smukke formuleringer
fra Obamas tiltrædelsestale, da han
i januar 2009 blev indsat som USA’s
44. præsident!
Men dernæst fortsatte Tine med
sine helt egne ord, hvor hun blandt
andet fortalte, at hun ser Lindely som
beboernes hjem og ikke en ‘anstalt’.
At personalet således er gæster i
beboernes hjem, og at nøgleordene
for hendes fremtidige virke som
forstander er at give Kærlighed, skabe
Fællesskab og at Turde. Samt at hun
glædede sig over den varme velkomst
og til at komme i gang.

UNDER LINDEN
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Tirsdagssamvær: B Ø R N E H A V E B E S Ø G

Latter og
Takt & Tone
Børnehaveleder Mona Poulsen var for en gangs skyld eneste repræsentant fra Lundegård,
da hun til Tirsdagssamværet den 28. januar fortalte om Stiftelsens daginstitutioner.
Stiftelsens integrerede vuggestue og

Mona Poulsen, Lundegårds leder, var

børnehave i Pilehuset. Og henne om

dog til Tirsdagssamværet den 28. januar

hjørnet på gangen hænger også nogle af

ene om at repræsentere børnehaven.

børnenes egne farverige værker.

Hun holdt nemlig et skønt foredrag for os
om Lundegård og institutionens mission
om, i fællesskab med familien, at SE
barnet i nuet samt klæde det på til at
blive en lille demokratisk verdensborger,
der er godt rustet til fremtiden.
Og for at give os et glimt af Lundegårds
hverdag tog Mona afsæt i ordene latter

HANS SCHERFIG VAR jo ikke kun
forfatter,

men

også

billedkunstner,

og takt & tone i sin fortælling.

og i 1949 malede han nogle eksotiske

Børnehavebesøg på Lindely

Latter og sanselighed

dyremotiver på væggene i Carlsbergs

Lundegård 2 holder til ovre i Egehuset

Mona spurgte først tilhørerne, om vi

personalebørnehave i Valby.

og er en ‘almindelig’ børnehave — og

kunne huske noget fra vores barndom,

Godt tres år senere skabte Steen, vor

ca. hver anden fredag får Lindely besøg

der fik os til at grine? Der var ikke

dygtige maler her på Sankt Lukas, noget

af Lundegård-børn, der synger for og

umiddelbart den store respons — men

lige så flot i indgangen til Lundegård 1,

hygger med beboerne.

barndommen er jo også lang tid siden!
Så den emsige layouter blandede sig
som sædvanligt og fortalte, hvordan min
ældste datter som ganske spæd igen og
igen var ved at falde om af grin, da jeg
tog en sweater på. For det der med, at jeg
var helt væk, og mit ansigt så pludselig
— titte-bøh — kom frem igen, var bare
»Sig mig, Ane, har du læst mit
manuskript?!« spurgte Mona. For lige
netop at lege skjul er noget, der fra en
tidlig alder får latteren frem hos selv de
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det sjoveste.

Af Ane

allermindste. Og legen er sjov, hvad enten

er også en af de sange, som de små glad

man er få måneder gammel eller næsten

og gerne synger for os, når de kommer på

6 år og klar til udskoling — blot man

besøg.

tilpasser legen til alderen.

FAKTA OM
LUNDEGÅRD
KNAP ET ÅR efter Lundegårds

oprettelse i 1994 blev en ung
Mona Poulsen ansat som
pædagog, og for ca. ti år siden
blev hun institutionens leder.
Ragnhild fra 1. sal var imponeret over
Måske vi kunne huske sanseligheden

Lundegård-børnenes evne til at kunne

og glæden ved at forsøge at fange

sangene udenad, og Mona kvitterede med

regndråber? Eller hvordan man lod

en sød historie om, hvordan en 3-årig pige

støvregnen kærtegne ansigtet, og man fik

‘læste’ fra sang

lyst til at synge?

bogen, da hun og

For regn og vandplaskeri skaber også

hendes lidt yngre

latter og glæde, så Mona viste os et par

veninde

bittesmå, bemudrede gummistøvler — og

hyggede sig med

Her fortæller Mona lidt fakta

så var det jo lige før, man gik hen og blev

at synge hele fire

om sin arbejdsplads:

helt skruk!

sange — udenad.

sad

og

Et par timer efter foredraget smuttede

Pigerne havde bedt Mona om at finde

layouteren hen til Lundegård 1 for at

sangbogen frem til dem, men derefter

fotografere — og nogle af de få børn, der

viftede de hende bort; de kunne skam godt

endnu ikke var blevet hentet, legede lige

selv!

netop skjul.

Takt & Tone en forudsætning
for fællesskabet
»Har I et fag, der hedder Takt & Tone
her på Lindely?« spurgte Mona. Hvorpå
frivillig-Jytte prompte udbrød: »Nej, det er
for sent!«

Lundegård er en selvejende
institution med overenskomst
med Gentofte Kommune og
drives i tilknytning til Sankt
Lukas Stiftelsen.
Lundegård er delt i to huse med
kort afstand imellem. Dette
giver os fordelen af at være stor
på papiret – og lille i arbejdet
med børnene i hverdagen.

Ja, takt & tone
skal helst læres fra
barnsben. Og trods
det, at det i dag ikke
er helt det samme
som på Emma Gads
FOTO: FAGBLADETFOA.DK · GYLDENDAL.DK · STOCKPHOTOS

tid, er TAKTEN stadig vigtig for TONEN.
Og i garderoben hang noget af dagens

»Man er nødt til at lytte for at kunne

vandplaskeri-våde tøj til tørre — med

synge med,« som saxofonisten Benjamin

fornem udsigt til Lindely.

Koppel udtrykte det i forbindelse med en
optræden på Lundegård.
Fællessang er fællesskab — og
fællesskab er vigtigt, både for det enkelte
menneske, for gruppen og for samfundet
fortsættes næste side
som helhed.

Synge udenad
Inden foredraget havde vi først hygget os
med kaffe & kringle og sunget Jeg ved en

lærkerede. Den kan vi jo udenad, og det
MARTS 2020 
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Lundegård 1 & 2 har omtrent
80 børn i alderen 0–6 år, som
tilbringer ca. otte timer om
dagen i institutionen, og der
er en del fastsatte rammer, som
skal følges — både nationale,
kommunale og Stiftelsens egne.
Med vores placering blandt
Stiftelsens mange aktiviteter får
børnene adgang til flere sider
af livet, f.eks. i forhold til ældre
via Lindely samt til hospice,
integration og kirken.
UNDER LINDEN
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B Ø R N E H A V E B E S Ø G P Å L I N D E L Y forts.
Så f.eks. når børnene går sammen fra
Lundegård hen til Lindely for at synge for

konkurrencebetonede og ikke altid helt
så samarbejdsvillige.

Børnene opøves således tidligt i god
bordskik, lærer at kunne sidde stille ved

os, må det lille børnehave-jeg således

Ja, når adspurgt, mener de to raske

bordet — og hver dag til frokost dækkes

lære at tage sin sidemand i hånden og

drenge faktisk, de bestemmer mere end

der op med kniv & gaffel, som de

marchere to-og-to i takt med vi’et —

både Mona og Sankt Lukas-direktøren

naturligvis evner at anvende.

ellers fungerer det ikke.

Søren Bønløkke — og næsten lige så

Individet og gruppen

For nogle år
siden fik Mona

meget som borgmester Hans Toft!

en henvendelse

Så da deres legeplads-planer var vidt

I Japan har man ordsproget Et søm der

forskellige, begyndte dialogens regler at

fra

stikker ud, skal hamres ned.

krakelere … Begge talte, men ingen af

Skole, der er

dem lyttede til hinanden, og stemmerne

aftager af flere

blev højere og højere. En voksen

af Lundegårds børn. Man var nemlig

erindrede så drengene om dialogens

noget bekymrede over, hvor generte

spilleregler og om, at det også er helt

børnene var ved frokosttid, for de sad

okay ikke altid at blive enige om en plan

bare der med deres madpakker — uden

— men at man stadig sagtens kan være

at pakke dem ud og begyndte at spise …

gode venner alligevel.

Hellerup

Det var da fordi, de var vant til at vente,
indtil de havde fået bestik!

Og det beskriver ganske rammende (!)

Så nu sørger Hellerup Skole for at

den helt særlige gruppementalitet, der

fortælle deres nye elever fra Lundegård,

gennemsyrer det japanske samfund.

at der ikke kommer bestik på bordet, og

Det er heldigvis i Danmark helt fint at

de bare skal gå i gang med måltidet.

stikke ud og være anderledes — for her
finder vi det vigtigt også at se det enkelte

Være selvhjulpen

individ. Men for at opnå en god balance
mellem den individuelles frihed og og
almenvellets bedste må man kunne
indgå i dialog.

I danske vuggestuer og børnehaver
Den erkendelse nåede de to knægte

arbejder man også med at opøve børnene

dog ikke helt frem til, så efter lidt

i at være selvhjulpne. Således at de kan

mere højlydt diskussion forsvandt de,

spise selv, klæde sig på uden hjælp osv.

ude af takt og småfornærmede på

Men da Copenhagen Business School

hinanden, ud på legepladsen. Hvor

bragte en delegation fra Singapore på

Det lille barn vil gerne fortælle andre

de så drog konsekvensen af ikke at

Lundegård-besøg, var der ikke en skygge

om sine oplevelser eller fremvise sine

kunne nå konsensus — og fandt nye

af tvivl hos singaporeanerne, om at de

følelser (glæde, frustration osv.), og for at

legekammerater. Men de er heldigvis

små stiger op til krybberne, hvor vugge

blive en del af vi’et må barnet lære også

blevet gode venner igen!

stuebørnene sover til middag, blot var en

at kunne se andre og at lytte til andre.
Derfor bliver børnene i Lundegård også

Bordmanerer

øvet i dialogens spilleregler, hvilket

Når vi taler Takt & Tone, mener vi jo ofte

Mona illustrerede med en lille historie

også gode manerer — og Mona læste et

om to drenge fra skolegruppen, 5-6 år

citat op fra den gode Emma Gad:

gamle, der stod og diskuterede, inden de

Man skal aldrig tage børn

sammen skulle ud på legepladsen.

Små alfa-hanner diskuterer

sød lille vits.

med i selskab. Man skal aldrig
anbringe dem ved bordet, så

De lod sig først overbevise om, at

De to knægte fulgte først dialogens

længe gæsterne sidder der.

danske småbørn selv kan kravle op i

spilleregler om at se og lytte — men

Dette princip, om at børn ikke må

vuggen, da deres turleder fra CBS, der

de er begge, som Mona beskriver

sidde ved bordet sammen med voksne,

selv havde børn i vuggestuealderen,

det, alfahanner. Det vil sige selvsikre,

er aldeles ikke et, Lundegård hylder.

garanterede dem, det var sandt.
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Dialogens spilleregler

AFSKED MED DIREKTØREN

KARIN PÅ PENSION

Afskedsreception for

Afskedsreception for

SØREN BØNLØKKE KARIN ANKER
EN DELEGATION fra børne

Også borgmester Hans Toft

haven var den 20. februar afsted

kom

med blomster og tegninger til

Søren var gladest for at se til

deres gode ven Søren Bønløkke,

sin afskedsreception — og som

Stiftelsens afholdte, men nu

administrationschef Helle S meds

desværre aftrådte direktør.

gaard i sin fine og humoristiske

forbi,

men

den

gæst,

Centralkøkkenet havde lavet en

tale mente, helt sikkert var den

flot buffet til de mange gæster —

største årsag til hans valg om

og der blev holdt næsten lige så

at gå på tidlig pension — var nok

mange taler, som der var gæster!

barnebarnet Aksel.

Lindelys varme og smilende
tornado af en viceforstander har
valgt at gå på tidlig pension.
KARIN ANKER BEGYNDTE den 1. februar

2014 som afdelingssygeplejerske for to etager
her på Lindely. Et par måneder senere kom
Pia Thøgersen til som ny forstander, og hun
besluttede hurtigt, at Karin skulle være hendes
viceforstander.
Så i knap seks år har vi haft glæden af Karins
store dygtighed, empati og effektivititet som
‘næststkommanderede’, og selvom hun med
egne ord »har elsket at arbejde på Lindely,«
er det nu desværre ved at få en ende …
Karins mand er blevet syg, så hun har valgt
at bruge sin tid og sine kræfter på at støtte ham
og på at være mere sammen med familien –
gerne på det gode skib
Dino, som hun og
gemalen nænsomt har
restaureret.

SUPPLERENDE FOTOS: KIM JØRN ESPENSEN

AFSKEDSRECEPTION
onsdag den 25. marts kl. 14
i Caféen
Kom og vær med til at takke Karin for hendes
store indsats her på Lindely og ønske hende og
hendes mand alt det bedste i fremtiden.
MARTS 2020 
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SØNDERJYSK KAFFEBORD

FØDSELSDAG
· OG · GENFORENINGEN
Lindelys officielle fødselsdag den 19. februar og årsdagen for Genforeningen den 10. februar
falder jo ret tæt på hinanden. Så det passer så fint med, at vi inviterer beboere og pårørende
samt ansatte og frivillige på hele Sankt Lukas til Sønderjysk Kaffebord, når vi fejrer os selv.
SØSTER MARTHA, LINDELYS helt

folkeafstemning, om hvilken nation

egen yndlings-sønderjyde, plejer at byde

befolkningen ønskede at høre til. Og

vel
kommen til festlighederne på sit

den 10. februar 1920 stemte Nordslesvig

klingende synnejysk.

sig hjem til Danmark.

Men i år var hun altså anderswo

I Danmark kalder vi jo Nordslesvig

engagiert, da vi torsdag den 13. februar
fejrede vor 7-års fødselsdag. For søster
Martha var naturligvis hjemme i Rens
hos familien for at fejre 100-årsjubilæet
for Genforeningen.

for Sønderjylland og hjemkomsten for
Genforeningen. Men i Tyskland mindes
det som Afståelsen af Nordslesvig.
Tyskland beholdt dog Sydslesvig, idet
folkeafstemningen dér den 14. marts
1920 resulterede i et stort flertal for at

Nederlaget i 1864

politikere begyndte straks arbejdet med

Indtil 1864 gik Danmark til Ejderen,

at få det tabte land tilbage.

dvs. inclusive Flensborg, men efter at

forblive tyske.

Det Sønderjyske Kaffebord

have tabt 2. Slevigske Krig mistede vi

Folkeafstemningerne i 1920

hertugdømmerne i Nord- og Sydslesvig,

Men grænselandet har jo altid været —

de tyske politikere at modarbejde de

og en ny grænse mellem Danmark og

og er stadig — befolket af både tysk- og

dansksindedes muligheder for at mødes

Tyskland blev trukket ved Kongeåen.

dansksindede, så ved Fredskonferencen

og dyrke det danske sprog og fællesskab.

54 år senere, i 1918, havde tyskerne

i Versailles i 1919 blev området delt

For således at forsøge at ’omvende’ dem

lidt nederlag i 1. Verdenskrig, og danske

op i to zoner, der hver skulle holde en

til en tysk identitet.

FOTO: DR.DK / RIGSARKIVET

I årene under tysk herredømme forsøgte
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Af Ane

Det var f.eks. ikke tilladt de dansk
sindede at forsamles i det offentlige rum,
og derfor måtte de mødes i private hjem

Og der var hvide og brune fedtkager,

Gode Råd og Ingenting.

det blevet spået, at dele af Danmark
ville vende tilbage, og at kongen ville
komme på en hvid hest. Denne profeti

eller i nybyggede forsamlingshuse, som

Søde stuepiger

blev opført efter dansk forbillede.

Som det kan ses på bladets forside, var

gik i opfyldelse, fordi man nøje havde
tilrettelagt ceremonien derefter.

ikke

frivillig Ellis, søster Ingrid, og Caféens

Man har siden heftigt debatteret, om

alkoholbevilling, så der kom kaffe på

Aase & Edith aldeles yndige at beskue
med deres hvide forklæder og kapper.
Ja, det var da lige før, man kunne for
ledes til at tro, de var kommet direkte fra
indspilningerne til TV2’s Badehotellet
eller Matador på DR!

Malgré Tout var kalket hvid for at leve op

Men

forsamlingshusene

fik

bordet. Kaffe — og MASSEVIS af kage.
Ja, et rigtigt Sønderjysk Kaffebord
består af mindst 21 forskellige slags: syv
tørre, syv bløde og syv hårde kager.
Men Else Marie og hendes hjælpere
havde altså ‘kun’ lavet 14 slags bagværk
til Lindelys fødselsdag!

Kongen på den hvide hest
En lille statuette af Kedde Kryds til

til forventningen. Men den er god nok!
I sin bog, »Genforeningen 1920 — Da
Danmark blev samlet«, konkluderer
historikeren Simon Kratholm Ankjær
gaard, at hesten VAR hvid, men at den
dog var blevet kalket ekstra hvid på
steder, hvor den var lidt mørk.

Lindelys Kaffebord

hest prydede også det imponerende

Fuldt hus

Det smukt pyntede bord stod i Caféens

bord. Kedde Kryds er jo sønderjydernes

Der var FULDT hus til Sønderjysk

køkken, fyldt med gode sager:

kælenavn for Christian X, der på sin

Kaffebord — så meget, at vi også måtte

Der var halve boller med smør;

hvide ganger den 11. juli 1920 krydsede

tage både køkkenet og Mødestedet i brug

kringle, kiksekage, marmorkage og

den gamle grænse og på denne vis

samt dække to borde udenfor på gangen.

mandelkrans.

markerede, at nu var Sønderjylland

Ud over Lindelys egne beboere, på

Der var brun lagkage med smørcreme,

atter dansk.

rørende, ansatte og frivillige, var det

flødeskumslagkage, Rugbrødslagkage,

Hesten, Malgré Tout (Trods Alt),

dejligt at se så mange gæster fra hele

Strifftorte og Kejser-butterdejstærte
med svesker.

var som sagt HVID og omhyggeligt

Stiftelsen, hvor repræsentanter fra bl.a.

valgt. For i 1800-tallets slutning var

Centralkøkkenet,

FOTO: FR A ‘GENFORENINGEN 1920 — DA DANMARK BLE V SAMLET’ AF SIMON KR ATHOLM ANKJÆRG AARD

fortsættes næste side
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S Ø N D E R J Y S K K A F F E B O R D forts.
Administrationen og Byggeservice kom

Det haver så nyligen regnet

akkompagnerede, når vi sang — bl.a.

på fødselsdagsvisit for at ønske os til

Vi måtte jo klare os uden vor yndlings-

lykke og smage på de gode sager.

sønderjyde, søster Martha, men i

Som en rejselysten flåde og naturligvis
Det haver så nyligen regnet.
I forbindelse med 100-årsjubilæet for
Genforeningen havde Grænseforeningen
ønsket at forny sidstnævnte en smule,
så det var entertaineren Sigurd Barretts
nye, fine tekst, vi sang.

Men måske vor forstander, Tine, og

stedet læste Else Marie, vor yndlings-

Stiftelsens regnskabs- og IT-chef, Nuno,

NORDJYDE, nogle sønderjyske vers op

nød det store kagebord lidt mere end os

for os på bedste og allerfineste beskub.

andre dødelige — for den 13. februar var

spillede Kristoffer blid taffelmusik samt

SUPPLERENDE FOTOS: KIM JØRN ESPENSEN

lige netop også deres fødselsdag!

Og mens vi mæskede os i lækkerier,
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MÅNEDENS VISDOMSORD FRA FORMANDEN
Udvalgt af Jytte M. Rekling, formand for Beboer- og Pårørenderådet

Når jeg bliver

01

DEMENT
NÅR JEG BLIVER DEMENT,

skal mit liv være mere enkelt,
overskueligt og forudsigeligt, sådan at jeg
gør det samme hver dag og på samme tid.

Det vil tage tid for mig at lære at
acceptere det.

02

NÅR JEG BLIVER DEMENT,

skal du tale roligt til mig, ellers
bliver jeg bange og føler, at du er vred på
mig.

Du skal fortælle mig, hvad du gør
og hvorfor, og du skal give mig enkle
valg og respektere, hvad jeg vælger.

03

NÅR JEG BLIVER DEMENT,

er det dejligt du tænker på, at
jeg skal have gode oplevelser, især hvis du
fortæller mig om det, før det sker.

04
05

NÅR JEG BLIVER DEMENT,

har jeg mere brug for at sove og
hvile, end jeg kan acceptere. Når jeg skal
sove, er jeg bange for ikke at vågne igen.
NÅR JEG BLIVER DEMENT,

kan jeg måske ikke spise med
kniv og gaffel, men derimod godt med
fingrene. Så lad mig gøre det og sove
med hat på, hvis jeg vil.

06

NÅR JEG BLIVER DEMENT,

kan jeg ikke huske ordet for det,
jeg vil have. Så lær mig at pege på det.

07

NÅR JEG BLIVER DEMENT

og er stædig og ond
skabsfuld
med humørsvingninger, så skyldes det, at
jeg føler mig afmægtig og hjælpeløs – og
det hader jeg.

08

NÅR JEG BLIVER DEMENT

og der går panik i mig, så sky
ldes det at jeg skal tænke på mere end én
eller to ting på samme tid. Hold mig så

fast i hånden og få mig til at koncen
trere mig om én ting.

09

NÅR JEG BLIVER DEMENT,

er jeg let at berolige. Ikke med ord,
men hold mig i hånden, rok lidt med mig
eller sid stille ved siden af mig.

10
11

NÅR JEG BLIVER DEMENT,

forstår jeg ikke det abstrakte –
det vagt formulerede. Jeg skal se, mærke
og sanse det, du snakker om.
NÅR JEG BLIVER DEMENT

gider jeg heller ikke gå tur, få
frisk luft og lave fysiske øvelser. Men jeg
ved godt, at jeg har det bedre bagefter.
Så hvad vil du belønne mig med, hvis vi
gør det sammen?

12
13

NÅR JEG BLIVER DEMENT

og siger, at jeg vil hjem, er det rart
at du svarer tilbage, at du ved, at jeg føler
mig utryg lige nu.
NÅR JEG BLIVER DEMENT

og skælder ud, så træd et skridt
væk fra mig, så jeg kan føle at jeg stadig
kan gøre indtryk.
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ÅRSHJUL

Af Else Marie

ÅRSHJUL

for Caféen 2020
Sæt √ i kalenderen for 2020 – flere af årets større arrangementer ligger nemlig allerede på plads!
Lørdag Torsdag
den 12. DECEMBER den 13. FEBRUAR

JULEMARKED LINDELYS
Diakonissehusets FØDSELSDAG

festsal Sønderjysk Kaffebord

Uge 38/39

ALZHEIMER-DAG
Salg af HUSKEKAGER til
landsindsamlingen

Kl. 14

Kl. 10 –16 Kl. 14
JANUAR
FEBRUAR √

Fredag
den 20. MARTS

FORÅRSMARKED
Kl. 10.30 – 15.30

MARTS √√
APRIL √√

Tors. d. 24 SEPTEMBER

MAJ

HØSTFEST

Onsdag d. 25. MARTS

JUNI √

Kirken og Diakonisse
husets festsal

JULI √

Afskedsreception
for KARIN ANKER
Kl. 14

AUGUST

Kl. 17

SEPTEMBER √√
OKTOBER

Tirsdag d. 7. JULI

NOVEMBER

Torsdag d. 16. APRIL

TERRASSEBESØG

DECEMBER √

Vi fejrer
DRONNINGENS 
FØDSELSDAG

hos Else Marie og Søren,
over Hospice

Kl. 14

Mandag
den 15. JUNI

KARTOFFELDAG/ FORÅRSFEST
VALDEMARSDAG Kirken og Diakonisse
Dansk Kartoffelråd
giver en snaps til
frokost!

MARTS 2020 

Torsdag
den 23. APRIL

husets festsal

Kl. 17
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REFERAT AF BPR-MØDE

Møde i Beboerog Pårørenderådet
4. februar 2020

TIL STEDE:
Jytte M. Rekling
Formand for Rådet,
pårørende til bolig 229

REFERAT
01 Godkendelse af dagsorden
Efter tilføjelse af punktet Godkendelse af referat blev dagsordenen godkendt.

02 Godkendelse af referat
Referatet fra mødet den 3. september 2019 blev godkendt.

Børge Jørgensen
Næstformand,
pårørende til bolig 303

Viceforstander Karin Anker orienterede Rådet om, at intet referat forelå fra det
anmeldte kommunale tilsyn den 28. oktober 2019, idet kommunen ikke leverer
en tilbagemelding på skrift. Men mødet gik rigtig godt, og Gentofte Kommune
har intet at bemærke – andet end stor ros!

Henning Strøm
Bolig 23

Det planlagte møde den 3. december 2019 var aflyst.

Else Marie Mikkelsen
Beskæftigelsesansvarlig
Charlotte R. Henriksen
Personalerepræsentant
Tina Nørrekær Sahlholt
Forstander
Karin Anker
Viceforstander
Mona Gøthler
Seniorrådsrepræsentant

FRAVÆRENDE:
Rådet var fuldtalligt

REFERENT: Ane Djørup

18
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03 Valg af referent
Ane Djørup blev valgt til referent.

04	Velkommen til Tine Nørrekær Sahlholt – ny forstander
Forstander Tine Nørrekær Sahlholt fortalte kort om sig selv og sin baggrund, og at
hun glæder sig til at komme i gang med sine opgaver her på Lindely.

05 Nyt fra formand Jytte M. Rekling
Rådsformand Jytte M. Rekling savnede at blive orienteret om dødsfald blandt
beboere, således at hun kunne nå evt. at deltage i bisættelsen eller sende en buket.
En sådan procedure er ikke ukompliceret, men bliver taget op som et punkt på
næste møde den 5. maj.

06	Orientering v/ viceforstander Karin Anker
Viceforstander Karin Anker »har elsket at arbejde på Lindely,« men af
personlige årsager har hun valgt at tage sin afsked pr. 1. maj. Opsparede feriedage
o.l. gør, at hun stopper allerede den 26. marts. Der vil være afskedsreception i
Caféen onsdag den 25. marts kl 14.
Der kommer Ældretilsyn den 2. marts. Tilsynet udføres af Styrelsen for
Patientsikkerhed og skal hjælpe kommunerne med at sikre den fornødne kvalitet
i den personlige hjælp, omsorg og pleje til de ældre.
Gentofte Kommunes byggeafdeling vil undersøge yderlige brandsikring
af Gl. Lindely, især opsætning af branddøre midt på gangene samt evt.
brandforebyggelse imellem boligerne.
7. årgang nr. 3
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den 4. FEBRUAR 2020

I forbindelse med udsigten til ombygning spurgte
næstformand Børge Jørgensen, om ikke også der kunne
gøres noget ved den meget ubehagelige lugt fra mange af
badeværelserne på Gl. Lindely.
Karin svarede hertil, at der jævnligt kommer slamsuger,
men at udskiftning af de gamle kloakrør også undersøges.

07	Orientering om aktiviteter v/
beskæftigelsesansvarlig Else Marie Mikkelsen
Else Marie Mikkelsen fortalte, hun nu kun er halv tid
på Lindely, idet hun sammen med sin mand er blevet
nyt værtspar for Stiftelsens konferenceaktiviteter i
Diakonissehusets søsterstuer og i Pilehuset.
En ny medarbejder, Edith Sølver, er blevet ansat i Caféen.
Dernæst nævnte Else Marie nogle af de mange aktiviteter,
der har været siden sidste møde, bl.a.: Banko · Litteraturoplæsning · Koncerter · Foredrag · Æbleplukning ·
Julemarked · Lysture · Nytårsfrokoster med ristaffel.

08 Bordet rundt
Henning Strøm fandt det betimeligt, hvis personalet ville
slukke for fjernsynet i fællesstuerne, hvis ingen sad og så
på det.
Jytte Rekling efterlyste en forklaring på, hvorfor hun
havde modtaget ganske store refusioner fra årgamle
varmeregninger. Karin Anker fortalte, at Stiftelsen var
blevet opmærksom på at have opkrævet for meget i varme.
Børge Jørgensen syntes, der blev serveret kylling alt for
ofte. Heri var især Knud Jørgensen enig, og Karin vil tage
det op med køkkenchef Lene Bøhme.
3. sal afleverer desuden stadig fast noter om dagens måltider
til Centralkøkkenet.
Henning var ikke glad for den store udskiftning i
plejepersonalet, han har oplevet de seneste 12–18 måneder.
Karin medgav, at det har været stor uro desangående, men
at personalesituationen endelig er ved at være på plads igen.
Knud efterlyste en indskærpet påmindelse af personalet
MARTS 2019 

om, at P-pladsen øst for Lindely er reserveret pårørende,
og at personalet ikke må parkere dér.
Karin henvender sig til Byggeservice om at få sat et skilt
op herom på P-pladsen. Ligeledes om en plads reserveret
ambulance samt gerne også til Lindelybussen.
Henning og Knud udtrykte en hyldest til Else Marie
og hendes hold for deres store arbejde. Ikke blot nede i
Caféen, men tillige med opsøgende arbejde på etagerne,
så også beboere, der ikke er friske nok til at deltage i
arrangementerne i kælderen, kan få glæde af at blive
aktiveret.
Referenten bad i den forbindelse om taletid for også at
bringe en behørig hyldest til de diakonale medarbejdere
– det vil især sige søstrene, pastor Vibeke Hemmert og
seniorpræst Jakob Rönnow samt de mange frivillige, der alle
også gør en stor indsats ved jævnligt at aflægge beboerne et
personligt besøg i deres boliger.
Personalerepræsentant Charlotte Henriksen, der er ansat på
2. sal, foreslog evt. en gang imellem at flytte formiddagens
Musik & Bevægelse op på en enkelt etage til glæde for
etagens knap så friske beboere. »Så holder vi andre etager
blot pause den dag; vore friske beboere kommer jo ned i
Caféen alligevel om eftermiddagen.«
Seniorrådsrepræsentant Mona Gøthler fortalte, at man
i Gentofte har arbejdet med at tilføje et afsnit om
Ensomhed til kommunens næstkommende pjece om
Værdighedspolitik.
Karin orienterede om, at der nu er hyret specifikt opvaske
personale til hver etage om aftenen, så aftenvagterne kan
bruge tiden til hygge og nærvær med beboerne frem for at
vaske op efter aftensmåltidet.

11 Evt.
Der var intet undet dette punkt.

12 De næste planlagte møder i 2020
5. maj · 4. august og 3. november. Alle møder finder sted i
Caféens køkken og begynder kl. 15.
7. årgang nr.35
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FORÅRSMARKED

CAFÉEN
holder

Forårs

MARKED
FREDAG 20. MARTS
kl. 10.30 –15.30

PRÆSTENS SIDE

Frans

af Assisi
I midten af november sidste år blev der
en lørdag eftermiddag afholdt et meget
fint arrangement, som Sankt Lukas
Venner stod for.
DET VAR EN musical –

FORÅRSMARKED
den 20. marts
UDSfredag
Akl.
T p10.30
ga co–15.30
ronavirus
i Caféen
Kom og gør
GODE LOPPEFUND
Der vil også være salg af:
DELIKATESSER og BAGVÆRK,
TØRKLÆDER, SMYKKER
og små TASKER
Kom og oplev den herlige
MARKEDSSTEMNING
sammen med vore beboere!
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7. årgang nr. 3

Hvem var Frans?
Men hvem var ham der Frans egentlig? Ja, meget
kort fortalt er han født i 1182 og død i 1226. Og
han er grundlægger af Franciskanerordenen.
Frans blev født i Assisi i Italien, hvor hans far
var en velhavende klædehandler. Frans blev født,
mens hans far ikke var hjemme, og hans mor lod
ham døbe Giovanni. Da faderen kom hjem, blev
hans navn ændret til Francesco.
Faderen havde store ambitioner på sin søns
vegne. Han kom i skole, for det var meningen,
at han skulle overtage faderens forretning.
Og allerede som 14-årig blev Frans optaget i
købmandsgildet. Han kunne dermed træffe
forretningsafgørelser på sin fars vegne.
MARTS 2020

FOTO: FREDERIKSBERG SOGN

Det vil glæde os at se jer
til Lindelys

‘Frans’. Og musicalen
blev fremført i Sankt
Lukas Stiftelsens Kirke.
Det var 35 unge
mennesker fra Frederiks
berg Sogn, der sang og
spillede for os. Og så var
der adskillige voksne,
der også havde en finger med i spillet.
Jeg tror godt, at jeg kan sige, at det var en
god oplevelse at overvære denne musical. Og
der var selvfølgelig også stort bifald til alle de
medvirkende og holdet bag.

Af Vibeke Hemmert, institutionspræst

Gudstjenester i

Krigsfange,
ridder og tigger
I år 1200 var der
borgerkrig i Assisi,
og Frans endte som
krigs
fange og sad i
fangenskab i et års
tid. Frans’ far købte
ham fri, og Frans kom
svækket hjem.
Nu viste Frans
klart og tydeligt, at
han havde helt andre
ambitioner end hans
far. Frans ville nu være
ridder.
Men det var han
ikke i lang tid. Han
tog i stedet på en
pilgrimsfærd til Rom,
hvor han var tigger
uden for Peterskirken. Frans havde
byttet tøj med en tigger for på den
måde at opleve de fattiges vilkår.

FOTO: ‘SAINT FR ANCIS IN MEDITATION’, MALT AF ZURBAR ÁN CA. 1635-1639, NATIONAL GALLERY

Vandreprædikant
Det blev et vigtigt vendepunkt for
hans liv. Frans plejede nu syge, og
også de spedalske tog han sig af. Han
begyndte ligeledes at bede til Gud.
På et tidspunkt kom Frans i
konflikt med faderen og blev gjort
arveløs.
Under en messe i 1208, hvor Jesu
ord om at sælge alt og følge ham blev
oplæst, tog Frans disse ord til sig som
et personligt kald. Og han begyndte
nu som vandreprædikant.

Fattigdomsidealet
Hen ad vejen fik Frans en gruppe af
tilhængere, og på et tidspunkt op
stod der en orden, franciskanerne
– også kendt her i Danmark som
gråbrødrene. Og i ordenen blev der
lagt vægt på at leve i fattigdom.
MARTS 2020 

MARTS

Caféen
Tirsdag 3. marts kl. 14
ved Vibeke Hemmert
Efterfulgt af kirkekaffe

Tirsdag 17. marts kl. 14
ved Vibeke Hemmert
Efterfulgt af kirkekaffe
Gudstjenesten varer ca. en halv time,

I 1210 fik ordenen pavens god
kendelse af den første ordensregel.
Senere
ønskede
pave
stolen
kontrol med bevægelsen, så den blev
omdannet til en regulær munke
orden. Og kendetegnet var en grov,
brun ordensdragt med et bælte af
simpelt reb.
Frans’ sidste år var præget af
sygdom, og han døde i 1226.
Allerede to år efter blev han
kanoniseret som helgen.

Solsangen
Ja, Frans fik grundlagt en orden –
franciskanerne; men han er også
kendt for at have skrevet den såkaldte
Solsangen, hvor naturen indtager en
særlig plads.
Solsangen er oversat til mange
sprog – også til dansk. Den står i vor
Salmebog som nr. 17.
Og hvis man har fået blod
på tanden, kan man gribe fat i
Salmebogen og læse Solsangen.
7. årgang nr. 3

hvor vi synger nogle salmer, lytter til
dagens tekst, siger Trosbekendelsen,
lytter til prædikenen og holder altergang.

Kirken
HØJMESSE
hver søndag kl. 10.30
I er også altid velkome til gudstjeneste i
Sankt Lukas Stiftelsens Kirke
Her er der gudstjeneste (højmesse) hver
søndag kl.10.30.

Husk at give besked
i god tid til personalet,
så de evt. kan følge
jer til gudstjenesten.
UNDER LINDEN
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MARTS

AKTIVITETSKALENDER
MANDAG 2. marts

TIRSDAG 10. marts

10.30 Musik og bevægelse

10.00 Strikkegruppe

10.30 Vi bager
boller

10.30	Musik og bevægelse/
besøg af Aktiverende Team
14.00 F
 oredrag
Anne Mette Schrader
fortæller om Bukoba/
Tanzania

14.00	
Litteraturgruppe
med Inge-Lise

ONSDAG

TIRSDAG 3. marts

Tirsdags

samvær

11. marts

10.30	Musik og
bevægelse

10.00 Strikkegruppe
10.30 Musik og bevægelse

14.00 Neglesalon

14.00 Gudstjeneste

TORSDAG 12. marts
ONSDAG

10.30 Musik og bevægelse

4. marts

14.00	
H. C. Andersen
og Jenina

10.30	Musik og bevægelse
14.00 Film

FREDAG

TORSDAG 5. marts

13. marts

10.00 Malegruppe

10.30	Musik og bevægelse

10.30 Musik og bevægelse

10.30 Mandeloge
i dagligstuen på 1. sal

14.00 Samvær

SAMVÆ

R

14.00 Banko

MANDAG 16. marts
FREDAG

10.30	Musik og bevægelse

6. marts

14.00	
Litteraturgruppe
med Inge-Lise

10.00 Malegruppe
10.15 Besøg af Børnehaven
10.45	Musik og bevægelse
14.00 Samvær

SAMVÆ

R

10.00 Strikkegruppe

MANDAG 9. marts

10.30	Musik og bevægelse/
Aktiverende Team

10.30	Musik og bevægelse

14.00 Gudstjeneste

14.00	
Litteraturgruppe
med Inge-Lise
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TIRSDAG 17. marts

7. årgang nr. 3

MARTS 2020

2020
ONSDAG

AKTIVITETSKALENDER
Med forbehold for ændringer

18. marts

ONSDAG

25. MARTS

10.30 Musik og bevægelse

10.30 Musik og bevægelse

10.30 Kirkesalon i dagligstuen på 1. sal

10.30	Kirkesalon i
dagligstuen på 1. sal

14.00	
Aktiverende Team/
Erindringsdans

14.00	
Afskedsreception
for Karin Anker

TORSDAG 19. marts

TORSDAG 26. marts

10.30	Musik og bevægelse

10.30 Musik og bevægelse

10.30 Mandeloge
i dagligstuen på 1. sal

14.00 Film

14.00 	Caféen lukket
pga. forberedelser
til Forårsmarkedet

FREDAG

FREDAG

10.00 Malegruppe

20. marts

10.30 Musik og bevægelse

10.30 – 15.30
Forårsmarked

R

MANDAG 30. marts
10.30	Musik og bevægelse

MANDAG 23. marts

14.00	
Litteraturgruppe
med Inge-Lise

10.30	Musik og bevægelse
14.00	
Litteraturgruppe
med Inge-Lise

TIRSDAG 31. marts
10.00 Strikkegruppe

TIRSDAG 24. marts

10.30 Musik og bevægelse
14.00	
Forårshygge
i Caféen

10.00 Strikkegruppe
10.30 Musik og bevægelse

MARTS 2020 

SAMVÆ

14.00 Samvær

S alg af delikatesser
og bagværk samt
smykker, tørklæder,
loppefund etc.

14.00 F
 oredrag
Marianne Bønløkke:
»I Jesu fodspor i
Jerusalem – en optakt
til påske«

27. marts

Tirsdags

SAMVÆ

R

samvær

7. årgang nr. 3
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Marts 2020

KONTAKTINFORMATION

Lindelys ledere og nøglemedarbejdere kan kontaktes
på nedenstående telefonnumre og mailadresser:
ANSVARSHAVENDE

39 45 50 01

Døgnet rundt, alle dage, hele året rundt

TINE NØRREKÆR SAHLHOLT

39 45 50 02
tnsa@gentofte.dk

Forstander

KARIN ANKER

39 45 50 03
kwan@gentofte.dk

Viceforstander
ELSE MARIE MIKKELSEN

39 45 50 25
elmi@sanktlukas.dk

Beskæftigelsesansvarlig
VIBEKE HEMMERT

mob.: 30 85 24 93
39 45 52 55
vihe@sanktlukas.dk

Institutionspræst 


ETAGERNE
Stuen 

39 45 50 04
late@gentofte.dk

Gruppeleder Latifa El Barkani
1. og 3. sal

Gruppeleder Tina Bartholdy Norrby 
2. sal og 4. sal

39 45 50 05
tibn@gentofte.dk
39 45 50 06
jear@gentofte.dk

Gruppeleder Jeanne Rabjerg

FORMANDEN

for Pårørende- og Beboerrådet

Jytte M. Rekling


20 46 52 36
jytterekling@hotmail.dk

Vi henstiller, at ikke-akutte spørgsmål sendes på mail
Pga. brandfare er levende lys ikke tilladt på
Lindely. Desuden beder vi om at undgå at
købe stærkt duftende blomster (f.eks. lilje og
hyacint), da mange er overfølsomme.

