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Sankt Lukas Stiftelsen 2019
– hvor læring og mening mødes
”Hvor læring og mening mødes” er omdrejningspunktet og grundlaget for et nyt initiativ, der så dagens lys
her på Stiftelsen i året, der er gået – nemlig Lukas Kurser, en ny kursusafdeling. Baggrunden for initiativet er
dels, at vi gerne vil genoplive traditionen for, at Sankt
Lukas Stiftelsen tilbyder kurser og efteruddannelse,
dels at vi synes, at vi har en masse viden og faglighed,
som vi gerne vil dele med omverdenen. Ambitionen er
at udbyde kurser inden for de fagfelter, som Stiftelsen
repræsenterer, og afsættet for at få dette til at lykkes er
de mange fine kursustilbud, som hospice i en årrække
har udbudt inden for det palliative område. Til at understøtte den nye satsning er der ansat en kursuskoordinator, der både skal hjælpe med udviklingen af nye
kursustilbud og sikre det administrative fundament
under kursusaktiviteterne.

Men hvorfor gøre Lukas Kursers slogan ”Hvor læring
og mening mødes” til overskrift for forordet til denne
årsberetning? Dette fordi det faktisk passer fint på det,
som vi også i året, der er gået, har været optaget af i
det daglige arbejde i alle vores arbejdsgrene – nemlig
at bestræbe os på løbende at udvikle fagligheden og
kvaliteten i vores tilbud samtidig med, at vi fastholder
fokus på vores diakonale værdier som udtryk for en
højere mening.

Når høj faglighed går hånd i
hånd med kærlig omsorg
I en tid, hvor presset på de samfundsmæssige ressourcer er stort, bliver vi som private almennyttige aktører
indimellem udfordret på vores rolle som leverandører
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af social- og sundhedsydelser. Vi skal derfor løbende
have fokus på at vise, at vi er et vigtigt og nødvendigt
supplement til de offentlige tilbud på området. Det
kræver, at vi er blandt de allerbedste rent fag-fagligt,
hvad enten det handler om et pædagogisk tilbud til
de små kommende verdensborgere, et pleje- og omsorgstilbud til vores ældre, et palliativt tilbud til børn og
voksne med en livstruende sygdom osv. Og vi kan kun
være og forblive blandt de allerbedste, hvis vi løbende
arbejder med at udvikle og udbygge fag-fagligheden
gennem løbende læring. Både den, vi selv står for, og
den vi sikrer ved at følge med i udviklingen af de forskellige faglige områder.
Men høj fag-faglighed gør det ikke alene. Hvis vi vil
leve op til vores diakonale fordringer, skal vores værdier bringes aktivt i spil i det daglige arbejde. Vi skal
”se mennesket” i alle dem, vi møder, for med udgangspunkt i dette møde ”at vise kærlighed” i plejen,
omsorgen, det pædagogiske arbejde og i udøvelsen
af alle de andre fagligheder her på Stiftelsen. For at
lykkes med dette bliver vi nødt til at have fokus på,
hvad der giver mening i den enkeltes brugers, beboers
eller pårørendes liv. Det kræver, at vi som medarbejdere og frivillige bringer os selv i spil, hvilket kalder på
vores fjerde værdi – ”at turde”. Vi skal både hver for sig
og sammen ”turde” være ambitiøse på Stiftelsens og
egne veje. Ambitiøse ift. at supplere den høje fag-faglighed med en fordring om at prøve at skabe mening
for de mennesker, vi kommer i berøring med gennem
vores arbejde – også når livet er svært.

Lykkedes vi i året, der er gået?
Ét er høje ambitioner, men hvordan er det gået i det
forgangne år? Målt ud fra de tilbagemeldinger, vi har
fået gennem året fra rigtig mange tilfredse beboere,
patienter, brugere og pårørende, kan vi glæde os over,
at rigtig meget er lykkedes. Vi har i den forbindelse
drøftet, hvordan vi kan blive bedre til at følge op på,
om vi faktisk lykkes med at bringe vores diakonale
værdier aktivt i spil som en central del af kvaliteten i
det daglige arbejde. Det vil vi arbejde videre med.
Udover de mange positive tilbagemeldinger kan vi
glæde os over et godt økonomisk resultat, hvor et
budgetteret underskud blev forvandlet til et lille overskud i 2019. Et resultat der følger af fine driftsresultater på alle aktivitetsområder i kombination med, at vi
også i 2019 har haft den glæde at blive betænkt med
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arv, donationer og gaver. I den forbindelse har det været dejligt, at den basale drift af Lukashuset har været
sikret via driftsoverenskomsten med Region Hovedstaden gældende fra den 1. januar 2019 samtidig med,
at vi fortsat har den glæde, at vi bliver begunstiget
med gaver og donationer, der gør det muligt at sikre
det fornødne medicinske udstyr, aktiviteter for børn og
familier m.v.

Landsbyen i storbyen
Etableringen af Lukas Fællesskabet, Stiftelsens kristne leve- og bofællesskab tilbage i 2017, hvilede på en
vision om at skabe en landsby i storbyen. I året, der er
gået, har vi glædet os over det liv, som det nye Fællesskab bidrager med i dagligdagen på Stiftelsen. Men vi
har også haft fokus på, hvor vigtige alle, der er en del af
vores tilbud eller har deres daglige gang på Stiftelsen,
er for vores fælles oplevelse af at være en landsby. Det
gælder både beboerne på Lindely, børn og familier i
Lundegård, patienterne på hospice, pårørende, gæster
m.v. Men det gælder i høj grad også alle medarbejdere
og frivillige, som hver dag kommer og yder en kæmpe
indsats. Alle sammen er med – og en vigtig del af –
det, vi har kaldt ”det store vi”, og som er de værdier,
opgaver og fælles liv, vi er sammen om. Alt det der
er med til at forme og give indhold til landsbyen. Og
med de mange tilbud, vi har for mennesker i samfundet rundt om os, bl.a. i og omkring vores kirke, har vi
også prøvet at leve op til ambitionen om at være en
åben landsby, der inviterer alle interesserede indenfor.
I denne årsberetning kan man læse mere om livet og
arbejdet her på Stiftelsen i 2019. Afslutningsvis skal der
lyde en stor tak til alle beboere, medarbejdere og frivillige for den store indsats, som alle har ydet. Der skal
ligeledes lyde en stor tak til Venneforeningen, samarbejdspartnere, donorer og gavegivere for støtte og opbakning til Stiftelsen og Stiftelsens arbejde.

Søren Bønløkke, direktør

Sankt Lukas Stiftelsens
diakonale værdigrundlag
•

Vi vil se mennesket i alle vi møder

•

Vi vil vise kærlighed

•

Vi vil skabe fællesskaber

•

Vi vil turde

Sankt Lukas Stiftelsens
strategiske målsætninger
1.

Fastholde, styrke og videreudvikle Sankt Lukas Stiftelsens kristne og diakonale profil ved bl.a. at
tage initiativ til og være frontløber i forhold til opgaver, som samfundet ikke understøtter overfor
udsatte og svage grupper.
2. Sikre at Sankt Lukas Stiftelsen møder mennesker med respekt for mangfoldighed i forhold til tro,
etnicitet, økonomiske og sociale skillelinjer.
3. Åbne Sankt Lukas Stiftelsen og Sankt Lukas Stiftelsens Kirke ud mod samfundet, for både at sikre
et aktivt samspil og skabe grundlag for at øge kendskabet til Stiftelsens historie, værdigrundlag og
mange aktiviteter.
4. Nytænke diakonifællesskabet så der fremadrettet er et aktivt menighedsliv og et aktivt diakonalt
liv på Sankt Lukas Stiftelsen.
5. Sikre at Sankt Lukas Stiftelsens bygninger og øvrige aktiver udnyttes aktivt, og så vidt muligt i
overensstemmelse med Stiftelsens formål samtidig med, at de bidrager til, at Stiftelsen vedbliver
med at hvile på et solidt økonomisk fundament.
6. Sikre at Sankt Lukas Stiftelsen er en moderne og attraktiv arbejdsplads, der kan tiltrække og fastholde dygtige, kvalificerede og engagerede medarbejdere.
7. Sikre at alle opgaver løses på et højt fagligt niveau, og at Sankt Lukas Stiftelsens tilbud altid skal
kunne måle sig med de bedste på et givet område.
8. Fortsat løse opgaver på social- og sundhedsområdet med offentlig finansiering, hvor vi kan tilføre
en ekstra diakonal værdi.
9. Sikre at den viden og de kompetencer, der findes på Sankt Lukas Stiftelsen, bliver bragt i spil gennem uddannelsesaktiviteter og samarbejde ud af Stiftelsen.
10. Samarbejde om opgaveløsningen med andre frivillige, diakonale, offentlige eller private aktører,
hvor det er relevant af hensyn til at sikre fagligheden, den mest hensigtsmæssige arbejdsdeling,
den bedste udnyttelse af ressourcerne m.v.
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Lukas Kurser
Vi tilbyder kurser for social- og sundhedsassistenter og
sygeplejersker og i det kommende år også for pædagoger og daginstitutionsledere og muligvis flere.
Visionen er, at alle faglighederne og de mangeårige erfaringer på Sankt Lukas Stiftelsen skal have mulighed
for gennem Lukas Kurser at komme i spil og berige
ikke bare inden for murerne i vores egne tilbud, men
også ”uden for” til gavn og glæde for mange flere.
Uddannelse, læring og kursusvirksomhed har gennem
hele historien været en del af Stiftelsens tilbud – først
med sygeplejeskolen og senere med uddannelsesafdelingen. Hospice har gennem flere år været frontløber
med bl.a. kurser i palliation (lindrende behandling) til
forskellige målgrupper.
Med denne ballast og erfaring er vi nu i gang med udviklingen og udvidelsen af vores kursustilbud under én
samlet paraply Lukas Kurser. Et af målene med Lu-
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kas Kurser er at styrke og øge kapaciteten i vores kursusudbud og i administrationen af det, og i året der
er gået, er de allerede eksisterende aktiviteter blevet
samlet og nye tiltag igangsat.
Med Lukas Kurser er ønsket at styrke ”det store vi” på
Stiftelsen ved både at synliggøre de uddannelses- og
kursustilbud, der allerede foregår i afdelingerne, og ved
at samle kræfterne i arbejdet omkring det, så kapaciteten, i både nuværende og fremtidige tilbud, kan vokse.
Med mottoet ”Lukas Kurser – hvor læring og mening
mødes” slår vi et slag for læring og viden, som er direkte anvendelig i det daglige virke for diverse faggrupper. Det være sig pædagoger, sygeplejersker, social- og
sundhedsassistenter mfl., som i deres arbejde gerne
skal erfare, at den læring og viden, de får gennem Lukas Kurser, kan anvendes direkte i praksis – og dermed
være meningsfuld.

Kursus i Basal Palliation for SOSU-assistenter
Af Karina Bruhn Larsen, sygeplejerske på Sankt Lukas Hospice

Kursus i Basal Palliation afholdes to gange årligt; en
gang i foråret og en gang i efteråret. Der er 25 pladser
på hvert hold, og det er målrettet SOSU-assistenter.
Kurset løber over fire dage, der for nogle synes langt,
men med tilbagemeldinger fra kursisterne og vores
egne krav til uddannelsens indhold må det ikke være
kortere.
Vores erfaringer viser, at efter fire dage begynder sammenhængen mellem de enkelte kursuselementer at
give mening for deltagerne i stedet for blot at være
fragmenter af forskellige input. Her begynder kursusdeltagerne at se det store perspektiv, og det giver lyst
til at udfolde palliationen endnu mere. Mange kursister udtrykker følelsen af en aha-oplevelse med lyst og
mulighed for at fordybe sig yderligere i emnet.
Kursusdeltagerne kommer fra mange forskellige steder
både når det gælder geografi, og også ift. arbejdsplads
og arbejdsområde. Nogle tager turen fra Odsherred
hver dag, andre kommer sydfra, og nogle har sågar
haft campingvognen med og booket plads i nærheden eller boet hos veninder/familier. Nogle arbejder i
plejeboliger, andre i hjemmeplejen eller på særlige afsnit med fokus på palliation/lindrende pleje.
Erfaringsmæssigt er der også stor spredning; fra de
helt nyuddannede og unge til de lidt ældre og mere
erfarne. Fælles for dem alle er dog et stort ønske om
at lære mere om palliation – og deres engagement og
interesse brænder tydeligt igennem. De er alle meget
dedikerede.

borgere med smerter og ubehag har hverken lyst eller overskud til at tale om, hvad de ønsker for den tid,
som er tilbage; de vil bare lindres her og nu. På kurset
bliver alt sat ind i en større sammenhæng, så det giver
mere mening.
At arbejde med patienterne ud fra en holistisk tilgang,
kræver for mange en anden tilgang end det, de er
trænet i, hvor alt skal kunne måles, screenes og dokumenteres. De skal lære at se sammenhænge på tværs,
se bagom det umiddelbare førstehåndsindtryk, undre
sig, reflektere og så handle ud fra det.
Gennem kursusdagene opnår vi en stor fortrolighed
undervisere og kursister imellem. Gang på gang bliver
vi både rørt og ramt af den åbenhed og tillid, der opstår i rummet. Vi skaber et rum, hvor vi deler det svære,
udstiller egen usikkerhed og uvidenhed, men mest af
alt et rum hvor der er lyst til at dele med og lytte til
hinanden.
Det er fire intense dage for alle, også for os som undervisere, hvor hovedet er fyldt med tanker, og trætheden
er overvældende. Men det er også fire dage, hvor vi
oplever et kæmpe kick ved at se den udvikling, vores
kursister gennemgår, og vi bliver selv bekræftet i, at
palliation kan gøre så meget godt for så mange mennesker i en svær tid.

Selve kurset er bygget op på de fire hjørnesten indenfor palliation, nemlig fysisk, psykisk, åndelig/eksistentiel samt social palliation. Vi starter med fundamentet;
fysisk palliation. God symptomlindring er nødvendigt
for overhovedet at kunne give forudsætningen for at
tale om de psykiske, sociale eller åndelige elementer.
Det er en af vores pointer. Kursisterne skal forstå vigtigheden i det basale og grundlæggende. Ofte vil kursisterne hellere tale om de tre andre elementer, fordi
de synes, de allerede ved en masse om det fysiske.
Når vi så gennemgår det med dem og inddrager eksempler fra egen praksis samt kursisternes praksis, så
er det som om, et puslespil bliver lagt. Brikkerne hænger sammen, og ingen brikker kan udelades. Patienter/

Tilbud på Sankt Lukas Stiftelsen 9

Lindely Plejehjem
Efter et langt liv er det for de fleste en omvæltning
at flytte i plejebolig. Derfor arbejdes der aktivt på at
skabe en god hverdag for beboerne, hvor den enkeltes
behov tilgodeses. Lindely har som noget helt særligt
Caféen, der hver dag sørger for aktiviteter målrettet
beboernes behov og kunnen. Alle beboere har mulighed for at deltage i de mange forskellige aktiviteter
som kor, musik og bevægelse, dans, litteraturgruppe,
banko, mandeloge og meget mere. Derudover tilbydes
der gudstjeneste på Lindely to gange om måneden
samt højmesse i kirken hver søndag.
Lindely er et moderne plejehjem med pleje- og aflastningsboliger i forskellige størrelser samt fælles opholdsarealer. Boligerne er fordelt på fire etager og har
alle en entré, en køkkenniche samt bad og toilet. Den
enkelte kan indrette sig med egne møbler, lamper,
fotografier m.v.
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Hvad er Lindely?
+ Plejehjem med plejeboliger og aflastningspladser.
+ Personale: Sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, fysioterapeut, præst, ufaglærte og frivillige.
+ Kapacitet: 65 plejeboliger og 9 aflastningspladser
fordelt på 5 etager.
+ Adgang: Borgere visiteres af Gentofte Kommune
til Lindelys plejeboliger på baggrund af visitationskriterierne for tildeling af en plejebolig i Gentofte
Kommune.
+ Økonomi/finansiering: Driftsoverenskomst med
Gentofte Kommune.

Vækstkulturprojektet
Af Karin Anker, viceforstander på Lindely

I 2019 er der kommet ekstra meget fokus på det gode
kollegaskab, og hvordan det styrker ikke bare den enkelte medarbejder, men også hverdagen for både beboere og pårørende på Lindely. Lindely har siden 2018
samarbejdet med Affectum om det, vi kalder Vækstkulturprojektet. Vækstkulturprojektet er et 2-årigt forløb, hvor der er fokus på adfærd, kommunikation og
samarbejde.
Hele personalegruppen har fået udarbejdet individuelle DiSC-profiler, der fortæller noget om den enkeltes
styrker ift. samarbejde og forskellige opgavetyper. Dermed er det blevet nemmere at forstå, hvorfor vi reagerer forskelligt i forskellige situationer og arbejdsopgaver.
Derudover gennemgår alle syv undervisningsmoduler,
hvor vi i fællesskab lærer at sætte ord på det, vi gør
hver dag, men som vi aldrig taler om; nemlig værdierne, kulturen og den ”gode ånd”. Når vi sammen får sat

ord på vores tilgang til hverdagen, skaber vi en fundamental fælles forståelse for, hvad det er, vi gør i hverdagen, der skaber den ”gode ånd”, vi har her på Lindely.
Alt dette tilsammen medvirker til, at vi i hverdagen har
en bedre forståelse for hinanden. Dette bidrager til et
bedre samarbejde og en bedre dialog med hinanden,
der i sidste ende giver større arbejdsglæde og dermed
også en bedre atmosfære på hele Lindely til glæde for
beboere og pårørende.
Vækstkulturprojektet kræver meget af deltagerne, så
det er et hårdt forløb, men det er også et super spændende og virkelig godt projekt at være en del af. Og
der er ingen tvivl om, at det kommer os alle til gavn
mange år fremover.

Oh happy day!
Af Else Marie Mikkelsen, beskæftigelsesansvarlig på Lindely

Vi har mange gode oplevelser med vore beboere på
Lindely - både i dagligdagen til vore aktiviteter - men
også, når vi gør noget særligt. Søndag den 10. november holdt vi støttekoncert med Fangekoret i kirken til
fordel for beboerne på Lindely. Og det blev noget helt
særligt!
Fangekoret kom direkte fra en optræden i Apostelkirken på Vesterbro. Vi havde derfor stillet frokost parat til
dem, så de kunne få lidt mad inden koncerten. Nogle
af Fangekorets ægtefæller og børn dukkede også op.
Vi oplevede en dejlig og tryg stemning hos medlemmerne af Fangekoret samt deres familier.
Mange mennesker myldrede ind i kirken til koncerten,
og Lindelys beboere havde fået de forreste pladser, så
de kunne følge med helt tæt på. Til velkomst fortalte jeg lidt om arrangementet, og hvad det eventuelle
overskud skulle bruges til. Vi ville gerne kunne fortsætte med at servere lørdagsdrinks til beboerne samt køre
ud på oplevelser i vores bus. Det var fantastisk at stå
og se på en næsten fyldt kirke.

Det blev en rigtig god oplevelse for alle, som vi kunne
tale med vores beboere om længe efter. Vi oplevede,
at mange af gæsterne var tydeligt berørte af flere af
sangene. Især da 12-årige Anastasia sang duet med
sin far.
Der blev begejstret hujet og piftet efter flere af sangene, og ikke mindst blev der givet mange stående klapsalver. De fleste af sangene var originale numre, som
korets medlemmer selv har skrevet, men koret sang
også nogle kendte sange, som vi slet ikke kunne lade
være med at synge med på. Der var bl.a. Leonard Cohens "Hallelujah" samt "Oh Happy Day".
Alle medlemmer af Fangekoret var utrolig sympatiske
og hjælpsomme. En fra koret gik ned og samlede en
beboers lommetørklæde op, og en anden tilbød at
hjælpe med, at beboerne fik deres kringle efter koncerten.
Det blev en fantastisk eftermiddag med mange gæster i kirken, og vi fik et overskud på 4.000 kr., så nu er
der til lørdagsdrinks en rum tid endnu.
Tilbud på Sankt Lukas Stiftelsen 11

Mødestedet
Mødestedet byder alle pensionister og andre interesserede indenfor hver mandag, tirsdag og fredag til
fællesskab og forskellige aktiviteter. Mødestedet kan
bruges som et sted til ”bare at være”, til et måltid mad
eller til samtale med Mødestedets medarbejder eller
frivillige. Gæster i Mødestedet kan desuden deltage i
forskellige aktiviteter som akvarelmalergruppe, håndarbejdsgruppe, ”snakkegruppe” samt forskellige oplæg
fra personer med tilknytning til Stiftelsen. Vi har den
glæde, at beboere fra Lindely også deltager i grupperne.
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Hvad er Mødestedet?
+
+
+
+

Café og mødested for ældre.
Personale: En daglig leder og frivillige.
Adgang: Alle er velkomne.
Økonomi/finansiering: Brugerbetaling på mad.

Samvær, samvær, samvær ...
Af søster Ingrid Gerner, leder af Mødestedet

Nøgleordet i Mødestedet er samvær! Og vores grupper
er dem, der bærer Mødestedet.
I 2019 har vi haft faste grupper hver mandag, tirsdag
og fredag.
Mandagsgruppen er en kaffeklub med det ene formål
at skabe hyggeligt samvær. Her mødes vi for at hygge
og drikke kaffe samt tale om stort og småt, der ligger
os på sinde.
Tirsdagsgruppen har været med helt fra Mødestedets
begyndelse i 1992 og har dermed eksisteret i næsten
30 år! Tirsdagsgruppen er en strikkeklub, hvor vi mødes
til kaffe, snak og masser af strik. I 2019 har vi blandt
andet strikket til Stiftelsens årlige julemarked samt til
projekter i byen Bukoba i Tanzania, hvor vi samarbejder
med Morsø Ulandsforening. Tidligere har vi også støttet
Mother Teresas arbejde i Indien samt HumanCare Russia, der støtter udsatte familier i Moskva.

Herudover er der hver anden tirsdag foredrag med forskellige interne og eksterne foredragsholdere. På disse
tirsdage er Lindelys beboere også inviteret med, og
så drikker vi kaffe og spiser kage, mens vi lytter til de
spændende oplæg.
Fredagsgruppen er en malergruppe, der ligesom tirsdagsgruppen, har været med helt fra starten. I 2019
havde vi et fællesprojekt ”Den Blå Madonna” af Esben
Hanefelt Kristensen. Det store maleri blev inddelt i flere
felter, og så har vi hver især malet et felt, der til sidst
blev sat sammen til et stort billede, der nu hænger flot
og færdigt ved vores hyggelige Mødested, som ligger i
tilknytning til Caféen i Lindely.
Alle er velkomne i Mødestedet – vi har altid plads til flere i alle grupperne.
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Sankt Lukas Hospice
På Sankt Lukas Hospice får mennesker med livstruende sygdomme lindrende behandling og pleje i rum
og rammer, der giver mulighed for nærvær og livsudfoldelse. Det kan være under ophold til livets afslutning eller symptomlindrende ophold. Specialiserede
læger, sygeplejersker og fysioterapeuter varetager den
lindrende behandling og yder sammen med præsten
og socialrådgiveren omsorg og pleje for det hele menneske, såvel fysisk, psykisk og socialt som åndeligt og
eksistentielt, i tæt dialog med patienten og de pårørende.
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Indsatsen retter sig mod de fysiske følger af sygdommen fx smerter og træthed, men i høj grad også mod
uro, angst og magtesløshed. Formålet er at opnå den
bedst mulige lindring og livskvalitet for patienten. Hospicet får hver uge besøg af en huskunstner, der spiller
stemninger for patienterne, og de frivillige arrangerer
jævnligt koncerter for patienter og pårørende.
Medarbejdere fra Sankt Lukas Hospice underviser
desuden i kurser i palliation målrettet sygeplejersker
og social- og sundhedsassistenter, og hospice er uddannelsessted for sygeplejerskestuderende på 6. og 7.
semester.

Hvad er Hospice?
+ Specialiseret palliativ enhed til voksne.
+ Personale: Sygeplejersker, overlæger i palliation,
fysioterapeuter, præst, socialrådgiver, sekretærer,
huskunstner og frivillige.
+ Kapacitet: 24 sengepladser fordelt på to etager.
+ Adgang: Henvisning skal ske af egen læge eller hospitalslæge.

+ Økonomi/finansiering: Hospice har driftsoverenskomst med regionerne og er omfattet af reglerne
om frit sygehusvalg. Hospice er et gratis tilbud til
mennesker med en livstruende sygdom, hvor helbredende behandling er opgivet.

Da patienten døde,
sad jeg sammen med hustruen
Af Emma Vejlgaard, sygeplejerskestuderende på Sankt Lukas Hospice

Som sygeplejerskestuderende på Sankt Lukas Hospice
har jeg mødt mange forskellige mennesker og mange
forskellige skæbner. Ét forløb står særligt klart, når jeg
tænker tilbage på de fem måneder, jeg var på hospice.
Patienten var terminal med kræft og havde været syg
i flere år. Forløbet var kort og præget af patientens tiltagende svækkelse, som var hård for de pårørende og
især hustruen at være vidne til.
Når patientens tilstand blev forværret, brugte sygeplejerskerne tid på at sadle om og tid til at snakke med
hustruen, som blev ked af det. Hustruen havde i forløbet mange samtaler med sygeplejerskerne. Samtaler som sjældent var planlagt, men som blev grebet
og taget, når der var behov for det. Hustruen mødte
også andre pårørende i samme situation og kunne i
patientkøkkenet dele oplevelser og følelser. På gangen
mødte hustruen de frivillige, som stod klar til at hjælpe
med praktiske ting, men også til at snakke. Der blev
holdt fødselsdag på hospice, og børn og børnebørn var
samlet, og der var leg og hygge på gangene.

Lukas Hospice været et sted, hvor der er plads til at
bevæge andre og i høj grad at blive bevæget af andre.
Som studerende på Sankt Lukas Hospice følte jeg mig
inkluderet fra første dag, og aldrig før gennem min uddannelse har jeg følt mig så velkommen og som en del
af teamet. Jeg har lært rigtig meget og har nydt at lære
både sygeplejersker, læger, fysioterapeuter, sekretærer, servicepersonale og frivillige at kende. Jeg vil altid
tænke tilbage på min praktik med stor glæde.

Da patienten døde sad jeg sammen med hustruen
og en sygeplejerske. På den lille stue blev der både
grædt, grint, snakket og krammet. Forløbet skiller sig
ikke særligt ud fra de andre forløb, jeg oplevede på
hospice, men for mig minder det mig om, hvad det
er, et hospice kan. Et hospice kan rumme sorg, tab og
forværring, de pårørendes behov for støtte, og det kan
rumme glæde, grin og fødselsdage. For mig har Sankt
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Lukashuset

- Aflastning, lindring og hospice for børn og unge
Lukashuset åbnede i 2015 og er Danmarks første hospice for børn og unge. I Lukashuset indlægges børn
og unge med livstruende sygdom sammen med deres
familier. Det drejer sig om børn og unge med eksempelvis nervesygdomme, hjertesygdomme og medfødte sygdomme, der ofte har lange sygdomsforløb.

de og danner ramme for samvær og leg sideløbende
med, at der er plads til den sundhedsfaglige indsats,
som Lukashusets personale tilbyder.

Børnelæger, en overlæge i palliation, sygeplejersker,
fysioterapeut, socialrådgiver, præst og psykolog varetager den specialiserede indsats, der har til formål at
lindre det syge barn og tage hånd om hele familien
både undervejs i sygdomsforløbet, i forbindelse med
livsafslutning og i forlængelse af et dødsfald. Det syge
barn lindres for symptomer som smerte, uro, kvalme,
kramper og angst – og forældre og søskende støttes
og aflastes med udgangspunkt i den enkelte families
helt særlige situation og behov.

+ Specialiseret palliativt tilbud til børn og unge med
livstruende sygdom.
+ Personale: Sygeplejersker, overlæge i pædiatri,
overlæger i palliation, fysioterapeut, pædagog, socialrådgiver, psykolog, præst, hospitalsklovn, huskunstner og frivillige.
+ Kapacitet: 4 pladser/familieenheder.
+ Adgang: Alle familier med et livstruet sygt barn
kan henvende sig, men en egentlig henvisning skal
foretages af praktiserende læge eller hospitalslæge.
+ Økonomi/finansiering: Lukashuset er fuldt finansieret dels af driftsoverenskomst med Region Hovedstaden, og dels af et årligt bidrag direkte fra staten vedtaget på Finansloven til og med 2021.

I Lukashuset indlægges hele familien og får to sammenhængende værelser, som er hjemligt indrette16 Årsberetning 2019

Hvad er Lukashuset?

Stor interesse for temadag om børnepalliation
Af Signe Hørlück, sekretariatsleder for hospiceområdet

I 2019 fejrede Lukashuset sin 4-års fødselsdag. Gennem de fire år har vi samlet en masse viden om at
tilbyde lindrende indsatser til børn og unge med livstruende sygdom og deres familier i en særlig ramme
indrettet til formålet. Siden åbningen af Lukashuset
er flere andre palliative tilbud målrettet børn og unge
kommet til, herunder udgående teams i alle regioner,
aflastningstilbuddet FamilieFOKUS og ultimo 2020 vil
endnu et børnehospice se dagens lys. Ligesom der er
sket en stor udvikling i, hvordan man tænker lindring
på landets børneafdelinger.
For at bidrage til den nationale udvikling af børnepalliationen som fagområde inviterede Lukashuset til en
temadag om børnepalliation i praksis for fagprofes-

sionelle, der arbejder med målgruppen børn og unge
med livstruende sygdom. Temadagen var meget populær, og der var deltagere fra mange forskellige faggrupper og fra hele landet.
Den svenske professor Ulrika Kreicbergs var dagens
hovedtaler under overskriften ”The Cost of Grief”. Derudover var der dagen igennem en række oplæg fra Lukashusets medarbejdere, der tog udgangspunkt i både
det konkrete og indsatsnære og det mere visionære ift.,
hvor børnepalliationen er på vej hen. Særligt rørende
var det at høre en mor, der har mistet et barn i Lukashuset, fortælle om sine oplevelser før, under og efter
forløbet i Lukashuset.

Efter tre år fik Lukashuset endelig
en driftsoverenskomst, men ...
Af Thomas Feveile, hospiceleder

Siden Lukashuset åbnede i 2015 har en af målsætningerne været at sikre offentligt finansierede hospicetilbud til børn og unge i Danmark. Vores hensigt var, at
Lukashuset via eksemplets magt skulle vise, at der var
behov for et sådan tilbud til børn og unge, der rammes
af en livstruende sygdom samt deres familier. Udover
at vise behovet skulle tilbuddet også gerne dokumentere, at de hårdt ramte børn og familier gennem et tilbud som Lukashuset oplever, at der bliver taget hånd
om de udfordringer, de står med, og at de her igennem oplever en forbedret livskvalitet.
Ved at fortælle om Lukashusets erfaringer, understøttet af to meget fine eksterne evalueringer, er det
lykkedes at skabe politisk forståelse for behovet for
børnehospicetilbud i Danmark. Det har været en proces, hvor vi har måtte bevæge os med små skridt og
glæde os over små sejre undervejs. Det startede med
en satspuljebevilling, der gav et årligt tilskud til driften,
som senere blev udvidet til et større årligt beløb på finansloven. Hertil blev der i endnu en forhandlingsrun-

de tilføjet yderligere midler således, at man fra statens
side har afsat 7,6 mio. kr. årligt fra 2019 og indtil videre
til og med 2021.
Med dette udgangspunkt har der været forhandlet
med Region Hovedstaden om årlig finansiering af de
resterende 5 mio. kr. op til de ca. 12,5 mio. kr., som det
årligt koster at drive Lukashusets 4 pladser. Dette er
nu faldet på plads, således at vi fra den 1. januar 2019
har indgået en driftsoverenskomst for Lukashuset.
Det er vi naturligvis utroligt glade for. Samtidig er vi
utroligt taknemmelige for alle dem, der har givet økonomisk støtte til driften af Lukashuset i de forgangne
år i form af små og store donationer, der har gjort det
muligt at drive Lukashuset de første leveår uden fuld
offentlig finansiering. Nu vil vi vende vores opmærksomhed mod at sikre en varig fuld finansiering til Lukashuset.
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Det Udgående Hospiceteam
Det Udgående Hospiceteam støtter mennesker med
livstruende sygdom til at leve det liv, de ønsker, så
godt, som det er muligt. Støtten ydes i den syges
hjem, eller hvor den syge har ophold fx hos pårørende
eller i plejebolig, og den kan vare fra dage til måneder.
Tilbuddets primære fokus er at lindre gener fra sygdom og behandling. Det kan eksempelvis være smerter, åndenød, mavetarmproblemer og lignende samt
angst, utryghed og depression. Støtten omfatter også
psykosociale og eksistentielt-åndelige problemstillinger og inkluderer de nærmeste pårørende.
Det Udgående Hospiceteam har i flere år udbudt en
nøglepersonsuddannelse i palliation for sygeplejersker
i Region Hovedstaden og Region Sjælland, der arbejder med lindrende indsatser for palliative patienter i
primærsektoren og på hospitaler. Uddannelsen har
stor tilslutning og er kendt for sin høje faglighed samt
dygtige undervisere. Nøglepersonsuddannelsen bliver
altid evalueret meget positivt af deltagerne.
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Hvad er Det Udgående
Hospiceteam?
+ Specialiseret palliativ indsats.
+ Personale: Sygeplejersker, overlæger i palliation,
socialrådgiver, præst, psykolog, sekretærer og frivillige.
+ Kapacitet: 45 patienter ad gangen i eget hjem, der
følges ved hjemmebesøg og telefonkontakt. I 2019
havde teamet ca. 190 patientforløb.
+ Adgang: Patienter skal henvises af egen praktiserende læge eller en hospitalslæge og være bosat
i Ballerup, Egedal, Furesø, Gentofte, Gladsaxe,
Herlev, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal eller Rødovre
Kommune.
+ Økonomi/finansiering: Driftsoverenskomst med
Region Hovedstaden.

”Husk, vi har en aftale”
Af Tine Vind, frivillig i Det Udgående Hospiceteam

I Det Udgående Hospiceteam er vi fem frivillige. Som
frivillig i Det Udgående Hospiceteam tilbyder vi ugentlige besøg til patienter, der fx har behov for: Samvær
og samtale, at blive ledsaget til tandlæge, at gå en tur
eller måske at sidde hos patienten, mens dennes pårørende får mulighed for at købe ind, passe sin træning
eller andre ting, der vanskeligt lader sig gøre, når et familiemedlem er alvorligt syg.
Ved matchet mellem frivillig og patient gør kontaktsygeplejersken i Det Udgående Hospiceteam sig umage
med at koble frivillig og patient bedst muligt i form af
fælles interesser eller andre ting, der understøtter fællesskabet.
Vi taler jævnligt om, hvad vi kan og må som frivillige, da vi i modsætning til de professionelle behandlere står helt uden for selve sygdomsforløbet og ingen
sundhedsfaglig viden har ift. patientens sygdom. Derfor kan vi tilbyde en mental pause eller et frirum, hvor
patienten ikke skal forholde sig til behandling, men til
nærvær her og nu. Som frivillige i Det Udgående Hospiceteam har vi defineret grænsen for vores formåen
og opgave til det, man kunne kalde ”den gode nabohjælp” – altså at lave en kop kaffe, gå en tur, følge til
frisør, banko eller hvad ønsket nu måtte være. Eftersom alle er forskellige og har forskellige historier, øns-

ker og behov, gør vi os umage med at sætte os i patientens sted og aflæse de behov, vi ser, når vi er på
besøg.
Vi søger at afpasse os patientens behov lige på det
tidspunkt, vi er på besøg, og det betyder mange forskellige aktiviteter. Uanset om fællesskabet består i at
læse op af Hemingways noveller, se på flotte kjoler i
ugebladene, komme ud og drikke kaffe på en café, se
på fotos fra gamle dage, høre spændende historier om
et levet liv, gå en tur og mærke vejr og vind i ansigtet,
tale om de store spørgsmål i livet eller være stille sammen. Udgangspunktet er altid patienten og tilstedeværelsen her og nu.
Oftest løber samværet over uger eller måneder, men i
sagens natur kan kortere forløb også forekomme. Det
frivillige samvær med en patient giver også glæde og
gode stunder for den frivillige og ikke mindst – giver
det mening.
I frivilliggruppen har vi talt om, hvordan man siger farvel efter det ugentlige besøg, hvor det til tider kan virke
malplaceret at sige: ”På gensyn”. Men vi har fundet en
sætning, der kan bruges som farvel-hilsen i de fleste
sammenhænge: ”Husk, vi har en aftale.”
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Lundegård – integreret daginstitution
Lundegård er en selvejende integreret daginstitution
for børn i alderen 0-6 år. Lundegård er delt i to huse,
der giver et trygt miljø for børnene i hverdagen og et
tæt samarbejde på tværs. I Lundegård er der plads til,
at børnene kan udfolde sig inde og ude, og der lægges
vægt på at møde hinanden i øjenhøjde med respekt
for hinandens følelser og forskelligheder.
Lundegård er en daginstitution med mange traditioner og arrangementer for hele familien, der skaber
sammenhæng mellem børnenes liv hjemme og i Lundegård, herunder fastelavnsfest, julefest, lanternefest
og Lundegårds fødselsdagsfest. Børnene er desuden
en naturlig del af Sankt Lukas Stiftelsens større fællesskab med planlagte besøg i Stiftelsens kirke og på
Lindely. En årlig tradition til glæde for alle på Stiftelsen
er, når børnehavebørnene går Lucia på hele Stiftelsen.
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Hvad er Lundegård?
+ Selvejende integreret daginstitution.
+ Personale: Pædagoger og pædagogmedhjælpere.
+ Kapacitet: 37 vuggestuepladser og 50 børnehavepladser.
+ Adgang: Borgere i Gentofte Kommune kan ansøge
om plads i Lundegård til deres børn gennem Gentofte Kommunes Pladsanvisning.
+ Økonomi/finansiering: Driftsoverenskomst med
Gentofte Kommune.

Årsberetning fra forældrebestyrelsen i Lundegård
Af Anders L Hjorth, formand for Lundegårds forældrebestyrelse

Hvor vi forældre måske vil huske 2019 for den offentlige debat om normeringer og budgetter på dagtilbudsområdet, så har 2019 set igennem vores børns øjne i
Lundegård været et godt år med trygge rammer, rutiner og mindeværdige traditioner. I fælleskab har forældre, pædagoger og kammerater bidraget til, at hvert
barn føler sig set og hørt – og dermed mærker sin egen
værdi.
Glæden er derfor også smittende, når vores børn er
stolte værter for forældre og bedsteforældre, som talrigt tropper op til fastelavn, sommerfest, lanternefest
og julehygge. Selv arbejdsweekenden er populær og
giver både børn og voksne gode fælles minder.
Børnelivet er trygt, nysgerrigt og lærerigt i Lundegård,
hvor vores pædagogiske personale målrettet er i gang
med at implementere den nye styrkede pædagogiske

læreplan, som vi i forældrebestyrelsen har været med
til at sætte præg på. Økonomien er sund og ledelsen
og personalet dygtigt og stabilt. Stor tak til alle for deres indsats.
2019 bliver desværre det sidste år for Sankt Lukas Stiftelsens direktør, Søren Bønløkke, som i starten af 2020
går på pension. Vi i forældrebestyrelsen kommer til at
savne Sørens lune og erfarne ledelse af vores møder
og diskussioner og ser frem til et nyt godt samarbejde
med Sankt Lukas Stiftelsens kommende direktør.
I konklusion står Lundegård sundt og solidt, både som
institution og som værdifællesskab, og jeg er helt tryg
ved, at Lundegårds fællesskab fortsat vil klæde vores
børn på til at blive små demokratiske verdensborgere,
der er godt rustet til fremtiden.

Vi kan ikke ikke lære
Af Mona Poulsen, leder af Lundegård

”Vi kan ikke ikke lære” er et begreb, vi har valgt i Lundegårds styrkede pædagogiske læreplan. I Lundegård er
læring ALTID tilstede, både når vi er tilstede med faglig
fokus, men også på alle andre tidspunkter.

ansvar og fokus fra alle omkring børnene, at vi i fællesskab bevarer, fremelsker og understøtter dannelsen
af relationer og fællesskaber, hvor hvert eneste barn
kan trives.

Et eksempel fra hverdagen:

Vi reflekterer over handlinger og læring for børnene i
alle hverdagens små kompetenceøvelser, fx bruger
vi den tid i garderoben, som gør, at barnet får lært
at kunne tage tøjet på selv. Vi prioriterer nogle gange forkert, når vi hurtigt skal videre til næste planlagte
læringsøvelse, og dermed blev der ingen læring eller i
værste tilfælde et signal om ”det var for svært” – måske endda umuligt for barnet. Derfor har vi altid fokus
på læring i Lundegård.

De ældste børn er på vej ud af huset, og syv af dem
er sammen i garderoben. Deres hjerner arbejder, for
selvom de har lært rækkefølgen omkring tøj, fx at sko
eller støvler skal på efter flyverdragt eller overtræksbukser, så øver de sig i vurderingen af mængden af
tøj til vejrforholdet – hvilket giver en del dialog mellem
børnene, mens den voksne er gået lidt væk (lyttende).
”Vi kan ikke ikke lære” forudsætter, at vi planlægger dagen med fokus på hensigtsmæssig dannelse, læring
og udvikling i og om børnegruppen, hvor voksenrelationer og observationer i øjenhøjde prioriteres. Virkeliggørelsen af kulturen bygger på, at vi har fælles omsorg,

”Vi kan ikke ikke lære” og hensigtsmæssig læring tager
tid, og der skal være en voksen i nærheden til at vejlede, støtte og motivere. Med mere fokuseret fagligt
nærvær – så sker der mere hensigtsmæssigt læring.
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Rosenly Kvindekrisecenter
Rosenly er et landsdækkende specialkrisecenter
for voldsudsatte, sikkerhedstruede etniske minoritetskvinder med eller uden børn, der er udsat for vold
og social kontrol i æresrelaterede konflikter. Rosenly er
et krisecenter, hvor kvinderne kan opholde sig i sikkerhed med deres børn, og hvor de har eget værelse samt
adgang til en række fællesrum.
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Når den første akutte fase er overstået, er fokus på at
støtte kvinderne i at reorganisere tilværelsen og genvinde et trygt liv efter volden. Formålet med opholdet
på Rosenly er at støtte kvinderne til selvstændigt at
komme videre til en uafhængig og selvreguleret tilværelse. Derfor tilbyder Rosenly et trygt, støttende, udviklende og struktureret miljø med henblik på personlig,
social og kompetencemæssig vækst.

Hvad er Rosenly?
+ Krisecenter målrettet kvinder med etnisk minoritetsbaggrund.
+ Personale: Pædagoger, socialrådgiver, psykomotorisk terapeut og frivillige.
+ Kapacitet: 12 kvinder med 1-2 børn pr. kvinde samt
tre udslusningsboliger.
+ Adgang: Alle kvinder med etnisk minoritetsbaggrund mellem 18-80 år, der er truet eller udsat for
æresrelateret fysisk/psykisk vold og/eller social
kontrol.

+ Økonomi/finansiering: Finansieret af kvindens
hjemkommune og staten efter Lov om social service. Afhængig af kvindens indkomst fastsættes en
egenbetaling af kvindens hjemkommune.
+ Af hensyn til kvindernes sikkerhed sørger medarbejderne for at købe ind (halal), og kvinderne skiftes til at lave mad til hele huset. Den fælles madkultur er en vigtig del af kvindernes identitet.
+ Krisecenter Rosenly drives af Sankt Lukas Stiftelsen, men af hensyn til kvinders og børns sikkerhed
kan stedets fysiske placering ikke opgives.

Studenterfest på Rosenly
Af Inge Steenberg, leder af Rosenly

På Rosenly sætter vi altid kvindernes og børnenes sikkerhed først. Så da Rosenly i år kunne fejre ”sin” første
student, blev alle sejl sat til, så vi på forsvarlig vis kunne fejre studenten med alt, hvad dertil hører af fest
og studenterkørsel. Det var meget vigtigt for alle på
Rosenly, at den pågældende kvinde blev fejret, som
det sig hør og bør. Men da hun hverken har familie til at
fejre sig eller et hjem at fejre det i, gik vi alle sammen
for at skabe den fest, hun havde fortjent. Det blev til
et tæt samarbejde mellem skolen og Rosenly, hvor en
lærer stillede sit hjem til rådighed for studenterkørslen,
og Rosenly dannede rammen for festen.
Det blev en fest i blåt, som kvinden aldrig vil glemme. Medarbejderne havde lavet lækker mad og en flot
studenterkage. Både Stiftelsen, Rosenly og de øvrige
kvinder på krisecentret havde købt flotte gaver til studenten, der fik smykker, vaser og meget mere. Det blev
en fantastisk fejring af en super flot præstation.

Trods svære udfordringer i privatlivet formåede denne kvinde at
færdiggøre sin skole
med hjælp og støtte
fra både Rosenly og
skolen. Kvinden har
gennem det seneste
halvandet år boet på
flere forskellige krisecentre af frygt for, at
familien skulle finde
hende. Alligevel lykkedes det hende at få en flot eksamen, der gør det muligt at blive optaget på den videregående uddannelse, hun ønsker.
Det er så flot klaret af en ung kvinde med så svært
et udgangspunkt, og vi er alle utroligt stolte af hende.
Men det er også en stor glæde at se, hvordan et godt
samarbejde omkring kvinden kan bane vejen til et nyt
og bedre liv.
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Refugium Smidstrup Strand
Refugium Smidstrup Strand blev etableret som et refugium for Sankt Lukas Stiftelsens søstre til en pause
fra hverdagens arbejde. I dag fungerer refugiet som
professionelt kursussted for private og offentlige virksomheder og organisationer. Det er muligt at afholde
kurser, møder, retræter m.m. på refugiet. Refugiet ligger ud til Nordsjællands nordkyst med udsigt til hav,
strand og skov og består af en strandvilla, to værelsesfløje med i alt 22 værelser (heraf 2 dobbeltværelser)
med eget bad og lille terrasse, trækirke og kursus-/
mødelokaler. I juli måned og i efterårsferien er der aftengudstjeneste hver uge i refugiets kirke med efterfølgende kirkekaffe for alle interesserede.
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Hvad er Refugium Smidstrup
Strand?
+ Refugium, kursussted og Bed & Breakfast.
+ Personale: Værtinde samt køkken-, serverings- og
servicepersonale.
+ Kapacitet: 22 værelser. Refugiets faciliteter kan lejes året rundt.
+ Adgang: Udlejes til arrangementer, konferencer,
møder i offentlige og private institutioner og organisationer.
+ Økonomi/finansiering: Priser for ophold beregnes
pr. deltager og ud fra opholdets længde.

Refugiet som professionelt kursussted
Af Anne-Charlotte Finderup Berg, leder af Refugium Smidstrup Strand

Refugiet har gennem de seneste år gennemgået en
markant udvikling – fra primært at blive brugt til arrangementer relateret til Stiftelsen samt forskellige kirker
og menighedsråd til nu at fremstå som et professionelt kursussted. Mødelokaler, gæsteværelser, egen
kirke, stor naturgrund samt direkte adgang til stranden
giver Refugium Smidstrup Strand mulighed for at tilbyde noget, som ikke ret mange andre kursussteder
kan. Dette ses også i bredden af de ophold, der bliver
booket. I 2019 har der været forretningsmøder, kursus
arrangementer, yogaevents, stilhedsretræter, Bed &
Breakfast, teambuilding og meget mere.
Trods bredden i opholdene samt den øgede tilgang af
gæster gennem årene har det ikke ændret ved kerneværdierne for refugiet. Der er stadig fokus på ro, fordybelse og intimitet uanset hvilket ophold, der bookes,
og det er tydeligvis noget, gæsterne kan lide. Vi kan i
hvert fald konstatere, at både antallet af gæster samt
omsætningen er væsentligt forøget gennem de seneste fem år.

De mange forskellige typer arrangementer tiltrækker
opmærksomhed mange steder fra, og i slutningen af
2019 blev jeg kontaktet af den århusianske billedhugger Robert Jacobsen, der gerne ville udstille sine figurer
på refugiet, inden de skulle videre på en udstilling i
København. Jeg sagde selvfølgelig ja tak, og to dage
senere ankom Robert Jacobsen til Stiftelsen, hvor han
overdrog mig to sæt skulpturer i serien "Golgata".
Overraskelsen var stor, da jeg opdagede, at det ikke
bare var små figurer til at stille i vindueskarmen – men
1 meter høje skulpturer i bronze og granit! Jeg fik dem
fragtet til Smidstrup Strand, hvor de fik lov at stå til
skue i to måneder, inden de skulle videre til København. Vi håber, skulpturerne har nydt deres ophold på
refugiet ligeså meget som vores andre gæster, og vi
siger tak for lån.
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Rådgivningstjenesten
Rådgivningstjenesten er et tilbud om samtaleterapi til
den, der har brug for lyttende ører og for ro og sparring
til at se egne ressourcer og begrænsninger. Vi arbejder
med sorg, tab og kriser af mange slags og med identitet, relationer og livssyn. Sammen lytter vi til angst,
vrede og savn, men også til glæde og håb og finder
måske sammen nye strategier og skridt. Vi arbejder
på bedre at acceptere og leve med det, der ikke kan
ændres, og om muligt finde mod til at ændre på det,
der kan ændres. Klienten vælger, hvilke temaer vi skal
fokusere på.
Alle er velkomne, uanset hvad man tror og tvivler på.
Hovedparten af klienterne kommer fra Storkøbenhavn.
Enkelte er teenagere, de fleste i 20’erne og 30’erne, og
de resterende fordeler sig aldersmæssigt op til 70’erne.
Mænd vover sig også ind, selvom her stadig kommer
flest kvinder. De fleste kommer alene, men der kommer også par eller flere familiemedlemmer sammen.
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Hvad er Rådgivningstjenesten?
+ Individuelle samtaler samt par- og familiesamtaler.
+ Personale: Faguddannet terapeut.
+ Kapacitet: I 2019 henvendte der sig 47 nye klienter,
og der blev afholdt 374 samtaler.
+ Adgang: Åbent for alle.
+ Økonomi/finansiering: Egenbetaling på 630 kr. pr.
samtale.

Året der gik
Af Eleonora Andersen, terapeut i Rådgivningstjenesten

I 28 år har Rådgivningstjenesten nu tilbudt lyttende ører og sparring til svære beslutninger og sorg af
mange slags. I 2019 var den yngste klient 17 år og den
ældste 90 år! Selvom de fleste klienter er unge, så er
det livsbekræftende, at en 90-års fødselsdag ikke er
en hindring. De fleste klienter ønsker et forløb på 5-10
gange. Andre en enkelt samtale, og nogle tidligere klienter vender tilbage efter en årrække, når en ny ”sten”
rammer dem i krop, sind og relationer. Et mindre antal
ønsker regelmæssige samtaler fx en gang om måneden gennem flere år.
Prisen har i flere år ligget fast på 630 kr. for en samtale,
og indførelsen af MobilePay har skabt glæde. Langt de
fleste klienter kommer fra Storkøbenhavn, og indimellem kommer der også medarbejdere fra Stiftelsen, når
de møder udfordringer i deres liv. I de tilfælde betaler
den pågældende afdeling på Stiftelsen.

Bedre fysiske rammer
De gode håndværkere på Stiftelsen har i årets løb bidraget til endnu bedre arbejdsvilkår for Rådgivningstjenesten. Rådgivningstjenesten er lokaliseret på en
lille sidegang på Stiftelsen sammen med et par andre
kontorer. I 2019 sørgede håndværkerne for, at der blev
etableret et venterum ifm. disse kontorer ved at rive
nogle gamle skabe ned og på den måde skabe et lille diskret rum. Så nu sidder klienterne ikke længere til
skue på gangen, når de venter på deres tur. Ved samme lejlighed blev gangene malet, så det hele er lyst
og indbydende, ikke kun til glæde for klienterne, men
også for mig som terapeut.

Perler
Mange gange i årets løb bliver jeg slået af de vidt forskellige og uventede reaktioner, jeg får under samtalerne. Det være sig dybe, sjove, overraskende, vise,
smertelige reaktioner – eller ”perler” som jeg også kalder dem. Og så spørger jeg ind imellem klienterne, om
jeg må bruge disse perler, uden selvfølgelig at nævne
navne eller omstændigheder. Og heldigvis må jeg ofte
gerne det, så her kommer nogle fra 2019:

• Vi laver sammen nogle dybe åndedræt for at træne
at få luften helt ned i maven. Og så siger den angste
klient forbavset: ”Nu ser jeg, hvor meget luft, der er
i mig. Der er jo nok!”
• ”Min angst er snu og peger lige på det svære.”
• ”Jeg vidste ikke, jeg var så ked af det, før jeg nu sidder og fortæller om det.”
• ”Jeg vidste ikke, at jeg langsomt kan slippe den
umulige målsætning – og lave en mere realistisk.”
• ”Før jeg beder til Vorherre, starter jeg med mit personnummer.”
• ”Sagte ord er som tatoveringer, de er svære at få til
at gå helt væk.”
• ”Jeg var frustreret, da jeg gik fra samtalen sidste
gang.” Og så indleder vi næste samtale med sammen at prøve at finde ud af, om det skyldtes, at hun
må træne at bære det svære. Eller det skyldtes, at
jeg ikke mødte hende godt nok ved sidste samtale.
Eller måske lidt af hvert.
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Lukas Fællesskabet
Lukas Fællesskabet er det kristne bo- og levefællesskab på Sankt Lukas Stiftelsen. Visionen er, at Lukas
Fællesskabet skal være en central del af Stiftelsens
landsby i storbyen. En levende landsby der består af
alle vores tilbud såsom daginstitution, plejehjem, hospice samt de ansatte og frivillige, der har deres daglige gang her. Lukas Fællesskabet skal, gennem de
mennesker som bor her, bidrage til at videreføre den
diakonale ånd og tradition på stedet.
Lukas Fællesskabet består af en mangfoldig sammensætning af medlemmer; diakonisser, familier, par,
singler, børn, unge, ældre og mennesker midt i livet.
Som et fællesskab, der bor og lever sammen og yder
omsorg for hinanden og andre, tæller værdierne fællesskab og næstekærlighed højere end individualisme
og selvrealisering.
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Sankt Lukas Stiftelsen er et over 100 år gammelt diakonissehus og har gennem alle årene dannet ramme
om et aktivt bo-, arbejds- og trosfællesskab. For diakonisserne har det altid været vigtigt at være opmærksomme på udækkede behov blandt mennesker og i
samfundet og sammen gøre en indsats for at imødekomme disse. Grundlaget og udgangspunktet for
denne tilgang er troen og det kristne bud om næstekærlighed. Lukas Fællesskabet er et moderne leve- og
bofællesskab, der står på skuldrene af det gamle diakonissefællesskab, og medlemmerne er med til at føre
de diakonale værdier videre samt sikre, at der fortsat
leves et aktivt diakonalt liv på Stiftelsen.

Hvad er Lukas Fællesskabet?
+ Kristent bo- og levefællesskab, der viderefører Stiftelsens diakonale og kristne værdier båret af mennesker på matriklen.
+ Fællesskabet består af søstre og kristne tilflyttere.
Fællesskabet ledes demokratisk af koordinator og
koordinationsgruppe, der er på valg hvert andet år.
+ Kapacitet: 39 lejemål og 56 medlemmer pr. 31. 12.
2019.

+ Adgang: Alle, der er medlem af folkekirken, kan
søge om optagelse i Lukas Fællesskabet. Herefter
følger en optagelsessamtale og et halvt års prøveperiode, inden en ansøger kan blive fuldgyldigt
medlem af Lukas fællesskabet.
+ Økonomi: Medlemmerne betaler husleje for deres
lejemål.

”At tage opgaver op, der kalder på handling”
- Diakonidag på Stiftelsen
Af Thorbjørn Sangild Stølen, medlem af Lukas Fællesskabet

Lørdag den 31. august inviterede Lukas Fællesskabet
til en diakonidag på Stiftelsen. Ønsket med dagen var
på helt konkret vis at tage del i den diakonale indsats
her på Stiftelsen. Idéen om en diakonidag blev til på
en visionsdag, hvor vi i Fællesskabet var samlet en hel
lørdag og talte om, hvilke diakonale indsatser vi som
fællesskab kan iværksætte både på og uden for Stiftelsen. Søstrene har altid praktiseret ”at tage opgaver
op, der kalder på handling”, og dette lægger også alle
os nytilkomne meget på hjerte. Vi er alle engagerede som frivillige på den ene eller anden måde, men i
hverdagen er det som oftest hver for sig eller i mindre
grupper. Med diakonidagen har vi mulighed for i samlet flok at gøre en indsats.

vi som fællesskab følte, at vi også var modtagere. Vi
følte på en ny måde, at vi kunne bidrage til Stiftelsen
og følge stedets ånd. Det var givende at dedikere en
dag til som fællesskab at yde en fælles indsats og at
bruge værdifuld tid sammen. Vi står tilbage med en
dyb taknemmelighed og glæde over at være en del af
så rigt og betydningsfuldt sted som Sankt Lukas Stiftelsen, og vi glæder os til, at vi igen kan afholde endnu
en diakonidag.

På diakonidagen ville vi gerne stå særligt til rådighed
for de forskellige afdelinger og tilbud på Stiftelsen og
gøre nytte, hvor der kunne være brug for det. Vi havde
derfor forinden spurgt afdelingerne, om der var noget,
de gerne ville have hjælp til. I praksis hjalp vi med nogle af de opgaver, som kan være svære at nå i en travl
hverdag. Aktiviteter som er med til at forsøde dagen/
hverdagen for beboere, pårørende og de ansatte. Det
blev bl.a. til cykel- og gåture samt skønhedssalon med
beboere fra Lindely, rengøring af lysthuset, lugning af
solhaven, fejning af kirkens loft, praktisk hjælp til hospicemedarbejdere og meget andet. Dagen afsluttede vi i Stiftelsens festsal med frokost, hvor vi kunne
dele dagens gode oplevelser med hinanden. Det blev
til mange gyldne stjernestunder og gode minder, hvor
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Lukas Fællesskabet
Af Rebekka Fischer Munch, projektkoordinator for Lukas Fællesskabet

Venskaber og bekendtskaber bygges op over tid – også i Lukas Fællesskabet. Mange nye medlemmer er kommet
til over de sidste tre år, og både nye og ”gamle” medlemmer af Lukas Fællesskabet skal lære hinanden at kende
og sammen opbygge en ny fælles identitet. Et sted, hvor dette sker, er hver anden tirsdag aften, hvor Lukas Fællesskabet mødes til fællesspisning, oplæg, drøftelser og andagt. Aftenerne har fra starten været et fast tilbagevendende samlingspunkt med fokus på at udvikle og styrke fællesskabet – og ikke mindst på hygge og nærvær.

Glæden ved at have køkkentjans
Af Grete Schärfe, medlem af Lukas Fællesskabet

Jeg har køkkentjansen på tirsdag. Det er mig, der skal
være tovholder denne gang. Kogekunst er ikke min
spidskompetence, men det gør ikke så meget, for der
er fem andre end mig om opgaven. Og nogle af dem
er yderst opfindsomme, viser det sig, da vi søndag aften sidder omkring mit sofabord og planlægger slagets
gang.
Der er nok af hensyn at tage: Hvor mange bliver vi?
Hvor mange skal have særlig kost? Hvem kan købe
ind? Er der nogen, der kan stille med bil til indkøbene?
Og hvordan rækker de 35 kr. per person bedst til hovedret og lidt sødt til kaffen?
Klokken 14 tirsdag eftermiddag møder de første af os
op i Mødestedets køkken, hvor tirsdagssamværet afholdes. Det er som regel et par pensionister, der har
den mulighed. Det arbejdende og studerende folk
slutter sig til efterhånden, som de kommer hjem.
Snakken går, mens luften fyldes af hakkende lyde og
krydrede dufte. Det er her, jeg lærer mine bofæller
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nærmere at kende. Hvad de mener om madens sammensætning og smag. Hvad de går og laver til daglig.
Og hvem der er god til hvad. Det er også her, at der
nogle gange indgås kompromisser for at nå frem til en
given fremgangsmåde.
Efterhånden som klokken nærmer sig 17.30, fyldes
rummet af 35-40 af mine andre bofæller – børn og
voksne. Der udveksles kram, håndtryk og hilsener, og
der må bankes på et glas for at få ørenlyd. En fra køkkenholdet byder velkommen og introducerer dagens
menu. Vi synger bordvers, og der bliver sagt værsgo’.
Så kan vi fra køkkenholdet tage forklæderne af, slå os
ned og nyde det gode selskab og aftenens program.
Jeg elsker tirsdagssamværet i Mødestedet. Til daglig
ser jeg mest til dem, jeg bor på gang med. Men hver
anden tirsdag udvides min kontaktflade til mine øvrige bofæller. Når det er bedst, kommer vi et lille skridt
nærmere hinanden for hver gang.
Især når vi har køkkentjans.

Glimt fra tirsdagssamvær i Lukas Fællesskabet
Af søster Marie Nielsen, medlem af Lukas Fællesskabet

Hver anden tirsdag samles Lukas Fællesskabet, og der
er høj mødeprocent – lige fra de mindste børn til de
ældste medlemmer. Der udvises glæde og smil ved
at møde hinanden, og der er ingen tvivl om, at disse
sammenkomster styrker Lukas Fællesskabet. Snakken
er livlig og givende og måske alvorlig i samtalerne. Børnene leger med legoklodser m.m. i et tilstødende rum
og oplever ligeledes glæde og inspiration fra hinanden.
Der er som regel et emne for aftenen. Der har både
været spændende foredragsholdere udefra og af vores
egne fra Fællesskabet. Vi har hørt om udenlandsrejser,
så man selv fik lyst til at besøge kontinentet, der er
blevet vist film, der er holdt foredrag om et af Stiftelsens tilbud fx Rosenly, og der har været sangaftener
med livlige og inspirerende melodier og ord fra Højskolesangbogen.

Alle disse rige og oplysende indslag er med til at oplive, styrke og glæde Lukas Fællesskabet. Oplevelser
eller problemer kan drøftes med hinanden og give nyt
liv og inspiration til en hverdag i morgen.
Inden vi slutter tirsdagssamværet, bliver der holdt aftenandagt med salmesang, ord og bøn. Nogle gange
er der andagt specielt for børnene, som de selv deltager i med sang eller bøn, så de små mennesker bliver fortrolige med Gud, hvor han tager de små i favn.
Lige fra Sankt Lukas Stiftelsens oprettelse i år 1900
har børneomsorg været i centrum og er det stadigvæk.
Beviset er sidste nye tiltag med oprettelsen af børneog ungehospicet Lukashuset.
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Sankt Lukas Stiftelsens frivillige
Det frivillige arbejde har stor værdi for Stiftelsen. Erfaringen har vist, at en række opgaver kan løses og varetages endnu bedre, når der er frivillige kræfter med. De
frivillige kommer med et frisk pust udefra bl.a. ved at
kunne indgå i ikke-faglige relationer, der giver brugerne
af Stiftelsens forskellige tilbud et værdifuldt input.
De frivillige og det ansatte personale har forskellige roller, opgaver og ansvar, hvilket er en styrke, der er med
til at sikre den fortsatte udvikling af Stiftelsens forskellige områder og tilbud.

32 Årsberetning 2019

Sankt Lukas Stiftelsen har glæde af frivillige på mange
afdelinger, herunder: Lindely, Hospice, Det Udgående
Hospiceteam, Lukashuset, Rosenly, Mødestedet og
kirken. I alt var der ved årets afslutning 90 frivillige tilknyttet førnævnte afdelinger. Derudover har Stiftelsen
ca. 30 organisationsfrivillige, der inkluderer de personer, der indgår i bestyrelser på Stiftelsen. Endelig har
Stiftelsen frivillige, der deltager mere eventbaseret, når
der er specielle arrangementer, der nyder godt af ekstra
hænder.

En lille handling kan gøre stor forskel
Af Anne-Marie Flyger, sygeplejerske på Sankt Lukas Hospice

På Sankt Lukas Hospice kan vi virkelig mærke, at vores
frivillige gør en forskel. Her er tre små beretninger fra
dagligdagen, hvor de frivillige på hver deres måde har
haft betydning.
Jeg spurgte en frivillig, hvordan hendes vagt var gået,
for jeg havde næsten ikke set hende på gangen. Hun
svarede, at det havde været en helt fantastisk formiddag, hvor tiden var fløjet afsted. Tre forskellige patienter havde budt indenfor og haft lyst til en snak. Alle tre
havde været så glade for at få besøg.

En anden frivillig fyldte alle de små vaser med erantis
med begrundelsen: ”Ja, når patienten ikke kan komme
ud og mærke foråret, må foråret jo komme ind til patienten!" Og tænk, senere på dagen hvor en kiste blev
kørt ud, greb bedemanden fem små erantis og pyntede med en lille ranke på den hvide kiste. Så smukt. En
lille handling som gør en stor forskel.
En patient var blevet tilbudt frokost, men havde takket
nej. Senere kom en frivillig ind og tilbød suppe og ikke
mindre end tre portioner suppe blev indtaget med stor
glæde for både patient, frivillig og sygeplejerske.

Det er så skønt, at de patienter, der ikke har så mange
pårørende, virkelig kan nyde godt af vores frivillige, der
har tid og lyst til en snak om både stort og småt.

Litteratur og højtlæsning giver gode oplevelser
Af Inge-Lise Tobiesen, frivillig på Lindely

Hver mandag kl. 14 mødes en stor gruppe beboere fra
Lindely i Caféen for at høre endnu et kapitel eller to fra
den bog, der bliver læst op fra i øjeblikket.
Efter at have læst Kronprins Frederiks biografi ”Under
Bjælken”, følte vi vist alle, at vi var kommet lidt ind
under huden på Kronprinsen. Lindelys beboere synes
især, det var spændende at høre om tiden, hvor Kronprinsen var på Grønland med Siriuspatruljen.
Derfor var der også en stor lyst til at læse mere om
Grønland og Siriuspatruljen, og vi begyndte at læse
Jørgen Bjerres ”Sirius”, som fortæller om Siriuspatruljens oprettelse efter 2. verdenskrig og patruljens arbejde senere op gennem 60’erne og 70’erne.
Under læsningen hørte vi om mange forskellige mænd,
som alle havde været med enten på patrulje eller på
sidelinjen. En dag læste vi om lægen, der var tilknyttet
Siriuspatruljen igennem 30 år, og det var fantastisk, for
dén læge sad i vor midte ved højtlæsningen. Det var vi
slet ikke forberedt på. Det affødte en masse spørgsmål til både lægen og også til hans kone, som sad
med. Det var en helt særlig eftermiddag.
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Sankt Lukas Stiftelsens Kirke
Sankt Lukas Stiftelsens Kirke er en privat kirke, der er
åben for alle. Der er højmesse hver søndag, og skiftevis hver anden uge er der henholdsvis morgen- eller
aftenandagt. Kirken har ikke tilknyttet eget sogn, men
samarbejder med nærområdets sognekirker. Kirken
har plads til 280 personer, og der er kørestolsvenlige
adgangsforhold. Kirken spiller en central rolle på Stiftelsen både indadtil ift. beboere og brugere af Stiftelsens forskellige tilbud og udadtil mod det omkringlig-
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gende samfund. Kirken bruges til at markere de mange
forskellige mærkedage, der er på Stiftelsens forskellige
afdelinger. Der foregår mange arrangementer til glæde
for bl.a. Stiftelsens daginstitution, plejehjem, hospice,
medarbejdere, frivillige samt folk udefra. For alle interesserede arrangeres der løbende koncerter, musikandagter, familiegudstjenester og studiekredse.

Det særlige samarbejde mellem kirken og Lindely
Af Vibeke Hemmert, institutionspræst

Kirken og Lindely går fint hånd i hånd og er til stor glæde for beboerne og alle os andre.
For adskillige år siden havde vi gudstjeneste tre gange om måneden på Lindely. De fandt sted på to tidspunkter; søndag morgen kl. 9.30 og én gang tirsdag kl.
14.00. Det kneb desværre ofte for personalet at have
beboerne klar til kl. 9.30, så vi måtte finde en anden
og bedre løsning. Resultatet blev, at vi nu afholder
gudstjeneste på Lindely to tirsdage om måneden kl.
14.00. Og så er der efterfølgende kirkekaffe for dem,
der har tid og lyst. Alle har mulighed for at få en lille
middagslur, inden det går løs med gudstjenesten, så
tidspunktet er godt og passer ind i dagens rytme på
Lindely. Gudstjenesten varer ca. en halv times tid, og
der er altergang hver gang – undtagen juleaften og til
vor traditionelle nytårsspisning i begyndelsen af januar.
To gange om året har vi to store fester; forårsfesten
og høstfesten. Vi begynder kl. 17 i kirken med en kort
gudstjeneste, og derefter er der en dejlig fest i søstrenes spisestue. Her hygger vi os med dejlig mad og underholdning, og mange pårørende deltager.
Hver søndag ser vi mange af Lindelys beboere til gudstjeneste i Stiftelsens kirke. De møder altid trofast op,
og det er dejligt at se. Alle skal ”rubbe neglene”, så
beboerne kan komme afsted. Lindelys personale skal

være på ”dupperne”, og det samme gælder de frivillige, som hjælper til med at få fulgt eller kørt beboerne
til gudstjenesten. Uden de mange hjælpende hænder kunne det slet ikke lade sig gøre. Alle giver, og alle
modtager – det er en ren win-win-situation!
Beboerne sidder for det meste helt oppe foran i kirken.
De bliver med kyndig hånd dirigeret på plads af søster
Inger Margrethe. Det hele skal helst gå op i en højere
enhed, så alle får en god plads.
Ved altergangen går vi ned til beboerne samt til andre,
der ikke selv kan gå op til alters. Først går kordegnen
med brød – dernæst kirketjeneren med bægrene, og
som den sidste går præsten med kalken. Det er en alvorsstund; men samtidig bliver jeg altid glad, for jeg
føler, at det virkelig er diakoni, der bliver udført i praksis
på smukkeste vis.
Gudstjenesten har altid været vigtig på Sankt Lukas
Stiftelsen. Og det er dejligt at opleve, at så mange af
beboerne på Lindely bakker op om gudstjenesten.
Nogle har måske været vant til at gå i kirke igennem
hele deres liv, og andre får først lyst til det, når de ”er
landet” på Lindely og får at vide, at det tilbud er der.
Nogle beboere kan også se over på kirken fra deres boliger og får også på denne måde et kærligt ejerforhold
til kirken og hele dets liv.
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Kapellet
Stiftelsen har et lille kapel indrettet til begravelser, bisættelser og andre mindehøjtideligheder. Kapellet har
32 siddepladser, kørestolsvenlige adgangsforhold og

et lille orgel. Alle uanset trosretning kan leje kapellet.
De pårørende er ikke forpligtede til at følge traditionelle
begravelsesritualer, men kan tilpasse højtideligheden
efter eget ønske.

Ny lysekrone til Stiftelsens kapel
Af Amalie Stenhøj Andersen, fundraiser

Grundet donationer i 2019 fra henholdsvis Foundation
Juchum, Den Danske Frimurerorden og Lions Hellerup
har det været muligt for Stiftelsen at indkøbe en ny lysekrone, der nu smukt lyser vores kapel op. Lysekronen
hedder Bornebusch (”Den lysende hyldeblomst”) og er
fra virksomheden OKHOLM LIGHTING, der specialiserer sig i kirkebelysning og har lavet belysningsløsninger
til mere en 1500 kirker i både ind- og udland. Lysekronen er inspireret af hyldeblomstens naturlige, geometriske former, anvender halogenglødelamper som
lyskilde og er en smuk, moderne lysekrone. Fra Stiftelsens side har man vurderet, at netop Bornebush-
lysekronens æstetik passer godt til kapellets udformning og indretning.
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Baggrunden for, at Stiftelsen har valgt at søge om
midler til ny belysning, er, at der indtil nu kun har været en sparsom belysning i Stiftelsens kapel. Det har
betydet, at pårørende i forbindelse med begravelser
eller bisættelser har haft vanskeligt ved at læse i salmebog eller sangblad, samt at den, der har forestået
højtideligheden, har haft svært ved at læse op af de
udvalgte tekster.
Det har ligget Stiftelsen meget på sinde at kunne tilbyde pårørende bedre rammer i kapellet, når de skal sige
det sidste farvel til deres kære. Vi er derfor meget glade
for, at donationerne har muliggjort, at vi nu også kan tilbyde de bedst mulige rammer om begravelser, bisættelser og andre mindehøjtideligheder fra vores kapel.

Sankt Lukas Museum
Museet fortæller Stiftelsens historie om de mangeartede opgaver, der i tidens løb er blevet løst, og hvordan Stiftelsens indsatser i samfundet med pleje-,
omsorgs- og undervisningsopgaver har ændret sig i
takt med velfærdssamfundets udvikling. Museet følger denne udvikling fra 1886, hvor adelsfrøken Isabelle

Brockenhuus-Löwenhielm indrettede arbejdsstuer for
fattige arbejderbørn i Elmegade på Nørrebro, over den
gradvise udvidelse af aktiviteter og til de dengang nyopførte bygninger i Hellerup, som den dag i dag danner
rammen om Stiftelsen som en moderne diakonal organisation. Museet er åbent for interesserede efter aftale.

Uofficielt besøg af H.M. Dronning Margrethe 2.
Af søster Kirsten Guttmann Sørensen

Stiftelsens protektor Hendes Majestæt Dronningen var
i 2019 på uofficielt besøg på Stiftelsen og Stiftelsens
museum. På museet kunne jeg vise de to flotte gaver
som Hendes Majestæt Dronningens farmor, Dronning
Alexandrine, har skænket Stiftelsen. Det ene er et altertæppe, som Dronning Alexandrine selv har broderet,
og det andet er en smuk bibel. Begge ting som Hendes
Majestæt ikke tidligere har set.
Besøget sluttede i museets dagligstue med kaffe og
hjemmebag, hvor Hendes Majestæt sad i sofaen under
maleriet af sin farmor. Under kaffen fik jeg mulighed for
at fortælle en sjov lille historie om Dronning Alexandrine, som Hendes Majestæt ikke tidligere havde hørt.

Det var ifm. diakonisseindvielsen den 6. maj 1945.
Dronning Alexandrine plejede at deltage ved diakonisseindvielserne, men på grund af de særlige omstændigheder i 1945 havde vi intet hørt fra Kongehuset og
regnede derfor ikke med, at Dronningen ville deltage.
Men pludselig, mens kirkeklokkerne slår, kører en rød
ambulance op foran Sankt Lukas Stiftelsens Kirke.
Først springer nogle frihedskæmpere ud og herefter
stiger Dronning Alexandrine ud. Så hun havde trodset
uroligheder og usikkerhed og fundet en måde, hvorpå hun kunne deltage i diakonisseindvielsen, lige som
hun plejede.
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Sankt Lukas Stiftelsens Venner
Sankt Lukas Stiftelsens Venner er Stiftelsens støtteforening, der har til formål at udbrede og styrke kendskabet til Sankt Lukas Stiftelsen og Stiftelsens aktiviteter.
Sankt Lukas Stiftelsens Venner ønsker at bakke op om
Stiftelsens virke og bidrage til at sikre økonomisk støtte
til Stiftelsen eksempelvis ved at afholde støttekoncerter, informations- og debatmøder.

På generalforsamlingen i 2019 blev følgende bestyrelse valgt: Nina Berrig (formand), Kirsten Kierkegaard
(næstformand), Olaf Ingerslev (kasserer), Jørn Jensen
(sekretær), Hanne Weng, Peter Kastoft, Niels Johan
Jespersen og Bent Jespersen. Bestyrelsen udsender
nyhedsbrev minimum fire gange om året.

Året 2019 har været et meget aktivt år
Af Nina Berrig, bestyrelsesformand for Sankt Lukas Stiftelsens Venner

Venneforeningen har afholdt mange gode og velbesøgte arrangementer i 2019.
”Hvornår skal man skifte bolig, og til hvad?”, var temaet for gå-hjem-mødet den 2. februar, hvor Bjarne
Hastrup fra Ældresagen fortalte om erfaringer med
ældres ønsker og overvejelser, når alderen begynder
at trykke. Programchef Per Schulze fra Realdania supplerede med at fortælle om etablering og udvikling af
seniorbofællesskaber i Danmark. Et spændende og
velbesøgt møde.
Den 25. maj inviterede vi til klassisk koncert med
Musikkoret København under ledelse af Ole Reuss
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Schmidt til fordel for Lukashuset. De havde et afvekslende repertoire af klassisk musik, danske sange, orgelmusik og fællessange. En dejlig musikalsk oplevelse.
Et andet arrangement til fordel for Lukashuset var musicalen: ”Frans – en musical om Frans af Assisi”, opført
af Frederiksberg Sogns Pige- og Juniorkor samt Dramagruppen. Venneforeningen glæder sig over en vellykket musical og hyggeligt samvær efter forestillingen.
Ved venneforeningens generalforsamling kom hospitalsklovnen Ludo og fortalte om sit arbejde, og
hvordan hun etablerer og udbygger kontakten til børn,
unge og voksne. Efterfølgende blev hele bestyrelsen
genvalgt.

Bag om Sankt Lukas Stiftelsen
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Administration
•
•
•
•
•
•
•
•

Direktionssekretariat
Økonomi, løn og bogholderi
HR
Udvikling
Kommunikation
IT
Fundraising
Reception

Årsregnskab, lønudbetaling, ansættelseskontrakter,
lejekontrakter, personalesager, persondataforordning,
problemer med printere eller PC’ere, afholdelse af
fællesarrangementer, udvikling og igangsættelse af
nye tiltag, opdatering af hjemmeside, nyhedsbreve,
fondsansøgninger, modtagelse af Stiftelsens gæster i
hovedporten m.m. Listen over opgaver er lang, og administrationen løfter en række tværgående opgaver for
Stiftelsens forskellige afdelinger.

Fokusering af Stiftelsens
fundraisingindsats
Af Amalie Stenhøj Andersen, fundraiser

I 2019 modtog Stiftelsen 42 donationer fra fonde og
legater. De mange indkomne donationer forpligter os
til hele tiden at fokusere på, hvordan vi kan skabe den
bedst mulige proces omkring vores fundraisingindsats. Her vægter vi særligt, at de indkomne donationer
behandles ordentligt og bruges til det af donoren beskrevne formål.
For at styrke Stiftelsens fundraisingindsats blev der i
2019 udarbejdet og vedtaget en fundraisingstrategi,
som jeg er ansat til at implementere. Jeg har i første
omgang haft fokus på at strukturere Stiftelsens opsøgende arbejde med henblik på at søge midler, der kan
bidrage til den fortsatte drift og udvikling af Stiftelsen.
Derudover har jeg fokuseret på at koordinere og effektivisere vores interne processer ift. ansøgninger og donationer.
Vi er dybt taknemmelige for alle de donationer, som
gives til Stiftelsen. Vi takker alle, som har doneret til
Stiftelsen og delt troen på vores arbejde for sårbare
grupper. Vi gør alt, hvad vi kan, for fortsat at leve op til
jeres tillid.
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Køkkenet
Køkkenet laver mad til Stiftelsens mange afdelinger,
herunder: Lindely, Hospice, Lukashuset og Lundegård.
Derudover laver køkkenet også mad til søstrene, og der
er mulighed for, at Stiftelsens medarbejdere kan købe
frokost. Det betyder, at der hver dag bliver sendt ca.
500 måltider rundt på Stiftelsen. Køkkenet sørger derudover for maden til Stiftelsens mange arrangementer.
Køkkenet har et team bestående af kokke, køkkenassistenter, opvaskere, en konditor samt en souschef og
en køkkenchef. Derudover er der ansat personale til at
løse diverse rengøringsopgaver. Køkkenet har i forlængelse af et stort mad- og måltidsprojekt fokus på at
lave velsmagende, sund mad, der er lavet fra bunden
af gode råvarer, tilpasset de forskellige målgruppers
ønsker og behov.
I 2018 blev Stiftelsens centralkøkken ombygget, så det
i dag fremstår som et moderne storkøkken indrettet til
at producere mad fra bunden i store mængder.

Mange forskellige
munde at mætte
Af Lene Bøhme, køkkenchef

Selv den mest garvede kok og køkkenchef kan få sved
på panden ved tanken om hver dag at skulle sikre
sund, indbydende og varieret mad til 37 vuggestuebørn, 50 børnehavebørn, 75 plejehjemsbeboere, 24
hospicepatienter, 4 familier i Lukashuset samt alle
vores medarbejdere, der døgnet rundt bemander Stiftelsens mange tilbud. Dertil kommer klargøring af receptionsbuffeter, møde- og kursusforplejning samt de
særlige menuer, der sammensættes til beboere, patienter, pårørende og personale ved særlige lejligheder.
Men sådan er hverdagen i køkkenet her på Stiftelsen.
Hver dag tilbereder Køkkenet ca. 500 måltider, der skal
tilgodese de mange forskellige behov, der er på Stiftelsen. Der skal være mad til børnene i Lundegård, der
skal lære at være madmodige. Der skal være mad til de
ældre på Lindely og patienterne på hospice, der ikke
har den store appetit, og så skal der være mulighed for,
at overlægen og portøren, der har en lang arbejdsdag,
kan købe mad. Så det er en stor og kompleks opgave
at sørge for, at alle er mætte og glade her på Stiftelsen.
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Service
Portører, gartnere og håndværkere hjælper med alle
de serviceopgaver, der er behov for på Stiftelsens forskellige afdelinger. Portørerne kører med blodprøver fra
hospice til laboratoriet, bringer beboere på Lindely til
og fra lægen, henter affald og vasketøj fra afdelingerne,
tager sig af flytteopgaver og udbringer mad fra køkkenet til Stiftelsens forskellige tilbud.
Håndværkerne sørger for vedligeholdelsen af de ca.
35.000 kvadratmeter bygninger, hvilket gælder alt fra
maleropgaver og stoppede afløb til luft i radiatorerne
og mindre ombygninger.
Gartnerne passer og plejer Stiftelsens smukke, gamle
park og grønne områder, der i alt fylder ca. 7 tønder
land, skærer grene af som kan pynte rundt på afdelingerne og pudser Stiftelsens mere end 2.500 vinduer.

Klar til fremtidens udfordringer
Af Kim Weiergang, serviceleder

Mange af Stiftelsens bygninger er af ældre dato og
kræver løbende en del vedligehold – både mindre daglige reparationer, men også større og mere langsigtede
renoveringsprojekter.
I 2019 har der været flere store projekter. I den ene
af Stiftelsens bygninger er nogle af de tidligere små
søsterboliger blevet renoveret og bygget sammen til
to nye lejligheder med henholdsvis tre og fire værelser,
der skal bruges til Lukas Fællesskabet. Derudover har
to af Stiftelsens bygninger, Egehuset og Maskinhuset,
fået skiftet eltavler, så de kan imødekomme nutidens
krav om sikkerhed.
2019 er også året, hvor Serviceafdelingen igangsatte
TV-inspektion af hele Stiftelsens kloaknet med henblik
på en efterfølgende renovering og sikring af hele vores
kloaksystem i 2020. Derudover fik vi igangsat udskiftning af koldtvandshovedforsyningen på hele Stiftelsen
– et arbejde, der også vil fortsætte ind i 2020.
Store renoveringsprojekter som disse er med til at sikre, at vi er på forkant med udviklingen, såvel demografisk og teknologisk som klima- og kapacitetsmæssigt.

42 Årsberetning 2019

Rengøring
Rengøringsafdelingen sørger for, at der altid er rent og
pænt på Stiftelsen. Alle afdelinger har deres særlige
krav til rengøringsniveau og hygiejnestandard. Husassistenterne udfører egenkontrol i samarbejde med
medarbejderne på den enkelte afdeling, så hygiejnen
altid er i orden. På hospice har rengøringen også køkkenopgaver, der består af at modtage og anrette mad
til patienter i samarbejde med hospicepersonalet.
Rengøringen varetager også en række opgaver relateret
til indkøb af rengøringsartikler til Stiftelsen.
En stor opgave for de ansatte i rengøringsafdelingen
er vasketøj. Husassistenterne sorterer og pakker vasketøjet til det eksterne vaskeri og fordeler det, når det
kommer retur. På Stiftelsens eget vaskeri vasker husassistenterne tøj samt dyner og puder for beboerne på
Lindely.

Veluddannede og stolte
husassistenter
Af Iwona Lakoma, rengøringsleder

På Stiftelsen har vi en god fast stab af husassistenter.
Mange har været på Stiftelsen i adskillige år og har indgående kendskab til de forskellige afdelingers ønsker
og behov. Og det er nødvendigt i en kompleks organisation som vores. Derfor har alle husassistenterne
stor viden om både mikrobiologi og kemi, så de ved,
hvordan de skal håndtere de mange forskellige rengøringsopgaver her på Stiftelsen – især på områder,
hvor der er risiko for smitte. Dette gør sig selvfølgelig
særligt gældende på Sankt Lukas Hospice og i Lukashuset, men også i Lundegård, på Lindely og hos flere
af erhvervslejerne.
Derfor skabte det stor glæde blandt alle husassistenterne, da Central Enhed for Infektionshygiejne under
Statens Serum Institut i efteråret udtalte, at de ser ”…
rengøring som en del af patientbehandlingen”. Endelig
kom anerkendelsen af husassistenternes hårde arbejde, og alle rankede ryggen lidt ekstra den dag. For det
er en stor, kompleks og utrolig vigtig opgave at gøre
rent på Stiftelsen.
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Det Rummelige Arbejdsmarked
Det Rummelige Arbejdsmarked (RUM) på Sankt Lukas
Stiftelsen er etableret for at hjælpe personer, som har
brug for ekstraordinær støtte ift. at få kontakt til arbejdsmarkedet. Vi tilbyder bl.a. praktikforløb i begrænsede perioder, og i gennem årene har 16 personer efter
endt praktikforløb fået fast tilknytning til Stiftelsen enten i fleks- eller skånejob, mens andre har fået job på
almindelige betingelser.
Vi oplever, at mange kommer med psykiske problemer som depressioner eller stress og måske kun kan
arbejde tre-fire timer om ugen. Sankt Lukas Stiftelsens
forskellige afdelinger gør en væsentlig indsats, når det
handler om at hjælpe de forskellige praktikanter på en
ordentlig og kærlig måde.
Sankt Lukas Stiftelsen har desuden et samarbejde
med Kriminalforsorgen, hvor personer, som har begået en kriminel handling af mindre alvorlig karakter, aftjener samfundstjeneste. Personer i samfundstjeneste
udfører ulønnet, almennyttigt arbejde som alternativ
til at komme i fængsel. Enkelte personer har efterfølgende fået tilbudt ansættelse i en fast stilling på Stiftelsen.

Borgere i praktik
Af Leyla Gransell, virksomhedskonsulent
i Gentofte Jobcenter

Jeg har i 2019 haft to borgere i praktik hos Sankt Lukas
Stiftelsen. Den ene har været tilknyttet gartner-teamet,
og den anden har været i IT-supporten i administrationen.
Både borgerne og jeg som virksomhedskonsulent har
været meget tilfredse med de to forløb. Der har været
styr på vores faste opfølgninger en gang om måneden, og både ledere og arbejdskollegaer har taget godt
imod praktikanterne og inkluderet dem på lige vilkår
med medarbejderne på arbejdspladsen.
Borgerne har fået en god fornemmelse for at indgå på
arbejdsmarkedet igen, under ordnede forhold. De har
begge givet udtryk for en oplevelse af at blive rummet,
som dem, de er, på arbejdspladsen, hvilket har været
en vigtig del af oplevelsen for dem og har bidraget til
gode resultater for borgerne, som er kommet et skridt
tættere arbejdsmarkedet.
Når jeg henviser en borger til Sankt Lukas Stiftelsen,
ved jeg, at denne vil blive taget godt imod og kommer
i et kompetent og omsorgsfuldt forløb.
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Erhvervslejere
Sankt Lukas Stiftelsen har en række erhvervslejere, som bidrager til livet på Stiftelsen. Den største er
sprogcenteret Speak – School of Danish, der har sin
administration og en række undervisningslokaler på
Stiftelsen. Speak underviser voksne udlændinge i
dansk sprog og kultur. Det betyder en mangfoldighed
af mennesker med mange forskellige nationaliteter,
som i løbet af ugen kommer til undervisning på både
dag- og aftenhold.
En anden lejer, der bidrager med mange besøgende
på Stiftelsens matrikel, er Tranehaven, Gentofte Kommunes Center for forebyggelse og genoptræning. Tranehaven har en stor del af kommunens ambulante

genoptræningspatienter i dertil indrettede træningsfaciliteter to steder på Stiftelsen, og en del af Tranehavens aflastningsafdeling er midlertidigt genhuset på
Stiftelsen, mens deres egne faciliteter er under ombygning. Gentofte Kommune har også en hjemmehjælpsgruppe, der kører ud fra Stiftelsen.
Yderligere består erhvervslejerne af en række speciallæger, med Lukas Øjenhospital som den største, samt
en række psykologer og terapeuter. Endelig har nogle
organisationer adresse på Sankt Lukas Stiftelsen, bl.a.
Mission Øst der er en international nødhjælps- og udviklingsorganisation.
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Sankt Lukas Stiftelsens
organisation 2019
Sankt Lukas Stiftelsen havde i 2019 234 årsværk inkl. Lundegård
Årsværk fordelt på Stiftelsens tilbud
1. Lindely – Plejehjem
8.
1.
7.

2. Sankt Lukas Hospice, Det Udgående
Hospiceteam og Lukashuset
3. Lundegård – Integreret dagsinstitution

6.
5.

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

4.

5. Udvikling & Kommunikation
3.
6. Administrationen
2.
7. Centralkøkkenet
8. Serviceafdelingen og Rengøringsafdelingen
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Bestyrelse,
donationer, gaver og økonomi

Sankt Lukas Stiftelsens bestyrelse
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Formand
Helle Christiansen
Chef Kirkens Korshær

Lise-Lotte Rebel
Biskop

Næstformand
Charlotte Dyremose
Sognepræst

Ole Bjerglund
Sognepræst

Kasserer
Anders B. Andersen
Statsautoriseret revisor

Helle Schultz
Diakon

Olav Ingerslev
Kontorchef

Fru Hanne Weng

Jens Maibom,
Senior Director LEGO Fonden

Medarbejderrepræsentant
Lotte Gelbek Casati,
Afdelingssygeplejerske,
Sankt Lukas Hospice

Peter Birkbak,
Lukas Fællesskabet

Medarbejderrepræsentant
Annette Andersen
Sygeplejerske,
Sankt Lukas Hospice

Donationer i 2019
Sankt Lukas Stiftelsen vil gerne takke følgende fonde, legater, organisationer, kirker, loger og virksomheder,
der generøst har støttet vores arbejde i 2019.

AART Architect
Accura Advokatpartner
ANT-Fonden
Axel Pitzner Fonden
BBR Invest
BE Consult ApS
Broderloge nr. 86
Christian Winther I.O.O.F.
Civilingeniør H C Bechgaard og Hustru Ella Mary Bechgaards Fond
Coolunite Fonden
Den Autonome Geistlige Ridderlige Malterserorden i
Dacia
Den Danske Frimurerorden
Departementschef Hugo Engmann og hustru Carla
Engmanns Fond
DigitalGlobe
DIS
Else og Svend Madsens Legat
Ernst og Vibeke Husmans Fond
Fabrikant Christen Frøkjær-Jensens og Hustrus fond
Foundation Juchum
Funds from Smile of Hope – Saxo
Glostrup Apotek
Grete og Sigurd Pedersens Fond
Grosser Knud Hecht Nielsens Legat
GTN-Fonden
Gudbjörg og Ejnar Honores Fond
Helleruplund Kirke
Holdingselskabet af 15 nov. 1864 ApS
Inner Wheel Danmark
Inner Wheel distrikt 47
James Terry Chapter No. 2372

Jubilæumsfonden af 12. august 1973
KFUK Ordrup
KidsAid
Kirken i Kulturcenteret
Kirsten Lykkes Fond
Kjæhrs Legat
Konsul Georg Jorck og Hustru Emma Jorcks Fond
Lions Danmark
Lions Gribskov
Lions Hellerup
Lions Tornved
Logerne i Palæet
Logen Lyset til de IX hjerter
Nilfisk
Nine-United Fonden
Ordrup Sogns hjælpefond
Præstevang Kirke
PYTBOG v/Henrik Høyer-Hansen
REMA 1000, Gl. Holte
Sct. George Gilde Taastrup
Sankt Lukas Venner
Spejdernes Genbrug
Sportscar Event
Svogerslev kirke
Traute & Svend Sérans Legatfond
Tårbæk Kirke
Veeva
Velfærds- og Forskningsfonden for Pædagoger
Vinhandler Jørgen Dreyer og Hustru fru Elisabeth
Dreyer, født Andersens Legat
Wanda og Svend Jarlsbys Fond
William og Hugo Evers Fond.

Ligeledes vil vi gerne sende en hjertelig tak til de mange private bidragsydere,
der har doneret til Sankt Lukas Stiftelsen i 2019.
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Sankt Lukas Stiftelsens
økonomi i hovedtal
Medlem af Isobro – Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation

2019

2018

t.kr.

t.kr.

143.406

136.353

Gaver

4.186

8.321

Arv

6.375

2.212

Øvrige midler fra puljer

6.495

6.268

160.462

153.153

Af- og nedskrivninger

-1.835

-1.349

Finansielle poster netto

5.984

-2.604

Udvikling- og Kommunikationsafdeling

-3.953

-4.019

Administration

-7.674

-7.499

-143.948

-135.203

9.036

2.479

Overført til særlige formål

4.637

-7.736

Uddelingsramme

2.500

-

1.899

10.215

9.036

2.479

246.232

246.005

119.152

114.041

365.384

360.046

334.186

325.150

Langfristet gæld

12.463

9.995

Kortfristet gæld

18.735

24.901

365.384

360.046

Omsætning fra hovedaktiviteter

Indtægter før afskrivninger og finansielle poster i alt

Omkostninger til hovedaktiviteter
Årets resultat
Resultatdisponering

Overført fra fondskapital (negativt tal er tilførsel)
Resultatdisponering i alt
Balance
Aktiver
Materielle anlægsaktiver
Øvrige aktiver
Aktiver i alt

Passiver
Egenkapital

Passiver i alt
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2019

2018

Overskudsgrad

5,63%

1,62%

Udviklings- og Kommunikationsafdelings procent

2,46%

2,62%

Administrationsprocent

4,78%

4,90%

Formålsprocent

87,12%

90,86%

Soliditetsgrad

91,46%

90,31%

Nøgletal

Omkostninger i mio. kr. fordelt på områderne
27,2%
24%
19,2%

11,8%
8,3%
3,9%

Hospice og
Det Udgående
Hospiceteam

Lindely plejeboliger
og aflastningsboliger

Bygningsområdet
og ejendomsservice

Øvrige
serviceområder

Lukashuset

Rosenly

5,5%

Øvrige
tilbud
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