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restriktionerne om ophold på
VI ARBEJDER FORTSAT systematisk

for at undgå smittekilder og bremse
smitteveje, og alle medarbejdere
arbejder top-professionelt og yderst
omhyggeligt med forebyggelses
indsatserne.
Vi følger struktureret myndig
hedernes anbefalinger og passer
rigtig godt på beboerne og hinanden.

8 gode råd til pårørende
•	Hold fortsat mindst 1 meters
afstand til jeres medmennesker.
•	
Sprit hænder, når I kommer ind
på Lindely. Ifør jer handsker og
ansigtsvisir, inden I går på besøg
hos jeres kære.
•	Brug jævnligt sprit-swabs på de
overflader, der berøres på vej til
bolig og i boligen.
7. årgang nr. 9

beboernes fællesarealer.

•	
Respektér også personalet og
deres eventuelle instrukser.
Til slut vil vi opfordre til
generelt at bi
drage til at bremse
smittespredning ved at læse — og
følge — sundhedsmyndighedernes

for god
håndtering af smitteforebyggelse af
Covid-19 på www.sst.dk

løbende

anbefalinger

Endnu engang tak for jeres store
forståelse for vores håndtering
af beboernes sikkerhed og tak
for jeres indsats omkring brug af
værnemidlerne.
Mange hilsner fra afdelingslederne
Marina og Tina
SEPTEMBER 2020

HVEM ER DET?

BEBOERNYT

Af Ane

GÆT EN
BEBOER

T illykke

• = (halv)rund fødselsdag

Se løsning på næste side!

7. september
Jette Jensen

bolig 08

Aase Grangaard

bolig 301

Peder Olesen Larsen

bolig 306

12. september
Hanne Schmidt

bolig 307

14. september
DEN YNDIGE LILLE pige med

som frisør. På Frisørskolen faldt hun

prinsessekrøllerne og stor sløjfe i

og en høj, flot medstuderende for

håret er født i 1947 og voksede op

hinanden, og de blev gift i 1965.

sammen med sin lillebror i Brønshøj,

Naturligvis i Brønshøj Kirke.

• Karen Julie Rafn
19. september
Rita Christensen

hvor forældrene drev et ismejeri.
Om barndommens fine sløjfe-

bolig 125

bolig 204

28. september

frisure allerede gjorde udslaget, er
ikke til at sige, men denne måneds

Sanne Golle

Gæt en Beboer gik i hvert fald i lære

bolig 223

Velkommen til
Annelise Steffensen
Kurt var fra Valby, men de fandt en

bolig 224

Myrna Kirstine Eriksen bolig 229

god lejlighed i Brønshøj — og det var
især rart for vor unge, hemmelige
beboer at bo tæt på sine forældre,
FOTO: SANNE GOLLE

da Kurt i 1968 skulle aftjene sin

Vi har taget afsked med

værnepligt i Søværnet.

Ingen har forladt os i august

løsning næste side
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løsning på gæt en beboer

SANNE, 2. sal
Salon Vika

at komme i betragtning som

Efter at Kurt var kommet hjem igen,

lejere. Men så tænkte de kreativt.

satsede han og SANNE GOLLE fra 2. sal

OVERMÅDE kreativt!

— for det er hende, det handler om — hele

Sanne betroede nemlig sine

deres opsparing og købte i begyndelsen

gravide kunder, at hun havde

af 1970’erne den hæderkronede Salon

brug for urin til at blande sin

Vika på Bernstorffsvej.

specielle permanent-væske —

De fik snart adskillelige ansatte, og i
stueetagen styrede Kurt slagets gang udi

om de måske kunne være hende
behjælpelige?

klipning af herrerne — som var forment

Det både kunne og ville de, og

adgang til 1. sals damesalon, hvor Sanne

i foråret 1973 var lejekontrakten

holdt til. Og hun fik hurtigt ry for at give

i hus. Men helt grel var denne

Hellerupfruer og -frøkner den samme

‘svindel’ nu ikke, for i juni op

fine service og allerypperste hår- og

dagede Sanne, hun selv var gravid!

anden skønhedspleje, som havde været

Datteren Sandra blev født i februar

Salon Vikas varemærke siden 1920’erne.

1974 og har siden skænket Sanne to
skønne børnebørn, Andreas og Mads.

Jægersborg Allé

veninder og tog gerne på ferie sammen,
ofte til de græske øer.
Frisørfaget er jo hårdt for kroppen,
så da Sanne fik et købstilbud, der ikke
var til at modstå, valgte hun at sælge
salonen og gå på tidlig pension.

Som det ses på billedet, var Sanne en
omvandrende reklame for, hvor dygtig en
frisør hun var.
Salon VIKA
Annonce i
Villabyerne,
november
1932

Sidst i 2018 flyttede Sanne ind på
Lindely, hvor hun holder af at deltage i

Salon VIKA
Annonce i
Villabyerne,
september
1952

vore mange aktiviter — og hun springer
også glad en tur ud på dansegulvet!

På 1. sal indrettedes tillige en lille
fodplejeklinik, hvor svigermor Inger,
damernes fødder.

PERMANENT lejlighed

Forretningen gik da også strygende,
så hun og Kurt udvidede med en salon på
Jægersborg Allé. Som så mange andre
blev parret dog skilt, og mens Kurt blev

Parret ville meget gerne flytte i lejlig

på Bernstorffsvej, overtog Sanne salonen

hed i samme ejendom som salonen.

på Jægersborg Allé, som hun drev videre

Problemet var blot, at man skulle have

med et par ansatte.

børn eller i det mindste kunne fremvise

På trods af skilsmissen vedblev hun

lægeerklæring på at være gravid for

og svigermor Inger at være rigtigt gode
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FOTO: VILLABYERNE

der var fodterapeut, ordnede Hellerup-
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LEDER

Af forstander Tine

OVERVEJELSER
på vej ind i efteråret 2020

Den 1. februar begyndte Tine som ny forstander på Lindely. Men fra midten af marts overtog
corona-virus helt og aldeles dagsordenen, både her og på landets øvrige plejehjem.
Og i august kom der så også lige en TV2-dokumentar indover …
VI HAR HELDIGVIS været forskånet for

kommer påbud om, at vi,

corona-udbrud på Lindely; er det fortsat

når dette blad udkommer i

i skrivende stund, og fra sommerens

starten af september, skal

start har vi åbnet dørene igen.

være iført obligatoriske

Forholdsregler følges

mundbind ligesom i den
offentlige trafik …

Vi alle skal fortsat holde afstand, spritte

Jeg håber sandelig, jeg

hænder og iføre os visirer, med henblik

tager fejl. At smittetrykket

på at man som pårørende — og i øvrigt

falder, og at det ikke viser

også plejepersonale — meget hurtigt

sig nødvendigt.

kommer tættere end i ‘spytteafstand’.
Vi skal desuden konstant huske på, at

Århus-videoerne på TV2

og oprørte over at se udsendelsen. Dén
og de horrible forhold, den skildrer,

IKKE-sprittede hænder fortsat er den

Oven i frygten for at få coronaen indenfor

har kastet en mørk sky hen over hele

allerstørste smittekilde — og afstanden

på Lindely kom så her i august måned

plejesektoren inden for ældreområdet.

vores bedste våben.

‘Århus-videoerne’, der har overtaget en

Alle jeres besøgende her på Lindely

stor del af mediebilledet.

Derudover tog vi et praktisk element
med ind i undervisningen i form af en lift,

udviser meget stor omhyggelighed og

Til jer, der ikke har set dem, drejer det

hvor medarbejderne har hængt på skift

opmærksomhed på både de rene hænder

sig om et dokumentarprogram på TV2,

og mærket på egen krop, hvor prisgivet

og påtagning af visirer. Og vi skylder jer

optaget med skjult kamera, fra nogle

man er i den situation.

alle en fortsat stor tak for at passe på os

plejehjem i Jylland.

allesammen her på Lindely.

Udvikling af og på Lindely
Jeg havde egentlig håbet, coronaen
ville klinge af, så vi så småt kunne være

Etikken er ikke et område, vi lukker

Skrækkelige scener, der griber én
om hjertet og viser en forråelse og en

ned efter august.
Vi vil bruge den forløbne måneds

meget ilde pleje og behandling af ældre

under
visning

medborgere bosat på plejehjem.

kerneopgave-arbejde, vi skal arbejde

som

afsæt

til

det

videre på hen over efteråret.

kommet i gang med noget UDVIKLING

Etik-undervisning på Lindely

på Lindely.

Så spørger du forhåbentlig, hvad har det

Og hvad betyder det?

at gøre med Lindely?

Kerneopgave-arbejdet betyder, at vores

At Lindely kunne ‘vendes på hovedet’
i en positiv forstand, og jeg kunne

Heldigvis ikke noget, ud over at vi

arbejde er lykkedes, når du oplever

komme i gang med også at sætte mit

hver eftermiddag her i august har brugt

hjemlighed på Lindely og føler dig set og

ledelsesmæssige præg på stedet.

udsendelsen som afsæt til undervisning i

mødt som den unikke person, du er.

Desværre ser det langt fra ud til, at

At vi altid tager udgangspunkt i hvem

og diskussion om etik.

coronaen har sluppet sit tag i Danmark,

Og jeg kan fortælle, at alle de med

du er, dit levede liv, din nuværende

og jeg vil næsten vædde en hjemmelavet

arbejdere, der indtil videre har deltaget i

habituelle status og de ønsker, du har

snaps fra vores lille loppeshop, at der

undervisningen, har været meget berørte

for fremtiden.

SEPTEMBER 2020
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AFLYSNINGER

FOTOSERIE OM DEMENS

Jeg er da stadig

HØSTFEST
Seniorshop

MIG ...
BÅDE LAYOUTEREN OG layouterens mor var næsten helt

LIGESOM VI TIDLIGERE på året måtte
corona-aflyse Forårsfesten, må vi desværre
også aflyse Høstfesten den 24. september. Vi
tør ikke risikere noget …
Ligeledes kommer Seniorshop heller ikke
resten af året. De kan ikke køre fra sted til sted
i denne corona-tid.

Men kom og køb
Huskekager!
Til gengæld VIL der i uge 38 være salg af
Huskekager i forbindelse med Alzheimerugen.
Hvis I alligevel er på Lindely, så slå et smut
forbi Caféen og køb et par Huskekager at tage
med op til jeres kære.
Alle indtægter fra salget går ubeskåret til at
støtte Alzheimerforeningen.
VI SKAL HUSKE DEM, SOM GLEMMER!

– Else Marie

6
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sorthårede som unge, og hun kommenterer tit mit grå’ere
og grå’ere hår. Når jeg så minder hende om, at hun faktisk
selv er helt hvidhåret nu, nægter hun at tro mig …

Selvbilledet
Ofte er det barn- og ungdommen, mennesker med
demenssygdomme husker bedst – og det gælder altså også
selvbilledet. Det har den amerikanske fotograf Tom
Hussey lavet en meget rørende fotoserie om, der blev
brugt i en reklamekampagne for d emensmedicin i 2010
og vandt flere priser.
Billederne skildrer forskellige ældre mennesker, der
ser sig i spejlet – men den person, der kigger tilbage, har
hverken rynker, gråt hår eller andre skavanker. I spejlet er
derimod den person, de husker og stadig ser sig selv som.
Fra dengang de var unge og aktive, og hvor fremtiden lå
for deres fødder.
Hussey fik idéen til fotoserien efter en samtale med en
krigsveteran fra 2. Verdenskrig, der fortalte: »Jeg kan
ikke fatte, jeg bliver 80 næste gang – jeg føler mig jo som
dengang, jeg lige var kommet tilbage fra krigen. Men i
spejlet ser jeg denne her gamle knark.«

Se nærmere til
I april fortalte Else Marie om Se nærmere til, et digt
om at se det yngre og kapable menneske inde bag den nu
gamle, svagelige og måske krævende person.
På Tom Husseys billeder ser de pårørende og plejeren
heller ikke det samme i spejlet, som hovedpersonerne
gør. Den objektive, nutidige virkelighed sat over for en
subjektiv, forgangen realitet i erindringen frembringer en
stemning af forsagt melankoli …
Så meget desto vigtigere er det derfor, at vi alle – såvel
pårørende som medarbejdere og frivillige her på Lindely
– altid gør en aktiv indsats for netop at se nærmere til.
At vi i samværet med vore beboere altid sætter respekt,
kærlighed og værdighed i højsædet.
SEPTEMBER 2020

FOTO: TOMHUSSE Y.COM

Vi må desværre aflyse Høstfesten,
og Seniorshop holder også pause.
Men under Alzheimer-ugen i uge 38
sælger vi Huskekager!

Af Ane
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OPSKRIFT PÅ BANKOBRIK-HYGIEJNE

Af Ane

Brikker i håndsprit
Vi holder jo et højt hygiejneniveau her på Lindely. Så når vi er færdige med
at spille banko, bliver plader og brikker naturligvis sprittet grundigt af.
– VIL DE HAVE en Blomme i Madeira?

Fremgangsmåde

– Nej tak, jeg fortrækker Brikker i
Håndsprit. Kan jeg også få opskriften?

Efter færdigt spil indsamles banko
brikkerne fra borde og gulv, hvorfter
de skylles grundigt eller vaskes i
hånden under den varme hane.
Et kaffefilter sættes i tragten, som
stilles i den ene sovseskål.
En håndfuld bankobrikker lægges
ned i filteret – men ikke for mange.
Der skal være god plads til at kunne
røre rundt.

Ingredienser
Beskidte bankobrikker
1-2 flasker håndsprit
1 stk. kaffetragt
Kaffefiltre efter behov
2 stk. afsprittede sovseskåle
Rene viskestykker

8
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Rigeligt med håndsprit hældes over,
og der røres rundt med fingrene.
Vrid filteret med de rensede brikker
godt, og læg dem dernæst i den anden
sovseskål.
Gentag ovenstående, indtil alle
brikker er sprittet af.
Sprit også løbende hænderne af, og
fordel brikkerne på et rent viskestykke.
Lad brikkerne lufttørre helt, før de
lægges på plads.

SEPTEMBER 2020

CYKELTUR

CYKELTUR

MANDELOGEN
atter i gang

til Tuborg Havn

LINDELYS EKSKLUSIVE Mandeloge er ved

Det gode vejr var jo som skabt til en cykeltur, så Filip
var afsted med hhv. Bjarne, 2. sal, og Kai fra 1. sal.
SOLEN SKINNEDE FRA en skyfri himmel, da Filip hoppede på dobbelt
cyklen og sammen med Bjarne fra 2. og dernæst Kai fra 1. sal i roligt tempo
kørte ned og rundede Tuborg Havn. De bar naturligvis cykelhjelm — og
Bjarne var klædt på til sommervarmen i undertrøje og shorts!

MANDELOGEN

Af Ane

at vågne af corona-dvalen, og med senior
præst Jakob Rönnow som
tovholder vil der atter holdes
regelmæssige møder samt
være lejlighedsvise bus
ture
ud af huset.
Ud over hyggen har busturene tillige et
element af ‘oplysende virksomhed’, som
f.eks. ved besøget til Mindelunden, hvor en
officiel guide viste rundt, iklædt en gammel
politiuniform.

Eller da Henning fra stueetagen tog
Mandelogen med på en spændendende
rundtur til ‘Magtens Centrum’ og fortalte
om sin tid som embedsmand.

Det er dog som oftest Jakob selv, der er
den engagerende fortæller – men det er
nu yderst tvivlsomt, om han lokker logeherrerne til at klatre op i morbærtræet!

SEPTEMBER 2020
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ELSE MARIES FERIEMINDER FRA MORS

Fossiller & moler
Torsdag den 30. juli fortalte Else Marie om sit spændende besøg på
FOSSIL- OG MOLERMUSEET i sommerferien hjemme på Mors.

Vi blev mindet om, at også Aksel
Sandemose, Jantelovens ophavsmand,
stammer fra Mors, ligesom vi hørte
om bl.a. de berømte limfjordsøsters
og den fine skulptur af Østerspigen.

NU SKAL LAYOUTEREN jo passe på,

hvad hun siger – men hvad moderne
teknologi angår, er Else Marie altså
lidt af et fossil! Eller rettere var. Det
kommer vi tilbage til.
Fossil eller ej, man kan på ingen
måde påstå, Else Marie ikke er vel
forberedt, når hun holder foredrag
for os. Da hun den 30. juli berigede
os med ferieminder fra Mors, var der
plancher og brochurer en masse og
hele to rulleborde, hvoraf ét var fyldt
med alskens spændende ting og sager.

Barndomsøen Mors

Men det er jo altsammen svært at se
ordentligt nede fra bordene …
Og selv om hun og Aase gik rundt
mellem tilhørerne og viste diverse
effekter frem, var der jo blot ganske få
sekunder til hver.

10
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Else Marie lagde ud med at fortælle
om sin kære barndomsby, Nykøbing
Mors, som hendes familie flyttede til
fra Vildsund i Thy, da hun var 6 år
gammel.
Vi fik lidt sprogundervisning i
morsingbo-mål, for Else Marie læste
– og dernæst oversatte – et vers for
os, om hvor ualmindeligt seje folk
fra Mors er. (Hvilket vi jo vidste så
udmærket i forvejen!)
7. årgang nr. 9

Og vi hørte om, hvor helt ene
stående Mors er, også i international
målestok, pga. den store forekomst af
moler, der gemmer på mange fossiller.

Moler
Og så er vi tilbage til Else Marie og
moderne teknologi. For efter at have
fortalt lidt om fossiller og vist nogle
af sine egne eksemplarer frem for
tilhørerne, satte hun sandelig en USBnøgle i projectoren!
Else Marie havde nemlig taget en
masse fotos fra sit besøg på Fossilog Molermuseet og dernæst spurgt
SEPTEMBER 2020

Af Ane

layouteren om hjælp til at vise dem
i kæmpe udgave på det store lærred.
Moler er en helt særlig art ler, som
blev til for omkring 55 mio. siden
på det sted, der i dag er den nordlige
del af Mors. Dengang dækkede havet
området, og på bunden dannedes
moleret som en blanding af fint
ler og mikroskopiske diatoméer
(kiselalger), som levede, døde og
sank til bunds i molerhavet.
Moleret fik i løbet af 3 mio. år
en tykkelse på 60 meter, hvilket
ikke findes lige noget sted i verden.
Samtidig er moleret brudt af askelag,
som vidner om mange større og
mindre vulkanudbrud i løbet i de 1,5
mio. år, processen stod på. Lagene
fremstår i dag smukt og tydeligt i
svungne former skabt af isen for
‘kun’ ca. 20.000 år siden.
Det er i disse lag af moler, man
finder forsteningerne af de fisk, dyr,
fugle og insekter, der levede i og
omkring molerhavet. Sågar store
træstammer er sunket til bunds her
og har lejret sig i leret i millioner af
år. Lige indtil en spændt fossiljæger
støder hakken i leret i forhåbning om
at gøre endnu et unikt fund.
Eller der, som Skarrehage Moler
v
ærk (nu Skamol) begyndte med
tilbage i 1912, produceres bygge- og
isoleringsmaterialer af moleret.

Næj - trow enddle ett,
I mæ æ Morsingboer
ka staa Moel
Fuer aa wær nok,
skal dæ tell en Kok,
en Hywlbor, en Wæjer
aa fem speged Ool,
mindst tow fræ Thy,
tri fra Salling,
jæn Præjst aa et par Degne
så er’et ligewee aa ku klaar
en Kaal fra vor Egn
Nej, tro endelig ikke, I kan stå mål
med morsingboen. For at være nok
dertil skal der være en kok (en hane),
en trillebør, en vægt og fem spegede
ål, mindst to fra Thy, tre fra Salling,
én præst og et par degne (skole
lærere). Så er det lige før, man kan
klare en karl fra vores egn.

Sange
Vi fik skam også sunget sange, der
iblandt naturligvis Blæsten går frisk
over Limfjordens vande.
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KONCERT MED KAMMERKORET CAMERATA
Glädjens blomster · Svensk folkevise i
arrangement af Hugo Alfvén
Frihed er det bedste guld – Det
bli'r atter stille efter stormen ·
Tekst: Thomas af Strängnäs/Halfdan
Rasmussen · Melodi: Carl Nielsen/
August Winding/Poul Hamburger i
arrangement af Sofia Söderberg
Kærlighedsrosen · Dansk folkevise i
arrangement af Jørgen Jersild
Fællessang: I Danmark er jeg født
· Tekst: H.C. Andersen · Melodi: Poul
Schierbeck
Och Jungfrun hon går i ringen ·
Svensk danseleg i arrangement af Hugo
Alfvén
Derfor kan vort øje glædes · Tekst:
Christian Richardt · Melodi: Carl Nielsen
i arrangement af Michael Bojesen
Tjuv och tjuv, det ska du heta ·
Svensk danseleg i arrangement af Hugo
Alfvén

Den flotteste
musikoplevelse næsten nogensinde

Kammerkoret CAMERATAs koncert i parken den 5. august var
noget helt, helt særligt. Med Else Maries ord var det den flotteste
musikoplevelse, vi har haft på Lindely næsten nogensinde!
KAMMERKORET CAMERATA, et af

anmarks førende kammerkor,
D
måtte i foråret ind
stille al sin
sædvanlige koncertvirksomhed på
grund af corona-krisen. Men de
trængte sådan til at komme ud at
synge igen, og med støtte fra Aage og
Johanne Louis-Hansens Fond kunne
de i uge 32 tilbyde gratis udendørs
koncerter i det købehavnske byrum.

Fællessang: Forelsket i K
 øbenhavn
· Tekst: Volmer Sørensen · Melodi: Bent
Fabricius Bjerre
Den lyse nat · Tekst: Hans Hartvig
Seedorff · Melodi: Bjørn Hjelmborg
Fællessang: Danmark nu blunder
den lyse nat · Tekst: Thøger Larsen ·
Melodi: Oluf Ring
Sommersalme · Tekst: Johannes
Johansen efter C.D. Wirsén · Melodi:
Waldemar Åhlén
Ekstranummer: Sommarkväll
på ön · Tekst og melodi: Elisabeth
Hermodsson i arrangement af Gunnar
Eriksson.

Samarbejde over Øresund
Om fredagen tog de endda på
kanal
rundfart og sang for byens
mange bolværksmatroser i hede
bølgen, men onsdag den 5. august
lagde koret vejen forbi Sankt Lukas.
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Korets ledelse varetages af korets
bestyrelse med formand (og sopran)
Johanne i spidsen og den svenske
dirigent Sofia Söderberg.

Amatørsangere
Konferencier Søren, tenor gennem
28 år, fortalte, at Kammerkoret
CAMERATA blev grundlagt tilbage
i 1965 og består af ca. 25 rutinerede
sangere, hovedsageligt amatører. Han
er selv praktiserende læge til daglig;
andre medlemmer er f.eks lærere,
pædagoger – eller ingeniører som
lydmanden Alexander, der var med
til koncert for første gang.
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Normalt synger koret uden for
stærkning, men i en stor park som
vores vil lyden jo helt forsvinde …
Så Alexander sørgede for på for
billedelig vis, at alle kunne høre
den skønne musik. Også helt oppe i
Diakonissehuset, hvor søster Ingrid
lyttede med – samt tog et foto af kor
og publikum i det fjerne.

7. årgang nr. 9

Altid med sin trofaste stemmegaffel
ved hånden sætter Sofia bogstaveligt
talt tonen for musikken – og det
dansk-svenske skinnede i den grad
også igennem i dagens program af
vidunderlige og yderst velsungne
svenske og danske melodier, tekster
og arrangementer. Det var sublimt!
SEPTEMBER 2020

FOTO: KORETS FACEBOOKSIDE (ADAM GARFF)

PROGRAMMET

Af Ane
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ELSE MARIES FERIEMINDER FRA VORUPØR

EM I FISK

Nej, det handler altså ikke om Europamesterskaberne i fiskeri, men
om Else Maries sommerferieminder fra den lille fiskerby Vorupør i Thy.
HALVVEJS I SIT foredrag ugen forinden
om Fossil- og Moler
museet på Mors
slukkede Else Marie loftslyset for at vise
billeder på det store lærred — og så SÅ
hun lyset!
For det var jo meget bedre med de
enorme billeder, som alle kunne se, og
som blev på lærredet i flere minutter, end
at gå rundt blandt tilhørerne og i blot få
sekunder fremvise forskellige effekter.
Else Marie besluttede derfor, at frem
over vil alle hendes foredrag foregå
med billeder på det store lærred, og
torsdag den 6. august var første gang,

Tre ægtemænd, to druknede

Kristeligt Dagblad

hele hendes fortælling blev illustreret,

Fisker Anton Thomsen og Ane Kirstine

Den 27. november 1893 druknede

næsten som var vi i biografen.

Thomsens gravsten på Vorupør Gl.

26 fiskere ud for Harboøre, og den

Kirkegård gemmer på historien om en

indremissionske

kvinde, der blev fiskerenke to gange.

begravelsestale for 14 af de druknede

Fiskerlejet Vorupør

pastor

Carl

Moes

Denne gang tog hun os med til Vorupør,

skulle vise sig at blive skelsættende

et autentisk lille fiskerleje i Thy med

for både det lille vækkelsesprægede

cirka 800 indbyggere, hvorfra der har

samfund på den jyske vestkyst og Indre

været drevet kyst
fiskeri gennem flere

Mission. For Kristeligt Dagblad blev til

hundrede år. Den dag i dag er der stadig

som en konsekvens af den store medie

mulighed for at opleve kystfiskeriet, og

dækning, især i de store københavnske

der bliver dagligt landet fisk på stranden.

aviser, af pastorens dundertale.

Gravstenene fortæller

Hav og himmel

Else Marie og hendes søster Anne Mette

I februar 1895 druknede Ane Kirstines

Med de mange blå nuancer af det —

aflagde også besøg i Vorupør Kirke, men

første mand, Jens Chr. Pedersen Fink,

for en gangs skyld — rolige Vesterhav

det var især Vorupør Gl. Kirkegård i

på havet. Hun blev i maj 1896 gift igen,

og himmel som bagtæppe læste Else

klitterne og dens gravsten, der fortalte

med Chresten Andersen, der druknede i

Marie til slut lidt op for os. Først fra

dem fascinerende og gribende historier.

1901, og i 1904 blev Ane Kirstine så gift

Aalborg-biskoppen Henning Toft Bros

tredje gang, med den 14 år yngre Anton

‘Fortællinger fra en havvendt kyst’, blandt

Thomsen, der altså også var fisker.

andet om kimningen: »Kimningen er

Dér står grav- og mindesten over
døde fiskere og forliste søfolk, og
mange sten bærer vidnesbyrd om det

Ane Kirstine døde i 1938, mens Anton

landet, hvor jord og himmel mødes. (…),

barske liv ved havet. Man ser også, at

levede helt til 1950. Og han blev som

hvor alting ender. Hvor alting begynder.«

børnedødeligheden var stor, ligesom de

hendes tredje og sidste ægtemand

Dernæst vers fra den nyere salme

beretter om død i barselssengen.

begravet ved siden af Ane Kirstine.
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‘Hvor himlens rum er vidt og lyst’.
SEPTEMBER 2020

Af Ane

Pastor Moe fra Harboøre
Kristeligt Dagblads første nummer, 1. oktober 1896

Hvor himlens rum er vidt og lyst
FOTO: KRISTELIGT-DAGBLAD.DK· WIKIPEDIA

DDS 928, vers 5
Så folder himmelhvælvets hænder sig om aftenstunden,
og vestenvinden bøjer sig i knæ på dette sted.
Den skabte verden åbner sig med takkesang i munden,
og her ved kirkens brune sten står vi og nynner med.

SEPTEMBER 2020
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YNDLINGSSTOLE · KAPITEL 1

Finn Juhl
Kirsten D. fra 3. sal fortæller om
Danmarks fornemmeste møbelkunstner

han selv havde tegnet og indrettet med

layouteren faldt ved fællesspisningen

eget møbel
design samt spændende

den 2. juli i yderst hyggelig samtale

kunst og kunsthåndværk. Så Kirsten

og opdagede, vi begge har en stor

vinder stort på point!

veneration for den danske bygnings- og
møbelarkitekt FINN JUHL (1912–1989).
Jeg kunne endda prale af at have

Kirsten skriver
om Finn Juhl

en ældre Finn Juhl-stol stående der

JEG TÆNKER TILBAGE

hjemme, i teak/ahorn og tegnet i 1949,

til februar 1989, hvor
jeg i forbindelse med
research inden for Dansk Møbelkunst
gennem interviews nød nærheden
af en stor personlighed, et strålende
intellekt og en fin humorist.
Men tiden blev knap, mere knap
end jeg havde forestillet mig, og efter
et kort, men givende bekendtskab
døde Finn Juhl allerede i maj. Men
hans efterladte livsværk vedbev at
være mig til stor inspiration.

som Bruun Rasmussens Auktioner
meget gerne vil lokke mig til at få
ombetrukket og sætte på
en af deres internationale
møbelauktioner.
Men er man
gigtsvag og skal
have slæbt den
ned fra 3. sal og
ej heller har bil,
(og hvad jeg ellers har
af gode undskyldninger!),
får man

ikke

lige

transporteret

monstrummet hen til byens bedste
møbel
polstrer i Smallegade. For slet
ikke at nævne, at selv om det snart bliver
ordnet, så BEHOLDER jeg den altså!
Ellers slår mine døtre hånden af mig …
Ganske vist har Kirsten ikke selv en
Finn Juhl-stol — men hun har både
mødt og interviewet ham. Møderne
fandt sted i Juhls hjem i Ordrup, som
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LIVSVÆRKET
Skønt uddannet bygningsarkitekt
var det møblerne, der blev Finn Juhls
livsværk.
Den indflydelsesrige amerikanske
arkitekt George Nelson priser i sin
bog Chairs (Interiors Library 2) fra
1953 Finn Juhl, Hans Wegner og det
danske håndværk, der er baseret på
dygtighed, tålmodighed og integritet,
7. årgang nr. 9

noget næsten ukendt inden for sam
tidens amerikanske industri.
Det var dog allerede i 1948, at Finn
Juhl for første gang blev præsenteret
for et amerikansk publikum, da Edgar
Kaufmann Jr., lederen af Museum
of Modern Arts’ Department of
Industrial Design, skrev artiklen
Finn Juhl of Copenhagen, hvor
han især priser Juhls klassiske stole i
detaljer og beskriver ham som frugten
af en lang dansk håndværkstradition.
Finn Juhl mente, at det luftige
indre var i form ligeså vigtigt som
det ydre, og mellemrummet mellem
genstande blev en vigtig kunstnerisk
udtryksform for ham.

INDRETNINGSDESIGN
Med mesterlig brug af rum, farve
og andre designelementer skabte
han en visuel og dramatisk effekt, da
han i 1949 fik til opgave at indrette
Formynderskabsrådets Sal i FN’s
hovedkvarter i New York.
Han blev senere indretning
s
arkitekt for verdensfirmaer som
General Electric og IBM og ind
rettede 33 kontorer for SAS i Europa
og Det Fjerne Østen, og han stod for
apteringen af de første DC8-fly.
SEPTEMBER 2020

FOTO: ORDRUPGAARD.DK

NYLIGT INDFLYTTEDE KIRSTEN D. og

Af Kirsten D., 3. sal, og Ane

Finn Juhl yndede de fremmedartede
træsorter til sine møbler som teak,
mahogni og oregon pine. Han
havde stor respekt for træ som et
bearbejdeligt musisk materiale – ikke
så meget for træets konstruktion som
for dets virkning og dets organiske,
visuelle udtryk i et møbel.

NV 44
Den runde stol med kodenavnet NV 44
er måske den smukkeste stol, der
nogensinde er frembragt i Danmark.

FOTO: REALDANIA.DK · SCANDINAVIADESIGN.FR · BRUUNR ASMUSSEN.DK

PELIKANSTOLEN
Som møbelformgiver var Finn Juhl
autodidakt og uden den hånd
værksmæssige uddannelse, der kunne
have virket hæmmende på hans
skabertrang, og han fik en enestående
og uundværlig samarbejdspartner
i snedkermester Niels Vodder. De
udstillede sammen på næsten alle de
navnkundige snedkerlaugsudstillinger
i København.
Med sin akademiske baggrund,
sin kunsthistoriske viden og sine
internationale relationer var Finn
Juhl en forfriskende om end ofte
kontroversiel person i Danmark.
Han ønskede, at inspirationen skulle
komme fra formerne i den abstrakte
skulptur, der udgør en afsluttet form
i sig selv, og sådan skulle møblet
også opfattes: som et selvstændigt
konstruktivt udtryk.
Dette ses bl.a. i Pelikanstolen fra
1940, der minder om en pelikan med
udstrakte vinger. Den blev udstillet
på Snedkerlaugets udstilling, og på
grund af Finn Juhls inspiration på
dette tidspunkt fra bl.a. Jean Arp og
Henry Moore virker stolen som en
abstrakt skulptur.
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Kurverne giver runding til benene
fra sædet til ryglænet, og har rod i
det sfæriske udtryk fra hans tidligste
design. Stolen blev udstillet i 1944.

HØVDINGESTOLEN
Finn Juhl er ingen konventionel
formgiver, og han falder ikke ind i et
mønster. Han er ikke klassisk skolet
og inspireret, som de fleste danske
møbeldesignere er det, han er snarere
ekspressionist. Han artikulerer sine
møbler gennem et rigt formforløb,
er omhyggelig med detaljer og
sammenføjninger og fremstår rig og
nuanceret på en måde, som savner
sidestykke i dansk møbelkunst.
Høvdingestolen fra 1949 kan stå
som et eksempel på dette. Ingen har
tegnet en stol mage til den hverken
før eller siden, og i Finn Juhls produk
tion repræsenterer den ikke noget
brud, den er bærer af kontinuitet.
I en artikel fra 1951 skriver
han selv: »En stol er ikke bare et
kunstindustrielt produkt i et rum,
det er et rum og en form i sig selv. At
dens modul er menneskets er klart.
En stol åbenbarer sig først rigtigt,
når et menneske sidder i den. De
enkelte dele skal være logiske i deres
7. årgang nr. 9

dimensionering, men formgivningen
bør meddele sig til menneskets
fysiologiske behag.«
Og senere hedder det: »Jeg har
måttet lære at erkende materialerne
af stenen på stranden, den krogede
gren og sommerfuglen, personligt
bevæges jeg af musik og litteratur,
af Italiens og Grækenlands kunst,
af kinesisk keramik og den mest
moderne bildende kunst, men jeg
ønsker at være mig selv, at udtrykke
hvad jeg ikke kan lade være med at
udtrykke, men også bruge den smule
hjerne, Vorherre har givet mig.«

Andre yndlingsstole
Juhls Høvdingestol er en af Kirstens
absolutte yndlingsstole – men den er er
ikke helt billig at erhverve …
Nu om dage koster et nyproduceret
eksemplar godt 85.000 kroner — og i
2016 blev den ældre udgave på billedet
øverst, af teaktræ og betrukket med
det originale cognacfarvede skind, solgt
på international auktion hos Bruun
Rasmussen for 1,1 million, incl. salær.
Da Kirsten og jeg mødtes igen til
tagterrasse-træffet hos Else Marie og
Søren, spurgte hun, om jeg ville komme
forbi hendes bolig og fotografere en
anden af hendes yndlingsstole.
Den er hollandsk, tegnet i 1918
— og dén og layouterens danske
containerfund, tegnet i 1949, fortæller vi
om i næste nummer!
UNDER LINDEN
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PRÆSTENS SIDE
VER DI R APPORTER ER FR A SO MMER FER IEN

Costa Storebælt

Inden vi tog på sommerferie, havde min mor og far sagt, at ferien i år ville blive helt anderledes.
Vi skulle være i sommerhuset, og der ville ikke komme gæster – kun familien.

OG DET VAR på grund af denne virus,

der desværre har sat hele verden mere
eller mindre ud af spil. Jeg fik besked
på, at det var at vise rettidig omhu,
som en gammel skibsreder engang har
sagt. Ja, så blev jeg så klog.
Vi ankom fredag aften, og min mor
blev ellevild, da der var 29,5 graders
varme inde i huset. Det lovede godt –
det var sommer!!
Men hun blev klogere!

Vejrskift
Den første weekend var det sommer
og sol, og min far og mor kunne
komme i vandet, selv om det var lidt
koldt. Og de smovsede i mængder af
fisk. Ferie – ferie og atter ferie.
Pludselig var det gode vejr slut, og
det blev koldt og blæsende. Min far og
mor grinede og sagde, at det var som
om, at det var efterårsferie. Min mor
havde ellers købt ny regnfrakke ud til
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sommerhuset, for så ville det sikkert
ikke blive regnvejr.
Men som min mor altid siger –
vejret skal ikke ‘ødelægge’ vores ferie.
Og som der siges –
det er ikke vejret, der
er noget galt med,
det er tøjet.
Min mor fik
virkelig brug for
den nye skrig
gule regnfrakke!!
Og ferien blev dejlig, selv om den var
lidt anderledes.
Min mor fik læst mange bøger,
og min far spillede meget bridge på
computeren. Vi fik også gået nogle
gode ture. Jeg var ofte nede og hilse på
Anders, og der vankede mængder af
godbidder og store krammeture.

Hundevenner
Jeg har mange hundevenner i
sommerhuset – særlig Carla og Luna.
Lille Luna har været lun på
mig længe. Og jeg vil også
sige, at hun har
været flot i
sin nye røde
frakke – min
mor kalder den Lunas scorefrakke.
Og da hun ikke kunne ‘score’ mig,
fik hun fat i en anden. Og pludselig
skulle lille Luna have hvalpe.
7. årgang nr. 9

Og den lille hund fik intet mindre
end seks hvalpe. Min mor så de små
på Susannes telefon, og de var ganske
bedårende.
Inden vi tog hjem fra ferien, så vi de
små lege inde i haven. Jeg ville så gerne
have hilst på dem; men det måtte jeg
desværre ikke. Jeg får ellers altid at
vide, at jeg er sød over for små hvalpe;
men den gik desværre ikke.

Håndsprit og afstand
Thomas og Rie kom også på besøg,
selv om det blev en dag mindre end
planlagt, da Rie blev syg om søndagen.
Vi havde nogle hyggelig dage. Og om
torsdagen skulle vi alle op til Gitte og
Tore i deres sommerhus.
Og som i hele ferien blev der holdt
afstand og sprittet hænder. Jeg løb ude
i haven i min snor og nød det. Det var
én af de dage, hvor det var solskin.
Da jeg havde været ude og gå tur, så
jeg et rådyr, der gav sit lille kid mælk.
Sådan noget har jeg aldrig set før; men
man må jo glæde sig over de små ting
her i tilværelsen.
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Af Vibeke Hemmert, institutionspræst

Ikke med på restaurant
Når min far og mor var ude at
spise, måtte jeg som sædvanlig ikke
komme med. Øv, øv – jeg synes
ellers, at det er så hyggeligt. Men
sådan er reglerne altså i Danmark.
Og da det blæste og blæste, kunne
vi ikke sidde udenfor, for der må
hunde nemlig godt være med.

Gudstjenester i

Mine forældre siger godt nok,
at det er nogle lækre is; men vi gik
altså igen.
Mens min mor stod i kø for at
komme ind til fiskehandleren, gik
min far og jeg rundt ved havnen og
så på skibe. Det var spændende.

SEPTEMBER

Svendborg
Vi kørte også en tur til Svendborg.
Det er lige over broen, gennem
Nyborg og så ellers ligeud til
Svendborg. Det går hurtigt og
tjept. Lige før byen gjorde vi holdt.
Der skulle indkøbes lækre kirsebær
og hindbær.

i Caféen
Tirsdag 1. september kl. 14
Tirsdag 15. september kl. 14
ved Vibeke Hemmert

Vi forlod Svendborg og vendte
næsen hjemad. Og denne aften
stod det som så ofte på lækre fisk og
skønne kirsebær og hindbær fra den
‘fynske have’.

Efterfulgt af kirkekaffe
Hver gudstjeneste varer ca. en halv time. Vi
synger nogle salmer, lytter til dagens tekst,
siger Trosbekendelsen, lytter til prædiken
og holder altergang.

En fremragende ferie

Min mor var lige ved at himle –
det smagte bare så godt. Ja, disse
bær må de to gamle godt have for
sig selv, det er ikke min kop the.
En dejlig godbid er mere mig – det
siger jeg ikke nej tak til.
Vi fandt et godt sted at parkere,
og så gik vi lidt rundt i byen, inden
vi skulle spise. En minderig dag
var det, da solen skinnede. Vi sad
udenfor og spiste. Og jeg nød det.
Jeg sad under bordet og kunne
samtidig se ud på menneskene og
hundene, der kom forbi. Jeg fik
godbidder.
Vi gik nu videre rundt i byen og
shoppede.
Så blev det tid til, at vi skulle ned
til havnen og købe is og fisk. Der
var en alenlang kø ved iskiosken, så
det gad vi ikke vente på.
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Efter gudstjenesten drikker vi kaffe/

Vi har alle tre nydt den stille og
rolige ferie, selv om jeg var lidt
ærgerlig over, at jeg kun kom med
ud at spise én gang. Men hvis jeg
skal være ærlig, så har jeg vel ikke
savnet noget. Og vi skulle jo alle
vise rettidig omhu i denne sommer.
Jeg har fået gode gåture, kæleture
og mængder af godbidder og ben,
og jeg har sovet længe.
Jeg elsker at være i sommerhus.
Jeg løber rundt, ser på vandet og ser
på fugle.
Og når vi har gået tur i regnen,
skal jeg altid tørres, og det kan jeg
godt lide. Og på den måde tjener
jeg en ekstra godbid.
Når jeg tænker efter – det har
været en fremragende ferie. Og
regnvejr og blæst tager vi med –
godbidderne kommer helt af sig
selv …
De bedste feriehilsener fra
Verdi

the og spiser kage, mens snakken går ved
bordene.

Kirkesalon
I september vil vi igen begynde at
afholde Kirkesalon for beboere med
demenssygdomme. Da vi bl.a. synger, skal
vi holde god afstand. Derfor vil der kun
være mulighed for fire deltagere ud over
Else Marie/søster Ingrid og Vibeke.
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Husk at give besked
i god tid til p ersonalet,
så de evt. kan følge
jer til gudstjenesten.
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ANSVARSHAVENDE39 45 50 01

KONTAKTINFORMATION

Døgnet rundt, alle dage, hele året rundt

DAGLIGE ANSVARSPERSONER
Hverdage i dagtimerne – send evt. en sms eller en mail

FORSTANDER
TINE NØRREKÆR SAHLHOLT

Forstander

30 85 24 70 eller 61 61 11 51
tnsa@gentofte.dk

Team A: ‘Downstairs’ · STUEN og 1. SAL
TINA BARTHOLDY NORRBY

30 85 24 73 eller 61 61 18 86
Afdelingsleder samt stedfortrædende
tibn@gentofte.dk
BETINA ELKJÆR LARSEN

Gruppeleder

51 85 27 61 eller 39 45 50 05
beel@gentofte.dk

Team B: ‘Upstairs’ · 2., 3. og 4. SAL
MARINA JACOBSEN

Afdelingssygeplejerske 
samt husets sygeplejefagligt ansvarlige
LATIFA EL BARKANI 

Gruppeleder

24 40 95 37
mnaj@gentofte.dk

24 43 70 83 eller 39 45 50 04
late@gentofte.dk

Team Aktivitet: CAFÉEN
ELSE MARIE MIKKELSEN

Aktivitetsleder

39 45 50 25
elmi@sanktlukas.dk

Andre ansvarspersoner
FILIP JOCIC

Fysioterapeut
VIBEKE HEMMERT

Institutionspræst 

39 45 50 30
fijo@gentofte.dk
30 85 24 93 eller 39 45 52 55
vihe@sanktlukas.dk

Besøgsforbudet er blevet løftet, og selv om det anbefales, at
besøg foregår udendørs, kan pårørende nu også aflægge besøg
indenfor. Men følg altid personalets anvisninger.

