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NYT FRA MØDESTEDET

Af søster Ingrid

GLIMT

fra Mødestedet
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REDAKTION

I MØDESTEDET HAR vi mødtes

nogle gange – med afstand – og som
altid var det nogle dejlige stunder
med kaffe og hygge.
Strikkegruppen har mødtes nede
i det gamle Mødested i Pilehuset,
og det var så hyggeligt at ses igen.
Snakken gik godt som sædvanligt.

en dag var vejret så godt, at vi satte
os udenfor og nød solen, kaffen og
samværet i Pilehusets dejlige have.

ANSV.HAVENDE: Tine Nørrekær Sahlholt
REDAKTION: 	Tine Nørrekær Sahlholt,
Else Marie Mikkelsen og
Ane Djørup
LAYOUT:

Ane Djørup

TRYK:	Frederiksberg Bogtrykkeri
OPLAG:

160 eksemplarer

FOTO: 	Hvis ikke andet er angivet,
er alle fotos fra Lindely/
Sankt Lukas

Traditionen tro har vi også været
oppe hos Malegruppens leder i
hendes sommerhus og male på sten.
Det er altid så hyggeligt, og vi glæder
os til turen hvert år.

Vi opfordrer alle til at bidrage
med tekst og fotos
Send tekst og billeder til layouteren
på andj@sanktlukas.dk

Corona-luk igen-igen

Deadline for indlæg
til næste blad er

13. november 2020
Under Linden kan downloades på
sanktlukas.dk/lindely
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Malergruppen har også været

samlet en formiddag indenfor i det
gamle Mødested, men til et møde
7. årgang nr. 10/11

Nu med den øgede smitterisiko er
Mødestedet lukket ned nogle uger.
Det er desværre nødvendigt.
Så må vi se, hvornår vi må mødes
igen …
Det glæder jeg mig meget til!
OKTOBER/NOVEMBER 2020

HVEM ER DET?

BEBOERNYT

Af Ane

GÆT EN
BEBOER

T illykke

• = (halv)rund fødselsdag

3. oktober

Inge-Lise Madsen

bolig 22

8. oktober

Se løsning på næste side!

Ragnhild Skovbøll

bolig 104

13. oktober
Inger Marie Nielsen

bolig 02

Karin Djørup

bolig 04

20. oktober
Kirsten Krause-Kjær

• Leif Vanggaard

bolig 03
bolig 227

29. oktober
FINT SATTE KRØLLER og et

rende hjem til frokost i det lange

stort smil på læben er — og har

frikvarter, ligesom det var vældigt

altid været — kendetegnende for

hyggeligt at være sammen med

denne måneds Gæt en Beboer.

både kusine og tante efter skoletid.

Hun er født i 1944 og er med
egne ord vokset op som et »smæk
Gade ved Svanemøllen.

til overtelefonmester, mens hendes

Tove Jensen

svenskfødte mor var guld
smed

• Lilli Myss Frederiksen

med egen smykkebutik. Så med
to travle, udearbejdende forældre

FOTO: LISE STERN

bolig 201

bolig 322

bolig 27
bolig 126

20. november

kom vor hemmelige beboer IKKE

Lis Larsen

ellers lå blot et par hundrede meter

Ung og forelsket

fra hjemmet.

Efter at vor hemmelige beboer blev
student fra Gl. Hellerup, lod hun sig
uddanne til laborant og fik arbejde
på Rigshospitalet.

1.C på Hellerup Skole, for så kunne

En dejlig sommeraften i 1966 tog

hun blive skolekammerat med sin

hun sammen med nogle kolleger

jævnaldrende kusine, der boede tæt

og gode veninder ud for at danse

på skolen. Pigerne kunne nemt

moderne, og
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Anne Ochsner

13. november

fra arbejdsdreng i KTAS (nu TDC)

Nej, i 1950 begyndte hun derimod i

1. november

Ruth Simona Henriksen

Faderen havde arbejdet sig op

Skolegang i Hellerup

bolig 127

4. november

forkælet enebarn« i Thomas Laubs

på Vognmandsmarkens Skole, der

Mimi Hasselbach-Holm

løsning næste side

bolig 305

Velkommen til

Ib Georg Jensen

bolig 208

Vi har taget afsked med

Willy Hansen
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bolig 308
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løsning på gæt en beboer

LISE, stuen
var døbt Stern, og hendes far var ked af,

tale igen, så hver gang de ses, henter han

der ikke var nogen til at føre det stolte

De Små Synger for at øve med Farmor.

familienavn videre.

Hunde og ferier
Lise har altid elsket hunde og har haft
flere gennem tiden. Pointeren Nuser
var forsøgshund på Rigshospitalet, hvor
hun arbejdede, og skulle egentlig være
aflivet … Men den kom altså hjem med

Den 6. oktober 1967 blev Lise og
Gunnar viet i Sions Kirke. Damerne var i

Lise i stedet! Og efter Nuser fik hun den
smukke dalmatiner, Snuggi.

langt, herrerne i kjole og hvidt/smoking,

Lise og Gunnar elskede sommerhuset

og bryllupsmiddagen for Hr. og Fru Stern

i Udsholt, men også at tage til især

på Dansetten i Tivoli blev LISE STERN

blev holdt på den nye og meget populære

London og Paris flere gange om året.

fra stueetagen — for det er hende, det

restaurant Orchidé Terrassen med

Ofte kørte

handler om — budt op af en nydelig,

bl.a. Hummer Parisienne, Dyreryg m.

de selv, dog

ung bogholder (og senere kreditchef),

Waldorffsalat og Isbombe Tutti Frutti.

ikke i den

der både var høflig og havde glimt i øjet.

flotte Rolls

Gunnar Kristensen hed den unge

Du skal synge, Farmor

mand, og Lise faldt pladask for ham.

Ikke blot tog Gunnar sin svigerfamilies

vi her kan

efternavn, han og Lise skænkede

se Lise stå

dem også en mandlig efterkommer,

og beundre

Lises enebarns-pylrede forældre syntes

Peter, som i dag selv er far til hele tre

i London.

naturligvis ikke, Gunnar var god nok

drenge, Marius (16), Valdemar (15) og

til deres elskede datter. »Det blæste

Kornelius (3).

Fest på Orchidé Terrassen

jeg på,« fortæller hun, »for jeg var så
forelsket!«
Lise var jo ej at forglemme tillige
smækforkælet, så hun fik naturligvis sin

allerede i 2005, så Lise udskiftede
det store hus på Stenagervej i Dysse

hun ramt af en en hjerneblødning, men

gårdskvarteret med en dejlig lejlighed på

fik trænet sig op til både at kunne gå og

Bryggertorvet i Hellerup. I begyndelsen

tale igen, bl.a. ved at synge børnesange.

af 2020 flyttede hun ind på Lindely, hvor

Lille Kornelius har hørt historien om,

Gunnar tog sin bruds efternavn, for Lise

hvordan Farmor skulle øve og øve sig i at
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Gunnar blev syg og døde desværre

Da Lise var var blot midt i fyrrerne, blev

vilje til sidst. Det hjalp også en hel del, at
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Royce, som
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hun nyder det gode selskab og er en ivrig
deltager i de mange aktiviteter.
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LEDER

Af forstander Tine

Nye corona-begrænsninger igen

og igen OG

IGEN

Vi er nok ikke alene om at være godt trætte af, at lederen altid handler om corona-forholdsregler
og nye begrænsninger. Men de ER jo vigtige. Blandt de seneste er, at nu skal alle, såvel medarbejdere
som pårørende, bære visir indenfor, og at personalet skal corona-testes hver anden uge.
VI ILER MED en beklagelse over, at

Under Linden denne gang er voldsomt
forsinket. Der ligger et stort arbejde
bag udarbejdelsen af bladet, og det er
på den baggrund, vi fremover vil nøjes
med at udgive Under Linden 6 gange
årligt, fremfor 12 gange årligt.
Til gengæld lover vi jer, det bliver
mindst lige så godt og nogle sider
‘tykkere’ – og at I vil få et tidligt
Julenummer i hånden allerede med
udgangen af november.

Kun én pårørende indenfor
Vi har nu været under ‘Coronabelejring’ i syv måneder, og som I kan
læse på bagsiden og på opslagene ved
indgange, elevator etc., er der fortsat
besøgsrestriktioner her på Lindely.
Det betyder, at I beboere kun må
få besøg af én udvalgt, visirklædt
pårørende.

Besøgstelte
Det må være utrolig hårdt for jer
beboere og uendelig svært for jeres
pårørende at skulle finde kun én
enkelt. For at kompensere for det, har
vi indkøbt tre besøgstelte, der står ude
foran terrassen. Desværre et stykke vej
ude på græsset, da brandvejen SKAL
holdes fri.
Seniorpastor Jakob R. og fys-Filip
har sat dem op, og der vil komme
til at hænge flotte lyskæder derinde,
OKTOBER/NOVEMBER 2020

så der kan skabes bare
et minimum af hygge.
Derudover har vi set
på, om der kunne
etableres en form for
varme derinde, men det
er nok ikke muligt pga.
brandfaren.
Det er helt givet det
forhåndenværende søms
princip at skulle mødes
med sine pårørende i et
telt, men det er desværre
for øjeblikket den mulig
hed vi har.

Lysthuset
Endelig har vi jo også
Lysthuset, oppe for enden
af Lindelys græs
plæne,
der også er til fri afbenyttelse, men
det kræver en måske lidt tung gåtur/
køretur derop ad brandvejen.

Visir, afstand & håndsprit
Pårørende på besøg indenfor
har længe skullet bære visir eller
mundbind. Som noget nyt skal med
arbejderne bære visir hele tiden, også
på gangarealerne og ikke kun ved tæt
kontakt. Udenfor handler det for alle
især om at holde afstand.
Men hvad enten det er indenfor
eller udenfor: Hold AFSTAND og
husk altid god HÅNDHYGIEJNE.
7. årgang nr. 10/11

Etagerne må ikke blandes
For at holde smittefaren nede, er
der fra primo oktober desværre ikke
aktiviteter, hvor man blander de
forskellige etager. Der bliver skam
stadig hygget og aktiveret, men det er
altså kun for én etage ad gangen.
Hver formiddag går visir-klædte
Café-medarbejdere
forts. næste side

UNDER LINDEN
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MAD OG MINDER

forts. fra forrige side

op på etagerne og holder Musik &
Bevægelse, og om eftermiddagen
kan beboerne på 1. sal f.eks. få vist
en film, mens de i stueetagen hygger
med snak og ordsprogsquiz. Og så
fremdeles.

Corona-test hver 2. uge
I skrivende stund er Gentofte rød
i lighed med de andre omegns
kommuner omkring København.
Det betyder at Lindelys med
arbejdere får tilbud om at blive
testet hver 2. uge.
Vi startede i uge 42, tirsdag og
torsdag, og vil fremover teste disse
dage i de efterfølgende lige uger,
indtil vi hører andet fra Gentofte/
Styrelsen for Patientsikkerhed.

Forstander Tine, afdelingsleder
Tina, afd.sygeplejerske Marina og
gruppeleder Betina er oplært i at
teste og bruge den webscanner,
der skal anvendes for at sikre at
medarbejderens navn og coronatestbestilling bliver registreret
korrekt.
Senest to dage efter ligger prøve
resultatet klar på sundhed.dk – og
man skal blot klikke ind med sit
Nem-ID for at læse svaret.
I skrivende stund er ingen af de
testede medarbejdere testet positiv
for corona-virus. Men når/hvis en
medarbejder testes positiv, skal
ALLE testes, såvel beboere som
personalet. Vi håber og beder til,
det ikke bliver nødvendigt.

Kan du lide JORDBÆRKAGE?
Hvad passer til FRIKADELLER?
Som optakt til vores store
Huskedags-fejring onsdag den
16. september spillede vi et par
dage forinden Mad og Minder i
Caféen.
VI KØBTE SPILLET ‘Mad og Minder’
tilbage i 2018 og har spillet det flere
gange sammen med vore beboere.
Hver gang vækker det appetitten og
sætter gang i fortælleglæden. Spillet
består af nogle kort med fotos af mad i
alle afskygninger — både tilberedt og
som råvarer — og det handler om at
kombinere billedkortene og tale om,
hvad der går godt sammen.
Billederne af stimulerer sanserne og
vækker hukommelsen. Det giver ikke
alene appetit på maden som sådan,
men også på livet, fordi man får brugt
livshistorien. Narrativer, fortællinger, er
med til at styrke følelsen af identitet og
selvværd og styrker relationer på tværs.
Den mandag fik vi spillet, snakket og
grinet sammen — og alt sammen om
mad og gode oplevelser.
Vi sad i fire grupper, etageopdelt og
med en medarbejder fra Caféen ved
hvert bord. Jeg sad med beboere fra
stueetagen.
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Af Else Marie

Mad og
Minder
Grøntsager
– Hvilke grøntsager kan I
bedst lide? Alle var enige
om ærter og blomkål!
Lise, ToveJ., Anne B.
og Kirsten N. har alle
lavet stuvet blomkål og
blomkålsgratin.
Kirsten de L. kommen
terede: »Grøntsager er
ikke noget for mænd! Bare
de får deres kød! Mænd
kan heller ikke lave mad.
Men det var ikke noget
besvær derhjemme, for vi
havde ung pige i huset, og
maden stod altid parat, når
Far kom hjem til aften.«

Morgenmad
Vi talte derefter lidt om
morgenmad. Tove elsker
ristet toastbrød til morgen.
– Så måske var det en
mulighed?
Lise talte om Amager
mad med puddersukker.
Ved alle borde kunne
vi opleve skønne minder,
som beboerne bidrog med.

Måltider er samvær

fra barnsben af. Måltidet er mere end

»At spise sammen er næsten en

maden på tallerkenen. Det er rammen

religion,« har jeg engang hørt én sige i

om socialt samvær, rehabilitering, og om

medierne.

»Hvad skal vi have til aftensmad?« er

værdier og læring. Samt bidrager til et

et spørgsmål , som vi har stillet helt

godt helbred og trivsel.

OKTOBER/NOVEMBER 2020

Det at være sammen giver livet
mening!
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HUSK DEM, SOM GLEMMER!

Huskedag
Onsdag den 16. september var sjette gang, vi på Lindely fejrede HUSKEDAG
med salg af HUSKEKAGER til fordel for Alzheimerforeningens Landsindsamling.

HUSKEDAGEN HAR SIT navn, fordi

vi skal huske dem, som glemmer!
Den er en enestående mulighed
for at skabe synlighed om demens,
de demente og deres vilkår, og hvert
år verden over sætter foreninger
og organisationer ekstra fokus på
Alzheimers sygdom, der er den mest
udbredte demenssygdom.
I Danmark markeres Huskedagen
også ved, at pleje- og aktivitetscentre
bager og sælger Huskekager.

Huskedag på Lindely
Her på Lindely skaber vi samtidig en
hyggelig stund for vore beboere og
deres pårørende. Pga. corona havde vi
i år ikke mulighed for sidde i Caféen,
men heldigvis var der lovet godt vejr
denne onsdag, så vi kunne sidde i
haven og på terrassen.
Og sikke en smuk og flot dag, vi fik!
Vejret var lige så fantastisk, som en
flot sensommerdag kan være, med høj
sol og ingen vind.

Huskekager
Frivillig Marianne bagte boller og
kringle fra morgenen af, og dagen
inden blev der bagt marmorkager,
lavet romkugler, og om formiddagen
blev der lagt lagkager sammen og
lavet æblekager ‘to go’ i klare glas.
Edith og frivillig Didde gjorde
have- og terrassesbordene klar med
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hvide og rødternede duge samt fine
blomsterbuketter fra haven. Og
alle borde stod naturligvis i behørig
afstand fra hinanden.

Boder og yndige servitricer
Pga. corona skulle gæsterne stå uden
for og foretage deres indkøb, så kl. 14
var det fra boder i alle tre terrassedøre,
vi åbnede op for salget.
I én døråbning passede søster Ingrid
butikken med vore loppeting samt
salg af snaps og marmelade, mens
bagværket skulle købes hos Aase og
mig, der passede hver sin bod ved de
to andre havedøre.
Der var en jævn strøm af pårørende
på besøg, af gæster fra Stiftelsens
forskellige institutioner samt af såvel
gamle som nuværende medarbejdere
fra Lindely. Alle holdt behørig afstand
– og det var så nemt, for der var kun
plads til at ekspedere én enkelt person
ad gangen i dør-boderne.
Edith og Didde var de servicerende
tjenerinder, der tog sig af beboerne i
haven og hentede kager og kaffe til
dem. Vi fra Caféen var alle klædt i sort
og hvidt, hvilket også gav anledning
til mange smil og kommentarer.

Stolt af sit barnebarn
Det var så dejligt at se de pårørende
sidde med deres kære og nyde kaffe og
kage sammen.
7. årgang nr. 10/11

Især fik jeg en god oplevelse med Lis
og Peder fra 3. sal. Deres barnebarn
var deres gæst denne eftermiddag, og
udover at hente kaffe og kage til sine
bedsteforældre tog han sig også af
beboer Inge-Lise fra stuen, som slog
sig ned ved deres bord. Han sørgede
ovenikøbet også for at købe poser med
boller, både til sine bedsteforældre og
til Inge-Lise. Bollerne kunne de så få
med op til senere. Jeg kan godt forstå,
Lis var stolt af sit barnebarn!

Penge til Landsindsamlingen
Huskedagen blev en uforglemmelig
eftermiddag, og det var så flot at skue,
hvordan Lindelys have summede af
glade folk.
Det smukke vejr og de flotte borde
fyldt med glade mennesker var nok
det tætteste, vi kunne have ønsket
os at komme det sommermarked, vi
desværre måtte aflyse i august.
Dagens omsætning på 1.145 kr. er
sendt afsted til Landsindsamlingen,
herudover får de også det beløb,
som blev overført direkte til dem via
MobilePay for betaling af kager.
Det blev en rigtig dejlig dag, hvor
vi ikke mindst kunne være med
til at støtte forskningsarbejdet i
Alzheimerforeningen.
Stor tak til de frivillige, der har
hjulpet med at producere varer og
afvikling af dagen.
OKTOBER/NOVEMBER 2020

Af Else Marie
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MANDELOGE SPECIAL

MAND ELOG
Lindelys Mandeloge ER noget helt specielt. Og torsdag den 27. august var Sørup Havn,
Esrum Sø og Fredensborg målene for ’Mandeloge Special’.
VEJRET HAVDE BESLUTTET at tage

hensyn til, at Knud ville fejre sin 75-års
fødselsdag fra i sommer med os andre.
Så da Ole, Leif, Henning og Bent med
medhjælperne Erik, søster Ingrid og
Jakob kom til fredfyldte Sørup Havn,
kunne vi sidde der i naturen og fejre
ham og samtidig nyde hans kone Elins
dejlige, hjemmesmurte sandwich.
Vi nåede også at køre rundt og se
det helt idylliske område langs Esrum
Søs østside.

Det var en rigtig tidlig, dansk
efterårsdag, og vi så mange marker
med ‘stubbene de golde’, hvor marken
for nylig havde ‘bølget som guld’.

Blegning og brænde
Jakob fortalte om konerne i Sørup,
der i gamle dage tjente deres brød
ved at vaske for rige københavnere
og så blege alt det hvide sengetøj på
skrænterne langs søen.
Det var Sørup kendt for, og vi hørte
også den vilde beretning om, at når
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samme køben
havnere skulle have
brænde til at varme og bygge, så fik de
det fra Grib Skov.
Men det kom ikke på hestevogn ind
til byen:
Via pramme på Esrum Sø sejledes
tømmeret nordpå ad en kanal og
Esrum Å helt op til Dronningemølle
på nordkysten af Sjælland!
7. årgang nr. 10/11

Herfra blev stammerne slæbt
gennem Øresund forbi Helsingør
hele vejen til København.
Det ku’ betale sig – så ringe var
vejene dengang og så tunge kævlerne!

Overraskelse i Fredensborg
Ved Sørup Havn havde søster
Martha og Else Marie med Søren
OKTOBER/NOVEMBER 2020

Af Jakob Rönnow, seniorpræst og logebroder

E SPECIAL
sluttet sig til os. Og da vi havde
spist, førte de os i bilerne til en lille
fødselsdagsoverraskelse, der bestod
af et glas lækkert vin og en kage på
parkeringspladsen ved Store Kro i
Fredensborg.
Det var sandelig en ‘special’
Mandeloge, og det var en fornøjelse
for alle at få set rigtig smuk natur,
slotte, kro og høre lidt af historiens
vingesus.

Om Mandelogen
LIVET ER STORT! Og det bliver det

ved med uanset alder, og også selv om
man har brug for at bo under Lindelys
beskyttende tag. Ja, livet er nemlig
stort – og derfor har vi Mandeloge!
I Lindelys Mandeloge prøver vi
at danne et rum, hvor vi kan snakke
om alt muligt fra det store liv, og ikke
mindst fra de oplevelser, vi hver især
har haft undervejs. Og de er mange!
I skulle være med på en lytter, når
EIGIL ruller sig ud og fortæller om at
være landmand på en gård før verden
gik af lave; når KNUD fortæller om
rejser i Sydafrika; LEIF om sine år
med Sirius Patruljen på Grønland;
BENT om Amager, da far var barn, og
HENNING om at være tæt på magtens
centrum på Christiansborg i en
menneskealder – for bare at nævne en
smule af det, vi kan trække på!

Tema-torsdage
Når vore mandeloge-torsdage så har
et tema – det kunne være ‘1950erne’
OKTOBER/NOVEMBER 2020

som på billedet fra Logens første
møde efter corona-nedlukningen –
så har Jakob f.eks. fundet fotos frem
og lægger overskrifter på bordet som
mad, politik, verden og film.
Så byder alle ind med deres viden
– og pludselig kan vi alle sammen
huske noget, og ord som Raquel
Rastenni, Ferguson-traktor, skole
mad, Ungarnshjælpen og Jutlandia

fyger over bordet. Noget af det havde
vi glemt – men altså kun delvist!
Vi får også vendt, hvad der er sket
i den sidste tid i Danmark og verden,
for Lindely er jo ikke en osteklokke;
det store liv er der jo stadigvæk!

Udflugter
Når Søren eller Erik så spænder
hestekræfterne for Lindelys minibus
og kører os, ja så er verden – i hvert
fald Østsjælland – igen åben for os.
7. årgang nr. 10/11

Foran os venter f.eks. en tur til
Amager Bakke, hvor vi vil få set
både et kraftværk indvendig fra, en
formidabel udsigt over København,
en blomstereng og en skilift i 80
meters højde!

Ingen hemmelige ritualer
Modsat de fleste andre loger er
der ikke hemmelige optagelses
ceremonier, en stormester og sære
ritualer.
Og alle på mandesiden, der vil
bidrage med stort eller småt, er
hjerteligt velkomne. Det er hver
anden torsdag formiddag.
UNDER LINDEN
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YNDLINGSSTOLE · KAPITEL 2

Metropolitan &

Hermed det lovede andet og sidste kapitel om Anes og Ki
og knap så kendt; den anden et hollandsk, internation

layouteren i Hellerup, og på vej
hjem fra arbejde en dag lagde jeg
mærke til noget meget interessant i
en stor byggeaffaldscontainer foran
naboejendommen. ‘Nogen’ havde
smidt en stol ud, hvilket på sin vis var
ganske forståeligt, for den var i en ret
så miserabel forfatning …

METROPOLITAN CHAIR
Men jeg genkendte den straks som en
tidlig udgave af Metropolitanstolen,
tegnet af møbelarkitekterne Ejner
Larsen og Aksel Bender Madsen
– og skyndte mig at hive den op af
containeren og bære den med hjem.
Under det mere prosaiske navn
LM92 havde stolen sin debut i 1949
på Snedkerlaugets Møbeludstilling,
i øvrigt sammen med Finn Juhls
Høvdingestol og Hans Wegners
Runde Stol. I 1960 blev sidstnævnte

verdensberømt som The Chair, da
den i forbindelse med det amerikanske
præsidentvalg blev brugt under en tvdebat mellem kandidaterne Richard
Nixon og John F. Kennedy.
På samme vis og samme år blev
også LM92 kendt viden om under
et noget fornemmere navn, nemlig
The Metropolitan Chair, efter at være
fremvist på The Arts of Denmarkudstillingen på The Metropolitan
Museum of Art i New York.

RED AND BLUE CHAIR
KIRSTEN D., 3. sal, uddannede

Aldrig folkeeje
Metropolitanstolens sæde er en plade
i formspændt teakfinér, ligesom ryg
og armlæn er en svungen, enkelt plade
af samme materiale. Ryglænet har
fået et vrid, så det bliver behageligt af
sidde op imod, og fortsætter organisk
som et armlæn, der er ‘knappet’ på
stolebenene af massivt birketræ og
giver god hvile og støtte.
Denne teknik med formspændt
krydsfinér kender vi jo i dag så såre
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godt, særligt fra Arne Jacobsens
Myren (1952) og 7’eren (1955),
men i modsætning til disse og trods
en langt bedre siddekomfort blev
Metropolitanstolen fra 1949 aldrig
folkeeje.
Og det er formentlig årsagen til, at
nogle Hellerup-borgere bogstaveligt
talt smed guld på gaden dengang
tilbage i 2001 …
En god og dygtig snedkerven har
restaureret containerfundet for mig,
og i lighed med min Finn Juhl-stol vil
Bruun-Rasmussen meget gerne sætte
min Metropolitanstol på en af sine
internationale møbelauktioner. Men
det får de altså ikke lov til!

7. årgang nr. 10/11

sig efter sin studentereksamen til
tekstil
konservator, blev gift og
levede dernæst mange år i udlandet.
Historien om hendes spændende liv
fortæller vi ved en senere lejlighed,
men tilbage i Danmark blev hun
cand. phil. i kunsthistorie, og indtil
sin pensionering arbejdede hun på
afdelingen for Møbel- og Rumkunst
på Kunstakademiets Arkitektskole.
Mens layouterens Metropolitanstol
er et heldigt containerfund, er den
fantastiske stol, Kirsten har stående
i sin bolig, en gave fra en gruppe
arkitektstuderende.
OKTOBER/NOVEMBER 2020
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FOR KNAP TYVE år siden boede

Af Kirsten D., 3. sal , og Ane

& Red and Blue

irsten D.’s yndlingsstole. Den ene er dansk, tegnet i 1949
nalt design-ikon, der stammer helt tilbage fra 1917.
De havde været på studierejse til
Amsterdam, hvor de bl.a. foretog
opmålinger på Rietveld-museet,
og da de kom hjem til Akademiet,
spurgte de Kirsten, om hun ville
have en stol.
Det ville hun naturligvis gerne
– og nu overtager Kirsten pennen
for at berette om denne ikoniske
stol og dens ophavsmand:

sanser, forblive alert og
oppe på mærkerne, være
opmærksom og vågen, men
også få ro på sig og forblive
mentalt og fysisk veltrænet.
Dette i modsætning til brugeren
af den klassiske læne
stol, og
Rietveld satte derved spørgsmåls
tegn ved, hvad man forstår ved en
behagelig stol.

Gerrit Rietveld
Den hollandske arkitekt GERRIT
RIETVELD (1888–1964) skabte i
1917–1918 sin berømte Red and

FOTO: MOMA.ORG (UBEMALET STOL) · METMUSEUM.ORG (PLAK AT OM DE STILJ)

Blue Chair.

Den første udgave af stolen var
i ubemalet træ, men blev fra 1923
udført i primær
farverne rød, blå
og sort.
Nogle år
efter at stolen
var blevet
præsenteret,
kørte Rietveld en
mørk aften en tur i sin bil og blev
betaget af de mange lysende lygter.
»Sådanne lygter skal min stol
også have,« tænkte han, og stolens
gule felter blev en realitet.
Ved bevidst at skabe det hårde
sæde og ryg og med stolens
rummelighed, farve og form,
ville brugeren få skærpet sine
OKTOBER/NOVEMBER 2020

I 1917 var Rietveld sammen
med bl.a. maleren Mondrian
en af kunstnerne bag De Stijlbevægelsen, hvor han fik megen
inspiration og modarbejdede den
konventionelle tanke om komfort.
The Red and Blue Chair
kan således siges at være en
møbelarkitekts
fysiske
og
mentale reaktion på Den Første
Verdenskrig.
7. årgang nr. 10/11

De Stijl-bevægelsen
Under 1. Verdenskrig var Holland
neutral, men geografisk lukket inde af
krigsførende nationer. Hollænderne
måtte/kunne ikke forlade landet, og
kunstnerne var afskåret fra den tids
kunstneriske centrum i Paris.
På denne baggrund opstod De Stijl.
Gennem anvendelse af elementære
former i kunsten, særligt kuber, verti
kaler og horisontaler, i kombination
med en streng asymmetri, søgte man
i De Stijl at udtrykke et nyt utopisk
ideal, der bestod af spirituel harmoni
og orden.
Bevægelsen var anti-individualistisk,
anti-ekspressionistisk og efterstræbte
objektivitet. Kunstværkernes form
sprog er rent abstrakt og universelt,
og kun primærfarverne blå, rød og gul
samt sort, hvidt og gråt blev anvendt.
Filosofien bag De Stijl var bl.a.
inspireret af tidens mange teosofiske
strømninger: Det neoplasticistiske
udtryk skulle afspejle en højere meta
fysisk verdensorden, den universelle
harmoni bag den empiriske verdens
kaotiske fremtrædelsesformer.  -adj

UNDER LINDEN
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MUSIK & SANG ER HJERTESPROGET

Hjertesproget
VI VED IKKE, hvornår vi igen kan

hygge os flere etager sammen med
sang og musik, men vi havde nogle
dejlige kor-eftermiddage i august og
september inden de nye restriktioner.

Faste rutiner
Det er sundt både at røre sig og at
blive rørt – musik og sang kan bidrage
til begge dele! Til kor-eftermiddage
starter vi altid med en lille opvarming,
hvorefter vi synger. Først fra
Seniorsangbogen, og vi lægger altid ud
med Jeg ved en lærkerede – det er godt
med noget genkendeligt, og mange
nynner med, straks jeg begynder på

14
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forspillet. Efter en saftevandspause
synger vi fra Kormappen, og
indimellem for
tæller jeg lidt om
sangens forfatter og tilblivelse.

Udenfor og udenad
En eftermiddag i august var det så
varmt, at vi rykkede ud på terrassen.
Her sang vi flere historiske, danske
sange fra Seniorsangbogen, og
mange af beboerne havde små
kommentarer til sangene – om hvad
de betød for dem og om oplevelser
tilbage i tiden, sangene mindede
dem om. Og de kunne bestemt deres
Danmarkshistorie!

7. årgang nr. 10/11

Vore beboere er fra en tid, hvor
man lærte udenad. Og det får stor
betydning for en, når man som ældre
har svært ved at læse af forskellige
årsager. Jens på 3. sal, som er næsten
blind, fortalte selv om, hvorledes han
elsker at synge, og hvor praktisk, det
er, når man tidligere i livet har lært
sange udenad.

Shu·bi·dua
Edith i Caféen synes, der indimellem
går »lidt for meget Jeppe Aakjær i
den«, så hun holdt en sangeftermiddag
med Shu·bi·dua-sange. Sangene blev
trykt, og vi sang, så godt vi kunne,
med lidt hjælp fra højttaleren.
Også her nød Jens at være med, i bl.a.
Hvalen Valborg og Jeg har en hund
med fire poter. Det blev til endnu en
dejlig kor-eftermiddag, hvor flere af os
gik og sang om ‘den røde tråd’ resten
af dagen.

OKTOBER/NOVEMBER 2020

Af Else Marie

25-ÅRS JUBILAR

Af Ane

Dorthes
25-års
jubilæum
Der var jubilæumskagekoner
til alle etagerne, både til
dagvagten og aftenvagten –
samt et lille glas portvin til.
DET VAR FOR en gangs skyld en lidt
betuttet Dorthe, som stod dér mandag den
5. oktober og lod sig fejre. Det var nemlig
hendes 25-års jubilæum som social- og
sundhedshjælper i Gentofte Kommune,
hvilket blev markeret med fynd og klem.
Der var blomster og gaver og taler til
jubilaren — samt kagekoner en masse og
Bailey/portvin til glæde og husvalelse for
alle sjæle på Lindely.
Dorthes SSH-karriere begyndte på

Hjertesproget

Rygårdcentret, men vi var så heldige at få hende med i handlen, da

Sang og musik er som bobler af LIVSGLÆDE!
Og det har således også været til stor glæde og
fornøjelse, når vi på det store lærred i Caféen har
set koncert-film med så forskellige kunstnere som
f.eks. Four Jacks og André Rieu.
På Lindely er sang og musik både fællesskab og
omsorg. De fleste af os har jo sunget siden, vi var
små. Ja, sang og musik er HJERTESPROGET.

en del af centret blev flyttet over til Ny Lindely i februar 2013.
Hun slår mest sine folder som dagvagt på 3. sal, og beboerne dér
er glade for hendes gode humør, varme hjerte og initiativrigdom.
Især er det populært, at Dorthe er så god til at få tryllet beboerne
ned at nyde frokosten i det fri på terrassen i sommerhalvåret.
Fun fact: Dorthe var faktisk ved at uddanne sig til maskinarbejder,
men »jeg ville ikke ligne en mand med sikkerhedssko og spåner i
håret, når jeg skulle hjem til mine børn.« Det er vi rigtigt glade for

FOTO:

her på Lindely, for så blev hun jo SSH hos os i stedet!
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FÆLLESSPISNING

OG SÅ VAR DER ÉN
(etage ad gangen)

I GAMLE DAGE betød Fællesspisning,

at ALLE etager spiste og hyggede
sammen nede i Caféen. Det viste
sig hurtigt at blive for tæt og uover
skueligt, så senere kom arrangementet
til at løbe af stablen over to omgange,
med TO etager hver gang.

16
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Og så kom den forbistrede coronavirus og ændrede på også det … Så for
tiden betyder fællesspisning, at man
spiser med akkurat de samme bofæller
som til dagligt – men at det foregår
nede i Caféen med en lidt festligere
menu. Og måske en sang eller to.

7. årgang nr. 10/11

I september stod menuen på:
· Tarteletter m/ høns i asparges
· Snitter m/ røget laks
og skinke m/ hj.lavet
italiensk salat
· Aases Fantastiske
Flødebollekage.

OKTOBER/NOVEMBER 2020

Af Ane
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REFERAT AF BPR-MØDE

REFERAT
TIL STEDE:
Jytte M. Rekling
Afgående formand for rådet
Børge Jørgensen
Afgående næstformand
Henning Strøm
Beboer, bolig 23
Ib Jensen
Beboer, bolig 208
Knud Jørgensen
Beboer, bolig 326
Malene Block
Pårørende til bolig 26
Charlotte Henriksen
Personalerepræsentant
Else Marie Mikkelsen
Beskæftigelsesansvarlig
Tine Nørrekær Sahlholt
Forstander
Tina Norrby
Afdelingsleder/stedfortrædende
Mona Gøthler
Seniorrådsrepræsentant
REFERENT: Ane Djørup

dater og andre interesserede vil der
på hjemmesiden kunne tilgås et BPRKompendium, med standardvedtægter og
forretningsorden samt referater tilbage
fra juni 2018.

01	Godkendelse af dagsorden
Efter en kort præsentationsrunde blev
dagsordenen godkendt.

02 Valg af referent
Ane Djørup blev valgt til referent.

03	Tak til afgående medlemmer
Forstander Tine Nørrekær Sahlholt
takkede formand Jytte Rekling og
næstformand Børge Jørgensen, der
begge er trådt ud af rådet, for deres
store indsats.

04	Velkomst af nye medlemmer
Dette punkt udgik, idet der allerede
havde været en præsentationsrunde.

I HENHOLD TIL VEDTÆGTERNE burde

der have været afholdt valg til Beboerog Pårørenderådet i foråret, men pga.
af coronakrisen har valget endnu ikke
fundet sted. Dette faktum afspejlede sig
således i både rådets sammensætning og
i dagsordenen, idet begge ikke levede
op til formalia.

BPR-valg · Kompendium
Der bliver afholdt BPR-valg senest
medio oktober og med valgindkaldelse
senest ultimo september eller primo
oktober, i tide til næste ordinære møde
tirsdag den 3. november 2020.
Til orientering for eventuelle kandi
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05	Valg af ny formand
Dette punkt udgik. Konstituering finder
sted ved første ordinære møde i det
nyvalgte råd den 3. november.

06	Siden sidst – et halvt år med
corona v/ forstander Tine
Forstander Tine kunne ikke sige,
hvorvidt det faktum, at vi kke har fået
corona indenfor på Lindely, er fordi vi som
en kristen stiftelse har en ‘god kontakt
opad’; er heldige – eller dygtige. Det er
nok en kombination.
7. årgang nr. 10/11

Møde i Beboerog Pårørenderådet
9. september 2020
Alle nye borgere, der visiteres til
Lindely fra fx Tranehaven, hospitaler,
hjemmefra etc., bliver corona-testet dér
eller af egen læge, inden de ankommer til
os i plejebolig eller på aflastning.

07	Status på personalesiden
v/ forstander Tine
Corona koster på økonomien, og det

handler især om udgifter i forbindelse
med sygefravær. Der er således et langt
højere sygefravær end sædvanligt,
særligt blandt med
arbejdere i øget
risiko, hvorfor vi også fremover forventer
et stigende og øget fravær pga. test for
corona.
Medarbejdere, beboere og pårørende
må derfor desværre ruste sig til, at der
kommer til at være flere vikarer.
De næsten daglige, lange og meget
detaljerede mails fra kommune og
sundhedsmyndigheder med coronaforholdsregler bliver læst, handlet på og
videreformidlet af ledergruppen. Men
det er og bliver afstand, god håndhygiejne
og brug af visir af både medarbejdere og
pårørende på besøg, der er alfa & omega
for at opretholde Lindely som corona-fri.
Med henblik på at skabe en mere
overskuelig og hensigtsmæssig organi
sering samt ‘gøre kolde hænder varme’
har der fundet en omstrukturering sted,
hvor man har måttet sige farvel til to
mellemledere.

08 	Hvad har vi i pipeline?
v/ forstander Tine
Styrelsen for Patientsikkerhed fører
årligt tilsyn med 10 pct. af alle relevante
enheder i ældreområdet, det såkaldte
Ældretilsyn.
OKTOBER/NOVEMBER 2020

Tilsynet skal hjælpe kommunerne
med at sikre den fornødne kvalitet i den
personlige hjælp, omsorg og pleje til de
ældre, og Styrelsen udvælger enhederne
på baggrund af en risikovurdering og
stikprøver.
2. marts 2020 afholdtes varslet
Ældretilsyn på Lindely, og Styrelsen for
Patientsikkerhed har efter tilsynsbesøget
vurderet, at Lindely indplaceres i kate
gorien: Mindre problemer af betydning
for den fornødne kvalitet.
Tilsynsrapporten kan lånes til gennem
syn hos forstander Tine eller hentes på
Lindelys hjemmeside.

Idet vores kerneopgave jo netop er at
sørge for personlig hjælp, omsorg, pleje
og, særligt, HJEMLIGHED for beboerne,
er der skruet op for arbejdet med at
fjerne de mindre problemer nævnt i
rapporten.
Styrelsen har modtaget og godkendt
vores handleplan, og det handler bl.a. om,
at hver eneste medarbejder skal tage et
større personligt ansvar.
Vi arbejder således henimod, at hver
individuelle beboer nu får tilknyttet en
fast kontaktperson, der skal skabe sig et
indgående kendskab til beboeren, incl.
livshistorien, den habituelle status og
plejebehovet.
Vi afventer besøg af Arbejdstilsynet,
der bl.a fokuserer på medarbejdernes
psykiske og fysiske arbejds
miljø, samt
det uanmeldte kommunale tilsyn,
som Gentofte Kommune foretager af
kommunens plejeboliger, og som minder
meget om Ældretilsynet.

09 	Orientering om Aktiviteter
v/ Else Marie Mikkelsen
Mens én Café-medarbejder leder
formiddagens velbesøgte Musik &
Bevægelse, sørger en anden for at
aktivere ikke-deltagende beboere,
f.eks. oppe på etagerne eller ved at tage
mindre grupper med på spadsereture
i parken etc. Der føres protokol over,
hvilke beboere, der er blevet aktiveret
OKTOBER/NOVEMBER 2020

hvordan i løbet af ugen, for princippet
er, at alle beboere tilbydes regelmæssig
aktivering i en eller anden form.
De frivillige har længe været savnet,
men er nu så småt begyndt at komme i
gang igen – og er naturligvis behørigt
skolede i at holde høj hygiejne. Også de
frivillige højtlæsere, Inge-Lise og Jenina,
har været savnet, men heldigvis har Cafémedarbejder Edith kunnet tage over og
har læst op. Ligesom hun også er fast
quiz-master ved de populære quizzer udi
almen viden.
Kor- og Fællessang om eftermiddagen
er også meget populært – og da Edith
syntes, der ‘gik for meget Jeppe Aakjær i
den’, arrangerede hun med stor succes en
fællessang med Shu·bi·dua-sange.
Vi vil gerne kunne vise film og TVudsendelser fra diverse streamingtjenester, men internettet fungerer ikke
optimalt nede i kælderen.

fra 10-15.30 i stedet. Det har vist sig
meget populært hos mange beboere,
der har holdt af at ‘smutte på indkøb’.
Omsætningen var på godt 6.000 kr.,
hvilket dog kun er knap en trejdedel,
af hvad vi plejer til vore traditionelle
markeder …
Vi afholder udendørs HUSKEDAGCafé onsdag den 16. september med
‘dørsalg’ af hjemmebagte Huskekager,
hvor indtjeningen går til Alzheimer
foreningen.
Ekstra ‘aften-forkælelse’ af beboerne
torsdag til søndag er sat i system: Chips ·
Is · Lørdagsdrink · Slik.
Vi har fået lavet nye, vaskbare
spisestykker af stof i stedet for de yderst
ucharmerende engangs i plastic.

Forstander Tine vil tjekke med Tom fra

De skrækkelige scener i TV2’s meget
omtalte dokumentar, som skildrer den
forråelse, der hersker på visse af landets
plejehjem, er på ingen måde standard i
dansk ældrepleje. Heldigvis.
Men det skader aldrig at drøfte proble
matikken, således at lignende uhyr
ligheder aldrig finder sted på Lindely,
så der har været ’walk-in’ undervisning
i og debat om etik hver eftermiddag for
medarbejderne.
Man skal som pårørende ikke have
dårlig samvittighed eller frygte, ‘man
selv er forrået’, hvis ikke man evner
at bistå en dement beboer, man ikke
kender, i fald denne beder én om hjælp.
Det er personalets ansvar, så gå altid til

Bygningsservice, både om bedre internet

og om hvilke abonnements-pakker, vi har
hos YouSee.
Vi afholder atter gudstjeneste i Caféen
hver 1. og 3. tirsdag i måneden, men der er
pga. kravet om at holde afstand desværre
ikke plads til os ovre i Kirken til højmesse
om søndagen.
Else Marie har holdt flere foredrag og
har fortalt/vil fortælle om bl.a. Karen
Blixen og Astrid Lindgren. Edith har
været på en spændende byvandring i
København og planlægger at holde et
billedforedrag herom.
Når aktiviteterne til tider begynder
allerede kl. 13, er det iflg. personale
repræsentant Charlotte Henriksen svært
både at nå at servere frokosten og få
beboerne ned i Caféen i god tid.
Charlotte og Else Marie vil fremover
koordinere med Centralkøkkenet, så der
til frokost på sådanne dage bliver serveret
sandwiches.
Vi har måttet corona-aflyse vore
markedsdage, men har fra medio august
til medio september haft en mindre
Dagsmarked i Caféen på hverdage
7. årgang nr. 10/11

10	Aarhus-videoerne
v/ forstander Tine

personalet.

11	Bordet rundt
Man drøftede problematikken ved,
at somatiske og demente borgere bor
sammen. Seniorrådsrepræsentant Mona
Gøthler erindrede om, at det ikke er op
til de enkelte plejehjem, men en politisk
beslutning. Man talte i den forbindelse
fortsættes næste side
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R E F E R AT fo r t s .
om at arrangere temaaftner og oprette
pårørendegrupper om demens, hvilket
ledelsen vil arbejde videre med.
Mona orienterede om, at de ellers
så populære Rådhusdage i oktober
er corona-aflyst, samt fortalte, at
den seneste udgave af Gentofte
Kommunes pjece om værdighedspolitik
er udkommet. Der er i år tilføjet et
punkt om ensomhed, og pjecen kan
downloades på gentofte.dk
Beboerrepræsentant Knud Jørgensen
efterlyste endnu en gang, at terrænet
omkring Lindely bliver gjort mere
kørestolsvenligt. Denne problematik
hører dog ikke under BPR, men
under Ny Lindelys bestyrelse og
afdelingsbestyrelserne.
Terrassen kunne også gøres bedre,
mente Knud, hvilket forstander Tine
var enig i. Der arbejdes på det allerede,
bl.a. med at få opstillet flere bænke.
Knud savnede også flere madmøder,
hvortil afdelingsleder Tina Norrby
replicerede, at ved det seneste møde var
kun 2-3 beboere mødt op.
Referenten foreslog i den forbindelse,
at fremtidige indkaldelser bliver sendt til
hende på mail, så de også kan sendes ud
på pårørende-mailinglisten.
Både Jytte og Else Marie savnede
festerne, som jo giver de pårørende så
god en mulighed for at lære hinanden at
kende på kryds og tværs.
Mona nævnte, at hun har modtaget

henvendelser fra pårørende, der mente,
prisen for at komme til fest var for høj.
Else Marie fortalte, at 250 kr. er, hvad
Lindely betaler hos Centralkøkkenet, og
forstander Tine erindrede desuden om,
at prisen inkluderer tre retter samt vin
ad libitum. Evt. reduceret pris for børn
ville være umuligt at administrere.
Pårørende Malene Block spurgte ind
til omsorgstandplejen:
Omsorgstandplejen er et t
ilbud fra
Gentofte kommune og omfatter regel


mæssige undersøgelser 1-2 gange om året
af tænder og proteser. Undersøgelser eller
behandling finder sted i boligen eller evt.
på tandklinik; en sådan findes på Rygårds
centeret, i kort afstand fra Lindely og med
gode elevatorforhold. Prisen er ca. 45 kr. om
måneden, og tilmelding foretages hos
personalet på a
 fdelingen.

SNAPS, MARMELADE
OG LOPPER

Malene udtrykte desuden stor
taknemmelighed til Caféens med
arbejdere for deres fantastiske diakoni.

12	Evt.
Der var intet under dette punkt.

CAFÉENS
KØKKEN

13	Næste møde
Næste BPR-møde finder sted tirsdag
den 3. november kl. 15 i Caféens køkken.
Det nyvalgte råd vil konstituere sig,
ligesom forstander Tine kommer med
forslag til næste års mødedatoer.

CAFÉEN

Fredsvalg til Beboer- og Pårørenderådet 2020-21
Da der kun var fem kandidater i alt til Lindelys Beboer- og Pårørenderåd, og
idet vedtægterne giver plads til ti repræsentanter plus suppleanter, blev det til
et fredsvalg.
GENVALG: Henning Strøm, (bolig 23), og Knud Jørgensen (bolig 326)
fortsætter i endnu en valgperiode.
NYE MEDLEMMER: Ib Georg Jensen (bolig 208), Malene Block, pårørende

PERSONALERUM

til Anne Block, (bolig 26), Ane Djørup, pårørende til Karin Djørup, (bolig 4).
Herudover består Rådet af de FASTE MEDLEMMER: Tine Nørrekær
Sahlholt (forstander), Tina Norrby (afd.leder og stedfortræder), Else Marie
Mikkelsen (aktivitetsleder), Charlotte Henriksen (personalerepræsentant) og
Mona Gøthler (seniorrådsrepræsentant).
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NY AKTIVITET: LUKAS-LOPPEN

Af Else Marie

Lukas-Loppen
Som et nyt tiltag åbner der inden længe en lille butik i kælderen, tæt på Caféen. Her vil man hver
mandag og torsdag fra 10-14 kunne købe vore populære snapse og marmelader samt lidt lopper.
VI HAVDE LÆNGE glædet os til at

Dagmarked

holde et Sensommermarked i august,
men ligesom vort Forårsmarked måtte
også dét corona-aflyses.

Vi fik lov at rydde søster Ingrids lille
mødelokale og indrette det som et
lille Café-marked i en periode. Dette
viste sig at blive en succes!
Mange af vore beboere har nemlig
nydt at komme ned i butikken og
købe lidt ind – både til sig selv og til
deres kære pårørende.

Permanent butik
Så nu åbner vi en permanent butik i
kældergangen. Lokalet havde vi, og
lige nu får det en kærlig hånd med
tiltrængt oprydning og rengøring.

Og så var gode råd jo dyre, for
hvad skulle vi nu stille op med vore
genbrugsting – og ikke mindst vor
hjemmelavede snaps og Mor Ritas
gode marmelader? (Mor Rita er Aases
mor, der både syr og sylter for os).

OKTOBER/NOVEMBER 2020
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Seks af vore frivillige medarbejdere
har påtaget sig jobbet med at holde
det kørende. Åbningstiden bliver
mandage og torsdage fra kl. 10–14,

og LUKAS-LOPPEN er det nye navn
for butikken.

En beboeraktivitet
hører ind under
Caféens aktivitetstilbud. Det vil bl.a.
sige, at beboere, der har lyst, kan ‘gå på
arbejde’ i butikken og hjælpe med at
ekspedere, sætte varer op, etc. – samt
være med, når frivilliggruppen sidder
og nørkler med papirklip og strikning.
Vi afventer lige, at der bliver lagt
nyt gulv i butikken, og derefter åbner
vi op med et brag, hvor der også bliver
mulighed for at købe bagværk med
hjem. Og snaps, naturligvis!
Det evt. overskud, der bliver efter
salget, går til beboernes hygge som
Lørdagsdrinks og slik mm.

Lukas-Loppen

UNDER LINDEN
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Grundtvig &
GRUNDTVIG

Man kunne tro, Vibeke ene og alene er hundemenneske – men længe inden Verdi havde hun skam en
kat ved navn Grundtvig, opkaldt efter den store salmedigter. Her fortæller hun om dem begge.
I FORÅRET 1985 var jeg nede på

Fisk og frihed

Lolland for at besøge min veninde,
der på det tidspunkt var præst i to
landsogne uden for Nakskov. Hun
havde en stor flot kat, der hed Sigurd.
Lørdag aften skete der dog noget,
som vi to københavnerpiger ikke
havde regnet med. Pludselig begyndte
katten at opføre sig mærkeligt, og så
begyndte den at føde. Sigurd blev
hurtigt forvandlet til Sigrid, og Sigrid
blev kattemor til fire killinger.
Hun klarede det flot på sofaen midt
i stuen. Og heldigvis for det! Der er
nok ikke gået to jordemødre tabt i os
to; men vi klarede det.

Grundtvig var meget forkælet, og
næsten hver dag fik han en halv kogt
skrubbe, hvor han spiste rub og stub.
På et tidspunkt flyttede vi til
Slagelse, hvor jeg havde fået embede.
Den første gang, Grundtvig var ude
i haven, var det i en lang snor. Og
det var ved at gå grueligt galt. På
et tidspunkt skreg katten som en
vanvittig – han var viklet ind i snoren
og var ved at blive kvalt. Resultatet
blev selvfølgelig, at Grundtvig nu
skulle løbe frit omkring.

Katten Grundtvig
Jeg fik nu tilbud om at få en katte
killing. Jeg ringede hjem til min mand,
og vi sagde ja tak.
Min veninde skulle selv beholde én,
og forpagteren skulle tage sig af de to
sidste. Min venindes kat skulle hedde
Jeff – efter en underskøn skuespiller
fra fjernsynet. Og vores skulle hedde
Grundtvig – efter digterpræsten.
Efter et par måneder skulle
vidunderet afhentes. Og han havde
udviklet sig til en meget smuk killing.
Og vi glædede os.
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Det tog ca. to timer at køre hjem,
så vi gjorde holdt i Næstved hos mine
svigerforældre. Her blev Grundtvig
budt på rejer, og det var noget, som
herren kunne lide.
Ind i bilen igen, og vi kom hjem
med den søde lille kattekilling. Han
var udstyret med rødt halsbånd og fin
rød line.
7. årgang nr. 10/11

Hankatte bliver desværre ikke inde
i deres egne haver – de skal ud og
udforske verden, og det gjorde
Grundtvig også. Tit og ofte måtte
vi ud om aftenen og prøve at finde
Grundtvig. Vi ‘raslede’ med hans
godbidder, og nogle gange kom han
frem af sig selv.
Indimellem måtte min mand ringe
på hos alle naboerne og spørge,
om de havde set Grundtvig. Min
mand mente, at det var lidt pinligt
at sige Grundtvig, så han kaldte
altid GRUNDIG, kom her. Og det
var selvfølgelig derfor, at katten
OKTOBER/NOVEMBER 2020
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Strejfer

Af Vibeke Hemmert, institutionspræst

ikke kom frem – for han hed jo
GRUNDTVIG!
Ja, den Grundtvig havde vi meget
sjov med. Slemt var det, da han en
Påskelørdag var stukket af. Vi var ude
at lede; men han kom ikke frem. Jeg
sov næsten ikke den nat. Og jeg skulle
op og have gudstjenesten Påskedag.
Men som en lille kirkekat kom
Grundtvig frem inden kirketid. Og
glad var jeg.
Normalt, når Grundtvig var ude,
kom han for det meste hjem efter ca.
to timer, men en fredag eftermiddag
blev jeg ringet op – Grundtvig var
blevet kørt over oppe på Ringvejen.
Så hans liv blev kort, men intenst!

FOTO: GRUNDT VIG.DK

N.F.S. GRUNDTVIG
Katten Grundtvig blev selvfølgelig
opkaldt efter digterpræsten Nikolaj
Frederik Severin Grundtvig. Og
grunden til at jeg kom til at tænke
på vor kat, er, at der i Grundtvigsk
Tidende er begyndt en ny serie.
Kvinderne omkring Grundtvig
tager ordet og fortæller deres historie.
Serien begynder meget logisk med
Grundtvigs mor. Og moderens
artikel har overskriften Jeg har haft
genvordigheder med den KNÆGT.
N.F. S. Grundtvig blev født den 8.
september 1783. Og allerede som
ni-årig blev han sendt til Jylland for
at bo hos pastor Feld. Hans mor var
nervøs – kun ni år og med et følsomt
sind. Den lille dreng havde hjemve;
men med tiden blev han dog glad for
at være på den jyske hede.
Grundtvig fik sin studentereksamen
i Aarhus med første karakter. Den
teologiske embedseksamen tog han
på blot to år i København.
Hans mor siger: »Jeg har haft
genvordigheder med den knægt. Da
han som ung mand skulle være vores
OKTOBER/NOVEMBER 2020

stolthed og hjælpe til, mens min mand
var syg, kom han ikke hjem. Han
ville hellere redde hele verden, hele
Danmark – ja, i hvert tilfælde hele
København. Så skrev jeg til ham, at
han var en utaknemmelig og fej usling
– så kom han hjem.«
»Frederik blev hjemme hos os i
nogle år, og han var en god støtte for
min mand (…) Også præstegårdens
liv tog Frederik del i. En dag kom
vores karl ind og bad om penge til
sædekorn. Jamen hele loftet er jo
fyldt med sædekorn. Så indrømmede
Frederik, at han havde foræret kornet
til de fattige, og da min mand bad om
en forklaring, sagde han: Jamen er det
7. årgang nr. 10/11

ikke sådan, vi prædiker i kirken om
søndagen?«
Jeg glæder mig allerede til
næste fortælling, hvor den gamle
tjenestepige Malene Jensdatter har
ordet.

Gudstjenester og
Kirkesaloner er
desværre coronaaflyst ind til videre
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K O N T A K T I N F O

		 ANSVARSHAVENDE

39 45 50 01

Døgnet rundt, alle dage, hele året rundt

DAGLIGE ANSVARSPERSONER
Hverdage i dagtimerne – eller send en mail

Forstander

For at skabe optimal ro og give
medarbejderne uforstyrret tid til
fordybelse sammen med den enkelte
beboer, har vi nu forsøgsvist indført
nedenstående kontakttider.
Vi beder om, at de i videst mulig

FORSTANDER
TINE NØRREKÆR SAHLHOLT

KO N TA K T T I D E R

omfang respekteres og overholdes.

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

På hverdage kan man
KORT kontakte personalet i
tidsrummet:

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

· Formiddag 

kl. 11-12

· Over middag 

kl. 13-14

· Aften 

kl. 16-17

· Sen aften 

kl. 20-21

Stuen: 39 45 50 08
1. sal: 39 45 50 09
Teamledelse: Betina og Tina

2. sal: 39 45 50 10
3. sal: 39 45 50 11
4. sal: 39 45 50 12
Teamledelse: Latifa og Marina

Så længe det foregår
udendørs, kan alle
pårørende fortsat
komme på besøg. Men kun
ÉN ENKELT PÅRØRENDE pr. beboer
må aflægge besøg INDENFOR.
Alle besøgende skal være iført visir.

