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i Caféen

Op til to ad gangen af Frederiks
tre udvalgte kan komme på
besøg indenfor i Caféen.
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Kun én (Margrethe i dette
tilfælde) af Frederiks tre u
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Hvervet kan IKKE gå på omgang.
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FOTO: 	Hvis ikke andet er angivet,
er alle fotos fra Lindely/
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Vi opfordrer alle til at bidrage
med tekst og fotos
Send tekst og billeder til layouteren
på andj@sanktlukas.dk

Deadline for indlæg
til næste blad er
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Under Linden kan downloades på
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HVEM ER DET?

BEBOERNYT

Af Ane

GÆT EN
BEBOER

T illykke

• = (halv)rund fødselsdag

Se løsning på næste side!

9. december
Kirsten Dovey

bolig 303

14. december
Gritt Kaltschmidt

bolig 25

31. december

• Jytte Ebba Sørensen

bolig 206

7. januar
Eigil Bach Sørensen

bolig 207

27. januar
Sen Ding
Denne måneds Gæt en Beboer er

for i stedet at begynde for sig selv

født i 1937 i Vestjylland, hvor den

med egen maskinfabrik, som han

fædrene familie i generationer var

drev med succes indtil sin død.

tømrere og smede.

Moderen Jenny var i allerhøjeste

Johs. Jakobsen, vor hemmelige

grad kvinden bag manden, passede

beboers far, var en stolt og driftig

mand, børn, hus og hjem og var

smed, der efter krigen var med til

i det hele taget familiens faste

at grundlægge det Vestas, som i

holdepunkt.

dag er verdensberømt for sine vind
møller. Han solgte dog sin aktiepost

Velkommen til
Ruth Østergaard

bolig 28

Inge W. Pedersen

bolig 122

Ester Lind Henriksen

bolig 308

Efter realeksamen fra Vestjysk
Gymnasium Tarm,

løsning næste side

Syv arbejdskolleger og
medstiftere af Vestjysk
Staalvarefabrik A/S,
senere kendt som
Vestas.
Johannes Jakobsen, vor
hemmelige beboers far,
ses i midten.
DECEMBER 2020

bolig 209

Vi har taget afsked med
Poul Østergaard

bolig 28

Ragnhild Skovbøll

bolig 104

Helle Knuth

bolig 122

Else Højgaard Kenter

bolig 324
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løsning på gæt en beboer

KARIN, stuen

begyndte KARIN DJØRUP fra stue

Rederiforeningen

med hinanden — og Johannes Djørup

etagen — for det er jo hende, det handler

Familien vendte tilbage til København,

var også glad for Lars, for de kunne jo

om — som sygeplejeelev på Ringkøbing

og Karin begyndte at arbejde halvdags

snakke fag.

Sygehus.

som sygeplejerske på Rederiforeningens
Lægekontor i Amaliegade.

Aktiv pensionist

Med fra det vestjyske barndomshjem

Da Lars døde i 2006, solgte Karin huset

havde hun en veludviklet humoristisk

på Margrethevej og flyttede i lejlighed på

sans — og sådan én er jo rigtig god

Strandvejen. Hun blev ikke ensom, for

at have, når man har at gøre med

hun havde altid været dygtig til at pleje

bramfri sømænd, der skal vaccineres

sine mange venindeskaber, hvoraf flere

mod alskens eksotiske lidelser og

stammer fra barndommmen. F.eks. ses

indimellem måske også behandles for

hun her til sin 50-års fødselsdag i 1987

en kønssygdom.

med hjerteveninden Ida, som hun har

Aftenkonsultation med
svigerfar
Til et bryllup mødte hun ærke-

Karin havde en godt og nært forhold til

københavnske Laurs, der var runden af

sin svigerfar, Johannes Djørup, der var

generationer af præster, læger og andre

praktiserende læge i Fiolstræde.

kendt siden mellemskolen.

akademikere, og de blev forlovet i 1958.

Han var langt over 70, men ikke rigtig

Efter deres bryllup i 1960 bosatte de sig

til sinds at gå fuldstændigt på pension,

på Christianshavn, og ældste datter Ane

for flere af hans patienter ville gerne

Sammen med de forskellige ven

meldte sin ankomst i 1962.

beholde ham så længe som muligt. Og så

inder var der frokoster, middage og

var det jo herligt, at Karin kunne hjælpe

kortklub; udstillinger blev besøgt og

ham med aften
konsulationen et par

teaterforestillinger set; bøger blev læst

gange om ugen.

og snakket sammen om; hun hoppede

Skilt fra Laurs; gift med Lars

Reykjavik

Karins før så høje aktivitetsneveau

holdt ikke, og de lod sig skille i al

dalede mere og mere, indtil hun ikke

venskabelighed. Karin blev så gift med

kunne bo alene længere. Men heldigvis

Lars, der var overlæge på Rigshospitalet,

var der plads på Lindely i 2017, og det er

og de fik 25 gode år sammen.

både hun og hendes døtre glade for.

De holdt af samvær
og sel
skabelighed med

familie til Island, hvor Laurs tiltrådte et

venner og familie; de tog

lektorat på Universitet i Reykjavik. Der

på bilferier til Hamburg

var en del repræsentation forbundet med

og Paris i Lars’ flotte

stillingen, hvilket Karin i høj grad nød at

og højtelskede Citroën

varetage — og hun lærte naturligvis også

DS, og de hyggede sig i

at tale sproget.

sommerhuset i Tisvilde,

I 1965 blev yngste datter Else født

hvor Karin ordnede have.

i Reykjavik — og blev hjemmedøbt af

Laurs og Lars kom
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landet. En tur til Island blev det også til.

Ægteskabet mellem Laurs og Karin

Kort efter Anes fødsel flyttede den lille

selveste Biskoppen!

på toget og besøgte veninder rundt om i

rigtigt godt ud af det
7. årgang nr. 12
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Af forstander Tine

Som landet ligger,
ligger også Lindely
Vaccinen mod Covid-19 er lige om hjørnet, men med det i skrivende stund
støt stigende smittetryk kan vi ikke bare lade stå til. Det er
derfor vigtigt, at besøgsrestriktionerne stadig overholdes.
Kære beboer på Lindely
Du sidder nu med julenummeret
af Under Linden i hånden, og jeg
håber, bladet illustrerer, hvordan vi
på trods af en svær tid heldigvis og i
fællesskab lykkes med også at skabe
jule-glædesstunder.
Men kort vil jeg alligevel komme
omkring corona-pandemien.
Generelt må vi bare sige, at som
landet ligger, ligger Lindely også.
DECEMBER 2020

Vaccine på vej
Det betyder, vi er tæt på målstregen,
og forberedelserne til modtagelsen af
vaccinerne er gået i gang. Det bliver
højst sandsynlig vores plejecenterlæge,
der skal stå for at vaccinere både alle
beboerne og alle medarbejderne en
gang i det nye år. Og vi kan næsten
ikke vente.
Men vi er der ikke endnu og går
nogle potentielt svære uger i møde,
7. årgang nr. 12

nu hvor smittetrykket både i Region
Hovedstaden og på landsplan er støt
stigende.

De sidste, lange uger
Eller med andre ord: Der er lys for
enden af tunnellen, men vi ved ikke
helt, hvor lang tunnellen er.
Det betyder, at vi må mobilisere alle
vores ressourcer og vores sammen
hængskraft for at
forts. næste side
UNDER LINDEN
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L E D E R forts.

komme godt igennem de
sidste uger. Coronaen har
strejfet os et par gange,
men vores beredskab
virker, og vi er konstant
parat.

kolleger i samarbejde med
Stiftelsens direktør Henrik
Nederegaard og vil med
udgangen af året melde ud
om, hvem der får ansvaret
hvor.

Tak er kun
et fattigt ord

Et forsinket, men
udvidet nummer

I har heldigvis et godt
netværk af pårørende
omkring jer, der støtter
godt op om jer – og som
også gør medarbejderne
glade ved at over
holde
besøg srestriktionerne,
hvor strikse disse end er.
Tak for det og tak til
både jer og de af jeres
pårørende, der kommer
med meget anerkendende
tilgang til personalet. Et
personale, der i sagens
natur ikke kan arbejde
hjemme
fra, men som
derimod udviser et beundringsværdigt
overskud til:
• fortsat at komme på arbejde iført
visirer fra morgen til aften.
• at møde hver dag på trods af et
sind fyldt af akkurat den samme
angst og bekymring som resten af
Danmarks befolkning – og i øvrigt
har gjort det i over 270 dage.
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Helt uden sammenligning i øvrigt:
Hvis ikke vor Dronning sender en tak
ud til frontpersonalet i sin Nytårstale,
kommer jeg i hvert fald til det!

Nye sygeplejersker
Vi har med held annonceret efter
sygeplejersker og haft flere til samtale.
Og det er med stor glæde, jeg kan
fortælle, at Sara og Nina, to både
dygtige og erfarne sygeplejersker, er
blevet ansat og begynder mandag den
4. januar.
De og Marina, vores nuværende
afdelingssygeplejerske, kommer til
at teame op, og Lindely vil således
fra begyndelsen af det nye år have
tre garvede afdelings
sygeplejersker
til hjælpe os med at løfte sygepleje
fagligheden.
Jeg sidder nu og kigger på
organisationen af vores kommende
7. årgang nr. 12

Endelig vil jeg skrive,
at I kan glæde jer til at
fordybe jer i bladet, som er
forsinket igen-igen, men så
til gengæld på hele 28 sider
med masser af juleknas.
Specielt vil jeg vil frem
hæve artiklen på næste
side, som vi bringer med
tilladelse fra Kristelig
Dagblad, og hvor en af
vores beboere, Henning
Strøm har givet et begavet
og vigtigt interview og
indspark til debatten om
livet på et plejehjem.
Så snart vi kan mødes fysisk
igen, vil vi tage problematikken op
og debattere artiklen i Beboer- og
Pårørenderådet.

Glædelig Jul
Vi må holde hinanden fast i alt det,
der har virket, og alle de gode stunder,
som 2020 trods alt også har givet os,
fremfor at dvæle ved de udfordringer
som pandemien har bragt.

Alle vi ledere og medarbejdere på
Lindely er i hvert fald meget klar til
2021.
Kærlige julehilsener,
Tine
DECEMBER 2020

KEDSOMHED

Artikel fra Kristeligt Dagblad 12. november 2020
torsdag

Bringes med tilladelse fra

12. november 2020
Nr. 37
125. årgang

”IKKE VED MAGT OG IKKE VED STYRKE, MEN VED MIN ÅND, SIGER HÆRSKARERS HERRE”

Færre end frygtet er døde
under coronakrisen

F OTO : M A R I O A N Z U O N I / R E U T E R S / R I T Z AU S C A N P I X

Hvem skulle have troet,
at k edsomheden skulle
blive min død
I foråret forberedte danske myndigheder sig på et år med mange dødsfald, men nye tal fra
Danmarks Statistik viser en lavere dødelighed end sidste år. Det kan vi netop takke
nedlukningen for, siger pandemiforsker
AF METTE SKOV HANSEN

skov@k.dk

I marts fik folkekirkens præster besked på at tælle, hvor
mange kister de kunne have
på køl i deres kapeller. Krematorier blev spurgt, hvor
mange de eventuelt kunne
kremere om dagen. Og i regionerne blev der tjekket op på
antallet af ligposer, urner og
kister, de havde til rådighed.
Frygten var, at coronakrisen, som dengang kun lige
var begyndt, skulle føre til
flere dødsfald, end samfundet kunne håndtere, og der
var generelt en bekymring
for, hvor mange der ville dø
af den nye virus herhjemme.
Noget kunne dog tyde på,
at bekymringen for overdødelighed under coronakrisen
har været overvurderet. I går
offentliggjorde Danmarks
Statistik nye tal, som viste, at
i alt 40.258 danskere er døde i
årets tre første kvartaler. For
samme periode sidste år var
tallet 40.274, hvilket betyder,
at der altså er 16 færre dødsfald i år.
Sammenligner man med
tidligere år, er tallene også
meget gennemsnitlige, siger
Dorthe Larsen, afdelingsleder i Danmarks Statistik.
”Hvis vi kun ser på andet
og tredje kvartal, hvor coronakrisen var i gang, så er der
knap 300 flere døde i år i for-

hold til samme periode sidste
år. I en normal verden ville
man se den forskel som udtryk for almindelige udsving.
Det er så tæt på at være det
samme, at vi ikke havde kommenteret forskellen, hvis ikke
det havde været for coronakrisen,” siger hun.

Ifølge de seneste tal fra
myndighederne er der registreret 753 coronarelaterede
dødsfald i Danmark. Det tal
kunne dog have været langt
højere, hvis Danmark ikke
havde gjort så meget for at
holde smitten nede i foråret,
siger Lone Simonsen, der er
pandemiforsker og professor
ved Roskilde Universitet.
”Fra den store befolkningsundersøgelse ’Vi tester Danmark’ ved vi, at 2,2 procent af
danskerne har været smittet
med covid-19. Hvis det tal
svarer til cirka 700 dødsfald,
ville vi potentielt set have risikeret omkring 20.000 dødsfald, hvis vi havde satset på
at opnå flokimmunitet, hvor
mindst 60 procent af befolkningen skulle være smittet.
Hvis vi havde sluppet virussen løs, ville dødstallet altså
med stor sandsynlighed have
været langt højere og mere
voldsomt end ved en almindelig sæsoninfluenza,” siger
hun og tilføjer, at man bare
skal kigge på den synlige
overdødelighed i corona-

Antal døde i årets første tre kvartaler
2020: 40.258
2019: 40.274
2018: 41.946
2017: 39.854
Normalt dør mellem 50.000 og 55.000 danskere årligt.
KILDE: DANMARKS STATISTIK

”

Hvis vi havde
sluppet virussen løs,
ville dødstallet altså
med stor sandsynlig
hed have været langt
højere og mere vold
somt end ved en
almindelig sæson
influenza.

LONE SIMONSEN, PANDEMI
FORSKER OG PROFESSOR VED
ROSKILDE UNIVERSITET

perioden i lande som Italien,
Spanien, Belgien og England
for at forstå konsekvenserne
af en sen nedlukning af samfundet.
Når det samlede antal døde
i Danmark ikke er højere end

normalt, skyldes det også, at
andre dødsårsager har været
mindre hyppige under krisen.
I foråret døde færre for
eksempel af influenza, og
ifølge Lone Simonsen kan det
samme blive tilfældet i den
influenzasæson, som netop
er begyndt.
”Hvis danskerne bliver ved
med at holde afstand og have
fokus på hygiejnen, er det
faktisk sandsynligt, at vi helt
undgår en sæsoninfluenza
denne vinter. Influenzaen har
for eksempel ikke rigtig bredt
sig på den sydlige halvkugle
det seneste halve år, hvor de
har haft vinter. Hvis vi undgår sæsoninfluenzaen, vil det
føre til en større underdødelighed, da det typisk er influenza, der giver overdødelighed,” siger hun.
En af de faggrupper, som følger statistikken for dødsfald i

Danmark tæt, er landets bedemænd. Og hos Begravelse
Danmark, som har begravelsesforretninger over hele landet, er udviklingen i år da også blevet fulgt mere nøje end
normalt, siger direktør
Mogens Balling.
”Vi har 52 bedemænd ansat
over hele landet, og vi holder
øje med, om der skulle komme ekstra pres på nogen af
dem, eller om de omvendt
har en lavere aktivitet end
normalt. Da vi i foråret hørte
om dødstallene i udlandet,
kom vi jo til at frygte, at vi ville få svært ved at følge med.
Men nogle måneder inde i
krisen kunne vi godt se, at
det snarere pegede i den anden retning,” siger han.
I sidste måned interviewede TV Syd en bedemand, der reserverede 200
ekstra kister, da coronakrisen
begyndte i Danmark. Men siden havde han haft 60 færre
dødsfald end normalt, hvilket betød, at han måtte afskedige en medarbejder.
Mogens Balling kender ikke til bedemænd, der på samme måde skulle være hårdt
pressede lige nu, men økonomisk kan han se, at flere for
tiden vælger anderledes eller
mindre ceremonier, ligesom
der i flere tilfælde bliver købt
færre blomster og billigere kister i forbindelse med dødsJ
fald.

Flere kvinder får ordet i den nye
udgave af Højskolesangbogen

Neil Youngs sangkatalog afspejler de op- og nedture, den canadisk-amerikanske verdensstjernes liv
har taget. I dag fylder han 75 år.
Bøger&Kultur side 8

Antallet af kvindelige forfattere er fordoblet og kvindelige komponister er tredoblet
i den 19. udgave af Højskolesangbogen, der udkommer i dag. Indholdet er både
traditionsbevidst og mere samtidigt

AF JOHAN STORGAARD
JESPERSEN
OG MORTEN MIKKELSEN

jespersen@k.dk, mikkelsen@k.dk

Da den forrige Højskolesangbog udkom i 2006, var der ingen kvinder blandt de store
bidragydere. På både forfatternes og komponisternes
top-20 var der kun mænd. Nu
er to kvinder, Iben Krogsdal
og Lisbeth Smedegaard Andersen, med på top-10-listen,
og selvom mændene stadig
dominerer blandt komponister, er antallet af kvinder,
der har komponeret til Højskolesangbogen, tredoblet
fra 15 til 45. Antallet af kvindelige forfattere er steget fra
24 til 51.
Denne udvikling glæder
forfatteren Stine Pilgaard,
der selv debuterer i Højskolesangbogen med fire nye tekster.
”Jeg synes, det er oplagt, at

kvinderne også får lov til at
bidrage, når der nu netop er
tale om fællessange, der skal
afspejle et land og dets værdier. Hvis man ikke lige tænker over det, kan man let blive lullet ind i en fantasi om,
at der kun fandtes mænd her
i landet indtil 1960’erne. Men
halvdelen af landet er jo
kvinder, så det er vigtigt også
at få deres erfaringer med,”
siger Stine Pilgaard.

Hvis nogen tror, at den nye
Højskolesangbog er tømt for
sit gamle indhold og i stedet
fyldt op med feminisme og
multikulturalisme, skal det
med, at 430 af de 601 sange i
den nye bog også stod i den
forrige. Og blandt de 122 sange, som er taget ud, er flere,
der kom ind sidst, men aldrig
kom til at fungere til fællessang.
Elskere af gamle salmer vil
dog savne for eksempel nog-

Top-10 over forfattere
i Højskolesangbogen 2020

Antallet af sange, de respektive sangskrivere har med i
den nye udgave af Højskolesangbogen:
3 1. N.F.S. Grundtvig 67
3 2. B.S. Ingemann 19
3 3. Jeppe Aakjær 14
3 4. Benny Andersen 12
3 5. Halfdan Rasmussen 11
3 6. Iben Krogsdal 10
3 7. Jens Rosendal 10
3 8. Lisbeth Smedegaard Andersen 8
3 9. Poul Henningsen 8
3 10. Frank Jæger 8

F OTO : M A D S C L A U S R A S M U S S E N / R I T Z A U S C A N P I X

men andre taget ind, og
Grundtvig har stadig 67 tekster med.
Formanden for Højskolesangbogsudvalget, Jørgen
Carlsen, understreger, at de
udeladte salmer ikke er erstattet af ugudelige sange,
idet antallet af salmer er
uændret:
”Vi har bestræbt os på, at
tærsklen til kirkerummet ikke må blive så høj, at den
moderne dansker ikke kan
skræve over den. Derfor har
vi gjort plads til nogle af de
nye, tapre forsøg på at skrive
salmer inden for en nyere
tidshorisont.”
Netop nyskrevne, men traditionsbevidste salmer og
sange kendetegner de nye
kvindelige storleverandører
til Højskolesangbogen.

Minksagen er fra regeringens side
blevet håndteret
Kristeligt Dagbl
ad Torsdag
12. november
på en måde, der kan risikere at koste autoritet
i den
2020
fremtidige indsats mod corona. Danmark side 2
Liv&Sjæl-redaktø
r: Karin Dahl
Denne side
Hansen / livogsjae
er redigeret
l@k.dk
af Poul Nielsen

• Danmark: Dårlig mundhygiejne hos indvandrere og deres
efterkommere kan få betydning for både deres sociale integration
og deres tilknytning til arbejdsmarkedet side 3

• Liv&Sjæl: Forhenværende departementschef Henning Strøm
er blevet 95 år. Han er ensom, depressiv og forbløffet over, at
kedsomheden ser ud til at blive hans død side 7
Tidligere depa
entschef Hen
• Bøger&Kultur: Seks stjerner fra Kristeligt
Dagblads rtem
anmelder
men Strøm
ning Strøm
takk nej. I
er blevet 95
stedet mener
til Nikolaj Hübbes opsætning af balletten ”Sylfiden” er
på
år. Han
han, at velfæ
AF MATHIA
S SONNE MENCKE
rdsstatens tilbu bor på et plejehjem
Det Kongelige Teater side 9
mencke@k.dk
og føler sig
d på livets sidst
ensom og
e opholdsst
enning Strøm
ed burde være depressiv. Lægen vil
drømordinere antid
mer omDenne
nærvær
side er redigeret af Poul Nielsen
at kravle
ud
epressive
ad vindue

Tidligere departementschef Henning Strøm er blevet 95 år. Han
bor på et plejehjem og føler sig ensom og depressiv. Lægen vil
ordinere antidepressiver, men Strøm takker nej. I stedet mener
han, at velfærdsstatens tilbud på livets sidste opholdssted
burde være nærvær.
”Årets udgivelse.”
– JYLLANDS-POSTEN

– POLITIKEN

Bogen alle
taler om

le af Kingos og Brorsons salmer. De to salmedigtere er
skåret ned fra henholdsvis 12

og 9 tekster i den gamle til 6
hver i den nye. Nogle Grundtvig-tekster er også udeladt,

fortsætter side 3

Giv Lene en hverdag,
hvor livsglæde
går forrest

– SØNDAG

– KRISTELIGT DAGBLAD

– BERLINGSKE

SMS Hvalpe
til 1217 og støt
med 150 kr.
+ alm. SMS-takst
(udbydes af Dansk
Blindesamfund).

Førerhunde giver
frihed og et aktivt liv
til mennesker med
synshandicap. Det
samme gør du, når
du støtter Dansk
Blindesamfund

– MAGASINET LIV

Af Mathias Sonne Mencke, Kristeligt Dagblad

H

enning Strøm drømmer om
at kravle ud ad vinduet og
forsvinde. Måske slå et smut
forbi Christiansborg for at genbesøge
de bonede gulve, han som tidligere
departementschef kender bedre end
de fleste. Bagefter kunne han passende
besøge Amalienborg Slot for at se, om
han endnu en gang skulle få held til at
hilse på Dronningen.
For sandheden er, at det kan 95-årige
Henning Strøm ikke. Efter et langt og
begivenhedsrigt liv er han endt på det
plejehjem, der højst sandsynligt bliver
hans sidste opholdssted.
Som tilfældet sikkert er for de fleste
mennesker, var dette aldrig meningen.
»Ikke for mig,« tænkte Henning
Strøm, indtil planen gik i vasken en
forårsdag i 2016, hvor han faldt om
på Nørreport Station i København,
da hjertet satte ud. Siden da har han
‘skrantet’, og helbredet blev ikke
DECEMBER 2020
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bedre af de efterfølgende
blodpropper. En ny hjerteklap
betyder dog, at hjertet
påny banker ufortrødent.
Hukommelsen er også
intakt, hvad enten det gælder
minder eller aktuelle emner.
Og efter en slidsom genoptræning
kan Henning Strøm igen gå og tale.
Henning Strøm siger, at han »elsker
at tale«.
Problemet er, fortsætter han,
at luften på plejehjemmet er fuld
af stilhed. Han kalder den for
kvælende og beskylder atmosfæren
for at have gjort ham deprimeret. I
et debatindlæg, Berlingske bragte
i sommer, beskrev han, hvordan
han føler sig udsat for psykisk
omsorgssvigt, og at han opfatter sig
som »en kustode på Thorvaldsens
Museum – omgivet af umælende
statuer«.
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»Hvem skulle have
troet,« siger han, »at kedsomheden
skulle blive min død.«
Det er dét, vi skal tale om. En
gammel mands oplevelse af hverdagen
på livets sidste adresse.

H

enning Strøm har brugt det
meste af sit på at lægge sten til
den velfærdsstat, Danmark er i
dag. Som ansat i Indenrigsministeriet
var han en af embedsmændene,
der i 1960’erne fødte idéen om at
forvandle landets 1388 kommuner
til 275 i datidens øjne storkommuner.
Visionen udmøntede forts. næste side
UNDER LINDEN
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K E D S O M H E D forts.
sig i kommunalreformen, han som
departementschef i Boligministeriet
i 1970 var med til at realisere. Senere
blev han udnævnt til stiftamtmand i
Københavns Amt, ligesom han endte
med at spille en fremtrædende rolle i
byfornyelsen af København. I 1995
gik han på pension. Nogle år senere – i
2002 – spurgte dagbladet Information
ham om pensionisttilværelsen.
»Nu har jeg fred. Der er ingen, der
ringer, ingen, der forlanger noget af
mig, ingen, der generer mig, heller
ikke inspirerer mig. Men jeg har fred
til at være mig selv,« sagde han.
Siden 2018 har han boet på
plejehjemmet Lindely, der er en del
af Sankt Lukas Stiftelsen i Hellerup.
På grund af coronarestriktioner er
besøgende – heriblandt journalister –
forment adgang til de ældres værelser. I
stedet sidder hr. Strøm, som personalet
titulerer ham, i plejehjemmets café. En
af de ansatte har dækket et bord med
porcelænsservice og stillet kokostoppe
og kaffe frem. Her er ingen andre.
Henning Strøm tager ordet. Det
er vigtigt for ham, at hans udtalelser
anses som et vidnesbyrd om livet på et
plejehjem i Danmark. Kommentarene
må ikke læses som en specifik kritik af
personalet på Lindely, forklarer han
og fastslår, at »de gør alt, hvad de
kan, ud fra de muligheder, de har til
rådighed«.
»For mig handler det om at starte
en diskussion om, hvad meningen
med de sidste år af ens liv bør være. Jeg
fortæller det her, så andre forhåbentlig
spørger sig selv, hvordan de ønsker, at
deres forældre skal tilbringe den sidste
tid,« siger han.

K

edsomheden indtræffer i det
øjeblik om morgenen, Henning
Strøm slår øjnene op.
»Der er min første tanke, at jeg er
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ked af, at dette er min skæbne. Jeg
klarer mig egentlig fint fysisk, men
psykisk er jeg ikke en glad mand – det
har jeg ellers altid været. Jeg ved, at det
ikke er af ond vilje, at jeg er isoleret.
At det bare er sådan, det er, men jeg
har svært ved at acceptere det. Jeg
har været heldig hele tilværelsen og
befundet mig i miljøer, jeg har været
glad for, men den tid er forbi.«
Henning Strøm fortæller, at der
er dage, hvor han har ingen eller
ringe social kontakt. Personalet
kommer ganske vist med måltiderne
og fortæller, hvad der er på menuen,
men resten af dagen foregår som regel
i stilhed, der kortvarigt afbrydes, når
en forvirret dame på gangen »råber
og skriger«, eller når en af hans døtre
eller børnebørn ringer.
Han kalder sig for en af pleje
hjemmets ressourcestærke beboere.
Størstedelen af de andre lider nemlig
af demens. En sygdom, der gør mange
ude af stand til at føre en samtale, og
som begrænser muligheden for sociale
gøremål. For det meste udgøres
dagens tilbud derfor af ‘Far til fire’film og billedlotteri.
»Når man kommer på plejehjem, så
bliver man med ét revet ud af sit miljø.
Selvfølgelig ville jeg godt kunne se en
‘Far til fire’- eller Morten Korch-film
en gang imellem. Problemet er, at det
er dét, de viser størstedelen af tiden,
og jeg er ved at eksplodere bare ved
tanken.«

S

ørgmodigheden,
fortæller
Henning Strøm, er det
seneste år taget til i styrke
og kom gradvist til udtryk gennem
aggressioner. Han følte, hvordan
hans sind formørkedes, og at han blev
bange for sig selv. En dag blev det for
meget. Henning Strøm har gennem
sit liv været en af de mænd, der skulle
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slæbes til lægen, men denne gang tog
han selv initiativet.
»Jeg kunne mærke, at jeg ikke kunne
styre mig selv længere. At jeg frygtede,
om jeg kunne finde på at begå noget
voldeligt. Jeg havde simpelthen ikke
kontrol over mine følelser.«
Lægen konkluderede, at Henning
Strøm har en depression og tilbød
ham antidepressiv medicin. Noget,
den tidligere embedsmand afslog.
Han mener ikke, at piller bør
være løsningen på, at han og
andre plejehjælpsbeboere keder
sig og føler ensomhed. Der må
findes et alternativ, siger han og
foreslår, som den forvaltningsmand
han er, at ministeren nedsætter
en arbejdsgruppe, der kan give
ældreplejen et »serviceeftersyn«.
»Eksempelvis ved jeg, at der bor
en mand, der hedder Knud, oppe
på fjerde, som jeg talte godt med i
haven i sommer. Han er også frisk.
Udfordringen for os er at finde
hinanden. Jeg forstår ikke, hvorfor
man ikke gør mere ud af at placere
ældre, der udtrykker et behov for
socialt samvær, sammen. Da jeg
skulle på plejehjem, var der ingen, der
spurgte mig om mine behov. Der var
et ledigt værelse på en tilfældig etage,
og der blev jeg så indlogeret. Det er
hidtil lykkedes mig at takke nej til
lykkepillerne, men det holder jeg ikke
til meget længere,« siger Henning
Strøm.

F

or at afbøde ensomheden har
Henning Strøm fået tilknyttet en
såkaldt besøgsven, der kommer i
godt og vel en time hver onsdag. Han
kalder den omkring 10 år yngre mand
for sin nye frivillige ven – hans gamle
venner er døde. Henning Strøm
værdsætter besøgsvennens selskab
og deres samtaler. Det er et af ugens
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højdepunkter, selvom en time går hurtigt.
Et andet lyspunkt er mandelogen, som en
pensioneret sognepræst holder hver anden uge.
Her bliver nogle af de mere friske beboere,
som Henning Strøm har svært ved at komme
i kontakt med i hverdagen, bragt sammen.
Præsten Jakob Rönnow faciliterer samtalen.
Får de ældre til at fortælle om deres minder. Af
og til vender de verdenssituationen. For tiden
corona og valget i USA. Eller også har præsten
taget billeder med af Akropolis i Athen eller
Københavns rytterstatuer, som han fortæller
de ældre mænd historier om.
Taler I også om de svære emner i mandelogen
– ensomheden og måske døden?
»Nej, det gør vi ikke. Det ville jeg ellers ikke
have noget imod. Men man nævner ikke døden
på et plejehjem. Jeg har aldrig hørt en beboer
eller en ansat tale om det.«
Hvorfor, tror du?
»Måske er det for alvorligt. Jeg tror i hvert
fald ikke, at det er for at genere os, at ingen
bringer emnet op. Det er nok snarere for at
skåne os. På plejehjem taler man hellere om
Morten Korch-film end om ensomhed og
døden.«
Efter halvanden time i selskab med Kristeligt
Dagblads medarbejder konstaterer Henning
Strøm, at han har hygget sig og siger, at
samtalen har været »meget opbyggelig«. Det
sidste kvarter har den mest handlet om det
amerikanske valg og fremtidsudsigterne for
den frie verden.
Har du egentlig stadig lyst til at leve?
»Jeg tør i hvert fald ikke at begå selvmord, og
det synes jeg heller ikke, at jeg kan være bekendt
over for min familie eller over for systemet, der
har gjort så meget for at holde mig i live. Jeg
ved jo godt, at man skal være taknemmelig for
livet, men jeg vil nok sige, at jeg ikke længere er
sikker på, at det er et gode at være levende... Og
ingen af os ved jo, hvad der venter efter.«
Er du nysgerrig på det?
»Jeg vil snarere sige, at jeg føler mig mindre
og mindre nysgerrig på livet,« siger Henning
Strøm, inden han rejser sig, griber rollatoren og
lister afsted omsluttet af stilhed.

DECEMBER 2020

Af Else Marie

Kartoffeldag
DET PLEJER AT være på Valdemarsdag den 15. juni, at
Dansk Kartoffel Råd opfordrer landets plejehjem til at fejre
Kartoffeldag med kartoffelmadder til frokost — og hvortil
De Danske Spritfabrikker leverer en snaps. I år blev den
officielle Kartoffeldag dog corona-udsat til kartoffelferien i
stedet, men det ændrede heldigvis ikke ved, at vi på Lindely da
fik både kartoffelmadder og snaps den 15. juni alligevel!
Den 13. oktober blev der så atter serveret både en sildemad
og en overdådig kartoffelmad fra Centralkøkkenet, og til dessert
blev der budt på kaffe og kartoffelkage. Aase havde bestilt 100
kager i Kvickly, så alle beboere og medarbejdere kunne smage
dette dejlige bagværk. Nok anbefales det at spise ca. 600 gram
grøntsager om dagen, men jeg tror ikke, der var så meget
kartoffel i denne kage. Men skønt smagte den! Og selvfølgelig
blev der serveret øl og snaps til maden.
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CAFÉ-AKTIVITETER PÅ NYE MÅDER

PÅ · T R O D S · A F · C O R O N A

Når beboerne ikke kan komme ned i
Caféen til aktiviteter, må aktiviteterne
komme op på etagerne til beboerne!

DEN

AMERIKANSKE

Intet er så skidt, at det ikke er godt
for noget, for denne etage-isolation
har i flere tilfælde resulteret i nye
deltagere – nemlig beboere, som af
forskellige årsager ikke tidligere har
kunnet/villet ned i Caféen. Det er
bare så dejligt!
Vore beboere bidrager med
mange ting – vi skal nogen
gange bare prikke til dem med
et emne, og så er der trykket på
Fortællerknappen !
Så er det værd at gå hjem efter en
god dag!

DIGTER

Robert Frost (1874 –1963) har en
gang sagt: »Med tre ord kan jeg
opsummere, hvad jeg har lært om
livet: Det går videre.«
Det gør det også på Lindely!

Nye tider, nye måder
Vi prøver at finde på nye tiltag og
på andre måder at gøre de gamle
på. Nu blot på de enkelte etager.
Én af de mange coronarestriktioner er, at etagerne ikke må
blandes – og nu er Caféen desuden
lavet om til besøgscenter. I stedet
går vi, dvs. Aase, Edith, søster
Ingrid og jeg, hen over middag
op på hver vor faste etage for dér
at arrangere forskellige aktiviteter
med beboerne.
Vi kan spille banko – eller synge
sammen – eller måske quizzer vi.
Nogle dage har vi højtlæsning eller
ser en film – og på 3. sal har vi sågar
spillet curling.

Curling
Knud var overdommer og talte
point sammen, og damerne blev så
ivrige, at de rejste sig op fra stolene
for bedre at kunne ramme det
modsatte holds sten på gulvet.

Stor paratviden
Vi har også sunget en del skønne
efterårssange som bl.a. Det lysner
over agres feldt, samt efterårsquizzet lidt.
Hvem var det, der sagde, at
rønnebærrene er sure?
Og hvad er en Gravensten, som
smager af bækken ved min faders
gård?

Gode oplevelser
Når vi så mødes igen i Caféen hen
på eftermiddagen, kan vi næsten
ikke vente med at fortælle, hvilke
gode oplevelser vi hver især har haft
på etagerne.

10
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For slet ikke at tale om den skalmeje,
jeg altid spørger ind til.
Og hvor er I altså gode! Mange af jer
har de rette svar!
Jeg ved også fra både søster Ingrid
og Edith, at vore beboere nyder quizeftermiddagene.

I stuen holder man meget af
Paul Hammerichs tv-serie Det
Gamle Danmark. ordsprogsquiz og
neglesalon.

Film og banko
Sound of Music med Julie Andrews
var et stort hit på 1. sal, ligeså er en
god omgang banko.

Vi lagde også mærke til, hvor flot
rådhusvinen på kirken blev – bladene
blev så orange og røde, som ville de
protestere mod vinterens komme.
Jeg gik bl.a. tur i parken midt i
oktober med Ruth og Jytte fra 3. sal.
Begge nød de at se og plukke de sidste
smukke blomster rundt om i bedene.
Det fik mig til at tænke på et
gammelt digt af Mathea Fauerholdt :
På min stille vandring har jeg gået
Mellem gyldne blades tavse drys.
Og i dag, da har jeg vistnok fået
Som’rens allersidste afskedskys.
Jeg har plukket som’rens sidste roser,
— knopper, som blev aldrig foldet ud.

Frisk luft
I sensommeren fortsatte vi med gåture
i parken med beboerne. Sammen har
vi kunnet lægge mærke til, hvorledes
træerne ændrede farve og begyndte at
drysse lige så stille ned. Og så lå det jo
naturligt for at tale om – og synge lidt
udenad af – Grundtvigs Nu falmer
skoven trindt om land.
DECEMBER 2020
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Li’ som længsler — drømme,
håb, der brister,
Segner de en dag på vinterens bud.
Solskinsblomst! Hvor er du skøn at skue,
Og at trykke varsomt mod en kind.
Hvad gør det, at vintermørket true,
Blot vi gemmer solskin i vort sind. 
UNDER LINDEN
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HJEMMEBAGTE LÆKKERIER

Af Else Marie

torsdagsbolledamen
Hver torsdag kommer frivillig-Marianne og bager i timevis,
så vi kan få lækkert hjemmebag til eftermiddagskaffen,
den varme kakao eller vores nye tiltag: brunch.

frivillige, er rigtigt godt kendt med

Varm kakao og Mariannes
nybagte boller

Sankt Lukas Stiftelsen, for det er nede i

Er der noget skønnere end at få varm

Centralkøkkenet hun for omkring 50 år

kakao på en råkold efterårsdag?

MARIANNE, VOR TROFASTE bage

siden blev uddannet til økonoma.

Så den 29. oktober besluttede vi at

Dernæst fik køkkenerne på plejehjem

servere varm eftermiddags-kakao på

som Strand
lund i Charlottenlund og

etagerne sammen med Mariannes

Hoffmanns Minde i Brønshøj glæden af

lækre, nybagte, lune boller.

hendes dygtighed og engagement.
Da Hoffmanns Minde lukkede, kom
Marianne tilbage i køkkenet på Sankt
Lukas, nu som souschef. Men efter et

på 2. sal, hvor beboerne var inviteret

halvt års tid blev hun headhuntet til

hen i spisestuen til kl. 9. Medarbejderne

Rosenborgcentret i Nyboder, hvor hun

gjorde alt for at få beboerne bænket ved

stod for at få Københavns kommunes

bordene i god tid, og det betød, de kunne

første økologiske plejehjemskøkken op

sidde med og nyde måltidet sammen

at køre. I 2011, kort tid efter at Marianne

med beboerne.

var gået på pension, døde hendes mand,

Og sikke et bord, der var stillet an!

og hun flyttede til Hellerup. Og vendte

Der var scrambled æg, bacon og små
Alle nød både bagværket og den

pølser. Der var lækre oste; yoghurt

varme kakao, (evt. sammen med en

serveret i høje glas; frisk frugt og

Nu hjælper hun os, bl.a. når vi bager

eftermiddagsøl som i Jens’ tilfælde), og

Mariannes nybagte boller. Der var en

til Sønder
jysk Kaffebord og andre

der var flere, der kunne sætte mere end

dejlig stemning denne formiddag og

arrangementer. Og så kommer hun fast

ét krus til livs!

snakken gik lystigt.

for alvor ‘hjem’ til Sankt Lukas, for hun
begyndte nemlig som frivillig her.

hver torsdag formiddag og bager boller,

Den

19.

november

arrangerede

Edith det i stueetagen. Også her blev

kommer drys
sende henad middagstid,

Brunch – et anderledes
morgenbord!

fortæller med lysende øjne, hvor skønt

Som noget nyt eksperimenterer vi med

beboerne om eftermiddagen, og alle var

det er at træde ind af hovedindgangen og

at lave brunch i spisestuen på etagerne.

så begejstrede. Vi vil forsøge at gøre det

blive mødt af den vidunderlige duft!

Den 12. november startede Aase op

indimellem på skift på etagerne.

så det er en lyst. Layouteren, der først
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det en succes. Jeg talte med nogle af
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STOF TIL SAMTALE

Af Else Marie

Én kjole – mange historier
Min bryllupskjole blev syet om til dåbskjole til vor førstefødte, og for nylig tog jeg den med op
at vise på 3. sal. Minder piblede frem hele raden rundt — og så kom der gang i snakken!

ÅRET FØR MIT eget bryllup med

Søren i 1974, blev en kendt smykke
designer hjemme fra Mors gift i den
flotteste og smarteste brudekjole. Jeg
fik lov til at købe den af hende til en
god pris – og to år senere brugte min
lillesøster den også.
I 1977, da jeg ventede vor første
fødte, Jacob, fik jeg syet brudekjolen
om, og siden har både vore drenge og

DECEMBER 2020

min søsters børn båret den til dåben.
Og nu her de senere år igen, hvor vore
børnebørn har båret den.
Sammen med min konfirmations
kjole og et brudetæppe, som jeg også
havde med, gav brude-/dåbskjolen
anledning til mange minder og gode
snakke – om både dåb, konfirmation
og bryllup. Damerne fortalte ivrigt
om deres kjoler, højtidsstunder i

7. årgang nr. 12

kirken og meget mere. Vi var også
lige omkring Kongehuset, hvor vi
bl.a. talte om vores dygtige kreative
dronning, som har skabt så meget
til kirkerne – selv om én indvendte,
at det tog brødet ud af munden på
fattige kunsthåndværkere.
Jeg tror, de alle syntes, det var rart at
kunne få lov at røre ved stof og kjoler,
og ikke kun at se billeder.

UNDER LINDEN
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JULESTEMNINGSBILLEDER FRA LINDELY
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SØSTER MARTHAS VEJ TIL LINDELY

Heinrich og Bothilde Jensen med deres ti børn. Efter fødselsår: Anna (1908), Christiane (1911),
Auguste (1913), Hansine (1915), Bothilde (1920), Hans (1922), August (1924),
Valdemar (1926), Peter (1929) og Martha (1932).

I 1990 levede alle ti søskende i bedste velgående, og med
en sammelagt alder på i alt 700 år kom de i Guinness
Rekordbog som Danmarks ældste søskendeflok.

Fra lillesøster til
Skt. Lukas-søster
HEINRICH OG BOTHILDE Jensen

Stærk i troen
Fra 1864–1920 var Sønderjylland jo
under tysk herredømme, så ikke blot
var søster Marthas far soldat i den
tyske hær under 1. verdenskrig; de
første fem børn i søskendeflokken
blev født som tyske statsborgere

og de sidste fem som danske. Ud
over at sproget i hjemmet var dansk
og sønderjysk, havde far Heinrich
absolut ingen holdning til, hvor
vidt Sønderjylland skulle være dansk
eller tysk, og han deltog ikke i folke
afstemningen i 1920 om landsdelens
tilhørsforhold: »Mit borgerskab er i
Himmelen,« ræsonnerede han, stærkt
troende som han var.

FOTO: SØSTER MARTHA

fra Øster Højst, 13 km nordøst for
Tønder, fik i 1908 deres første barn,
datteren Anna.
Med to-tre års mellemrum kom fire
piger mere; dernæst fire drenge – og
endelig, den 10. november 1932,
meldte vores allesammens søster
Martha sin ankomst. Festligt anlagt
var hun fra første færd: blot ni dage

gammel var hun med til at fejre
forældrenes sølvbryllupsdag.
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Familien var dybt forankret i Indre
Mission, og i søster Marthas hjem
blev der naturligvis bedt bordbøn og
holdt andagt, ligesom der om
søndagen blev læst en prædiken.

Søster Martha kunne måske få lov
til at svinge håndtaget på kød
hakkemaskinen, men ud over dét
beskæftigede hun sig ikke med mad
lavningen. Den stod alene moderen
og Anna for. Søster Martha tog så til
gengæld opvasken sammen med de
søstre, der var kommet hjem for at
fejre jul i Øster Højst.

Barndommens jul

FOTO: SØSTER MARTHA · LOK ALHISTORIEN.DK · PINTEREST · KRISTELIGT-DAGBLAD.DK · VINTAG.ES · DSR.DK

Da søster Martha kom til, var flere
af hendes søskende allerede flyttet
hjemmefra, for de var jo gamle nok
til at skulle ud at tjene. Men selv om
familien måske ikke var fuldtallig i
juledagene, var der liv og røre.
Dyreholdet i det lille husmandssted
i Øster Højst talte et par heste, et
halvt dusin malkekøer, et utal af
kaniner samt flere grise. I god tid
inden jul blev hjemme
slagteren
tilkaldt, og far Heinrich hentede en
gris ud på gårdspladsen, hvor den fik
skåret halsen over, blev tømt for blod,
skoldet og parteret.

Herefter gik mor Bothilde og ældste
søster Anna i gang med at ‘anvende
alt, undtagen hylet,’ som man siger.
Der blev lavet blodsuppe og blod
pølse; grisehovedet blev til sylte –
dog ikke hjernen, den blev stegt og
serveret for bedstefaderen; og der blev
henkogt, saltet, røget og hængt op på
loftet til lufttørring.
DECEMBER 2020

Nogle dage før jul skulle hele
familien i bad, og der blev kogt grydevis af vand på brændekomfuret i
køkkenet. Ude i kostalden var der en
helt behagelig temperatur, blot man
holdt sig tæt på kreaturerne og deres
kropsvarme, så derude stod den store
zinkbalje parat.

Når først karret var fyldt, brugte
alle det samme vand, og de mindste
– og formodentligt mindst beskidte –
blev julevasket først. »Så gik det ellers
i rækkefølge efter alder, og til sidst fik
far et fodbad!«
Juleaftensdag var de nok så rene
børn forment adgang til stadsstuen,
7. årgang nr. 12

for de måtte ikke se det færdigpyntede
juletræ, førend far Heinrich havde
tændt alle lysene. Først da blev døren
åbnet, hvorefter børnene marcherede
ind på række, med den yngste forrest
og ældste bagest, mens alle sang Her
kommer, Jesus, dine små.

Ud at tjene
De ti søskende tog troen med sig
videre i livet, »dog nogle mere end
andre,« fortæller søster Martha. De
otte mellembørn blev alle blev gift
og stiftede familier, men kuldets både
ældste og yngste valgte anderledes.
Anna, der virkede som syerske,
vedblev at bo hjemme sammen med
forældrene, også da de flyttede på
aftægt i et nybygget, lille hus, og
Valdemar overtog gården.
Søster Martha begyndte faktisk
først at lave mad, da hun som 16-årig
kom ud at tjene. Hun lagde ud i huset
hos en grosserer i Løgum Kloster; hun
var stuepige på Missionshotellet i
Haderslev; og hun var malkepige på
en gård i Søvang nogle kilometer fra
Øster Højst, hvor hun kærnede smør i
i rigt mål.

Christiane, hendes knap 22 år ældre
søster, havde uddannet sig til syge
plejerske og drev sammen med sin
mand et plejehjem i Aabenraa. Som
19-årig fik søster Martha plads hos
Christiane,
fortsættes næste side
UNDER LINDEN
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S Ø S T E R M A R T H A forts.
og arbejdet dér fik hende til at
føle kaldet om også selv at blive
sygeplejerske.

Sygeplejerske og søster
Første skridt på vejen var Børkop
Højskole ved Vejle, en sygepleje
forskole under Indre Mission. Det
kristne værdigrundlag var også år

sagen til, at søster Martha efter endt
højskoleophold søgte ind på Sankt
Lukas Stiftelsens sygeplejeskole.
Ønsket om at blive sygeplejerske var
så stort, at søster Martha bad til Gud
og lovede ham, at hvis hun kom ind på
sygeplejeuddannelsen, så skulle hun
nok også blive søster!

reagerede så voldsomt
på, at at hun måtte
indlægges i flere uger.
Da hun kom på
fode igen, kunne
kroppen ikke længere
holde til jobbet som
sygeplejerske, så søster
Martha fik et maskin
skrivningskursus af
Sankt Lukas Stiftelsen
og blev ‘omskolet’ til
skrivestuen.
Siden blev hun vært
og kontakt
person for
nye
studerende
og
tilrejsende sommervikarer
fra provinsen, og efter
pastorens bibeltimer invite
rede hun alle ‘sine piger’ til
hygge og bibelsnak på sit
kontor.

Familien
Når man blev søster, gav man jo afkald
på ægteskab og at stifte familie. Men
søster Martha har aldrig fortrudt sit
valg og har altid været tryg og glad i
kaldet som søster.
– Jeg blev moster første gang som
5-årig, og jeg har jo passet mine
søskendes børn, siden jeg var otte år

gammel, forklarer hun. Så hun har
altid haft et meget nært og varmt
forhold til sine nevøer og niecer
og deres børn og børnebørn, og
utallige er gangene, hvor hun har
taget dem med i Tivoli. For hvad
mange nok ikke er klar over, så elsker
søster Martha at køre radiobil!
Det er ganske vist et par årtier
siden hun sidst har kørt rundt og
bumpet ind i andre med vilje, men en
årlig familietur i Tivoli er stadig en
tradition.
Utallige er også besøgene tilbage i
Sønderjylland, som oftest hos niecen
Ruth i Rens. Dér bliver hun dog ikke
kaldt søster Martha, men moster
Martha – og dét af hele byen, hvad
enten de er i familie eller ej.

Hendes bønner blev hørt, for
den 15. maj 1953 begyndte søster
Martha som søsterelev, flyttede
ind i Diakonisshuset, og snart blev
der også en plads ledig til hende på
sygeplejeuddannelsen.
Hun elskede sit arbejde som over
sygeplejerske på medicinsk afdeling,
men en dag blev søster Martha smittet
med en bakteriel infektion, som hun
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Af Ane

Platter
I

Og hvad skal man desuden med radio
biler, når man til Rens Ringridning i
sommeren 2019 og i en alder af 86 kan få
sit livslange ønske opfyldt om at komme
på hesteryg!

Lindely
Da søster Martha gik på pension i 2000,
var Ny Lindely slet ikke bygget, og det var
stort set kun Stiftelsens ældre og svagelige
søstre, der boede her på (Gl.) Lindely.
Så der gik ikke længe, før daværende
forstander, Inge Steenberg, spurgte
hende, om ikke hun kunne lokkes til at
hjælpe med at sy knapper i?
»Og så har jeg været frivillig på Lindely
siden og er ikke til at slippe af med!«
Heldigvis for os, for søster Marthas
hjælp er uvurderlig. Og hun bringer en
vidunderlig ånd, et fantastisk nærvær og
et skælmsk glimt i øjet til Lindely, hvad
enten hun er med på udflugt, eller vi er
hjemme på matriklen.

1895

FIK

Dét evangelium, der som det

Harald Bing,

eneste af de fire evangelier

direktør

for

skildrer Jesu fødsel (Lukas

porcel æns

2.1-14) samt, ikke mindst,

fabrikken Bing

lignelsen om Den Barm

& Grøndahl, en

hjertige Samaritaner (Lukas

god idé, og gav sin

evangeliet 10.25-37).

kunstneriske leder, Frederik August
Hallin, til opgave at skabe verdens

er opkaldt efter, og

første juleplatte. Den fremstilledes

i

i blot 400 eksemplarer, hvorefter

der lavet en

formen destrueredes, og er derfor i

fin platte

dag utrolig sjælden.

med port

1976

blev

Platten blev en enorm succes,

bygningen

og siden har enhver juleplatte med

som motiv.

respekt for sig selv haft en lignende

Den fik ej

blå farve som den, Hallin valgte i

den juleplatte-blå

1895. Det gælder også for de tre

farve, men er snarere murstensrød,

forskellige

‘Platten

grænsende til brun. De æstetiske

Lukasevangeliet’, som i skrivende

kvaliteter ufortalt, så er søster

stund er til salg nede i Lukas Loppen.

Martha rigtig glad for sit eksemplar,

De tysk fremstillede platter viser

som hun bruger dagligt som

udgaver

af

scener fra netop Lukasevangeliet,
for det er jo dét, der fortæller om
julenat og Jesu fødsel.

Evangelisten Lukas
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Det er ham, Sankt Lukas Stiftelsen

frokosttallerken.

En økumenisk krølle
Harald Bing er med sine juleplatter
indskrevet i en kristen juletradition,

Sankt Lukas var læge, men han var i

men da han døde i 1924, blev han

høj grad også bibelskribent. Han

stedt til hvile på Mosaisk Vestre

tilskrives i hvert fald forfatterskabet

Begravelsesplads. For i lighed med

af Apostlenes Gerninger samt af det

Lukasevangeliets hovedperson var

evangelium, der bærer hans navn.

han ud af en lang jødisk slægt .
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ÅBNING AF LUKAS LOPPEN

Lindelys
Lukas Loppefrivillige

Vi har virkelig savnet vore frivillige, men nu har de heldigvis lov til at komme hos
os igen! Den 19. november bød de velkommen til Lukas Loppens galla-åbning.

PÅ LINDELY ER vi så heldige at have

en del frivillige, hvoraf de fleste har
en fast ugedag, hvor de dukker op og
hjælper på forskellig vis. De møder
også gerne ind, hvis der er ekstra
arrangementer, de kan hjælpe til med.
Frivilligheden er speciel, for den
foregår på nærværets præmisser. Det
vil sige, at den frivillige hjælper en
anden, ud fra hvad de sammen finder
frem til er meningsfuld omsorg.
De mange corona-restriktioner af
forskellige art har betydet, at vore
frivillige ikke kan deltage i aktiviteter
med beboerne i samme omfang som
tidligere. Men det er trods alt dejligt,
at de atter har lov til at komme i huset,
hvor de nu hjælper til på anden vis.

Lukas Loppen
Da vi opdagede, hvor stor glæde
mange af beboerne havde af det lille
midlertidige ‘Mini Lindely Marked’,
vi havde stillet op i Caféen, besluttede
vi forsøgsvist at etablere en mere
permanent butik. Lokalet blev fundet,
Aase og søster Ingrid ryddede det
for gamle sager, og der blev lagt nyt
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linoleum på gulvet. Dernæst trådte
nogle af vore frivillige til, vaskede det
nye fine gulv og indrettede butikken,
som har fået navnet Lukas Loppen.
Butikken styrer og passer de frivillige
selv; åbningstiden er mandage og
torsdage 10–14, og man kan blandt
andet købe vore populære snapse,
marmelader, børnestrik samt lidt
genbrugsvarer – heraf nogle udvalgt
fra de gamle sager, Aase og søster
Ingrid ryddede op.

En beboeraktivitet
Lukas Loppen fungerer samtidig som
en aktivitet, hvor vore beboere kan
komme ned i Café-området og være
kreative sammen med de frivillige.
Man kan også blot være tilstede,
drikke en kop kaffe og hygge sig
sammen. Derfor har vi også indrettet
et nyt område i kælderen – Den
Grønne Salon

Åbningsgalla
Torsdag den 19. november åbnede
Lukas Loppen – men desværre
ikke med det brag, som vi havde
7. årgang nr. 12

håbet. Coronaen havde nemlig sat
begrænsning på hvor mange, der
måtte være tilstede ad gangen.
Men det blev alligevel en dejlig dag.
De beboere, der ønskede det, kom
ned i hold fra de forskellige etager, og
mens nogle var inde at ose i butikken,
sad andre i Den Grønne Salon og fik
kaffe.
Frivillige Ellis, Anni, Didde,
Hilleborg og Jytte alternerede som
butiksekspedienter, kaffeservitricer
og kagebodspassere.
Marianne, vor bagefrivillige, var
nemlig mødt allerede kl. 7 og havde
sørget for, der var nybagte boller
og lun kringle til salg. Og Edith fra
Caféen havde lavet lækre romkugler,
som også hurtigt blev revet væk.

Tak, skønne frivillige!
Stor tak til jer frivillige, der endnu en
gang – og som altid – mødte op med
stor entusiasme.
Hvad skulle vi dog gøre uden
jer? Og ingen, absolut ingen, sætter
etiketter på snaps og marmelade lige
så smukt som jer!
DECEMBER 2020
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UD AT SE MED FSE

med F S E

Af Else Marie

Tre-fire beboere (fra samme etage) og et
par medarbejdere er afsted pr. gang, og her
i løbet af efteråret har alle etager været
på busture med vore tapre og trofaste
Lindelybus-chauffører, Filip, Søren og Erik.

MANGE TURE GÅR ind til indre by, hvor vi
nyder at kigge ud på vor smukke hovedstad.
Nogle gange kører vi hele vejen til Amager,
ud til Flyvergrillen ved lufthavnen, hvor vi ser
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Vore beboere elsker at komme ud at køre.
De genoplever så mange steder fra tidligere,
og de har ofte noget at fortælle. Dét, den ene
ikke ved, ved den anden!

fly lette og lande, mens vi snupper en pølse

Ud over at være dygtige chauffører fungerer

med brød. Andre ture går til Dyrehaven og

Filip, frivillig Erik og Søren sandelig også

Rådvad, og at køre på Strandvejen langs med

som vore turistguider, for de fortæller en

Øresund er altid populært.

masse, bl.a. om de bygninger vi ser i det indre

På enkelte udflugter har vi spist burgere fra

København. Og jeg så ved ikke helt hvorfor,

McDonalds, på andre hygger vi os med med

men vi får altid grinet så meget på de ture. Og

medbragte småkager og sodavand.

det er sundt!

7. årgang nr. 12
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LINDELY PÅ ÆBLEROV

Af Else Marie

Lindely på

Æblerov
CORONA ELLER EJ – intet efterår

Det var Jens, der var begyndt at synge

uden æblerov. Den 16. oktober kørte

derude, og Hanne stemte smukt i.

Filip os til Frydenlund Frugtplantage

Vi fik mange dejlige æbler med hjem;

i Vedbæk, og med i bussen var Knud,

og da vi havde tømt bussen, lavede

Hanne og Jens fra 3. sal, frivillig Ellis,

vi straks tallerkener med nypudsede

Edith og jeg.

æbler op til alle etager. Det duftede af

Vejret var noget af det smukkeste, vi

æbler både i Cafe-området samt på

længe havde oplevet, og vi nød alle at

etagerne, og næste dag kom Myrna,

gå mellem de rækker af æbler, som vi

Sanne og Anne-Marie fra 2. sal ned i

fik tildelt – sorten var Jonagold. På et

Caféen for at give Aase en hånd med

tidspunkt hørte vi pludselig skønsang.

æbleskrælningen.

DECEMBER 2020
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BLOMSTER FRA BERING

Af Ane

Jule- og nytårs-

DEKORATIONER
Lindely er voldsomt juleforkælet af Bjarne Als fra Bering House of Flowers, for han ikke
bare siger det med blomster, han jubler! Vi er overvældede og meget, meget taknemmelige.
Sankt
Lukas et medarbejderkursus i
at lave juledekorationer, hvor
efter de færdige værker blev
solgt på Julemarkedet til fordel
for Stiftelsen. Pladserne blev
revet væk i løbet af ingen tid, for
underviseren var ingen ringere
end Kongelig Hofl
everandør
Bjarne Als fra Bering House of
Flowers.
Han donerede ikke blot sin
tid og eksper
tise, men også
materialer. Vore egne gartnere
sørgede for yderligere grønt fra
parken, så ingen løb tør.
SIDSTE

ÅR

HOLDT

Blomstergaver
til Lindely
I år er Julemarkedet jo som så
meget andet desværre coronaaflyst, men det afholder skam
ikke den gode Bjarne Als fra
at give Sankt Lukas smukke
blomstergaver. Og denne gang
er det sandelig Lindely, der
bliver forkælet.
I forbindelse med at Jule
markedet blev aflyst, henvendte
Aase sig til Als for lige at høre,
om han alligevel måske var til
sinds at donere igen år.
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Og det var han da! Så det
første, der møder én her i
december, når man træder ind
af Lindelys hovedindgang i
nr. 9A, er en prangende smuk
juledekoration, som Bjarne
Als og hans assistent leverede
sidst i november. De leverede
da forresten også endnu én til
indgangen i 9B.

Juleaften
Ikke nok med det, leverancen
indeholdt også en hel massse
mindre borddekorationer til
spisestuerne, to til hver etage,
men de bliver først sat frem
lillejuleaftensdag.
Als og hans team har des
uden også sørget for at gøre
dekorationerne lave, så man
nemt kan se hinanden hen over
bordet.

Kommer igen til Nytår
Og som om den ualmindeligt
gode Bjarne ikke har BeringBomster-forkælet os nok, så
har han meldt sin ankomst igen
i dagene op til Nytårsaften.
For også da skal vi pynte med
blomster, synes han!
DECEMBER 2020

BLÅ HVERDAGSENGLE

Af Else Marie

Mine blå

HVERDAGSENGLE
Jeg har altid haft en forkærlighed for engle – helt tilbage i min barndom. Og
derfor har jeg også mange fine engle, som bliver taget frem hvert år i december.
I DECEMBER 2006 arbejdede jeg

Prisen var sat ned på grund af små

Jeg købte 50 stk. — de 35 skulle jeg

på et dejligt plejehjem, Rosenvang, i

skønshedsfejl. Nogle af englene var lidt

bruge til julefrokosten, da der skulle stå

Vordingborg, og i forbindelse med at jeg

skæve i ansigtet, andre manglede en

en ved hver kuvert. Englene gjorde lykke,

lagde hus til vores fælles julefrokost var

streg for et øje, og nogle var lidt mere

ikke mindst da jeg kaldte dem mine »blå

jeg på jagt efter et lille festtegn til mine

mørke end andre.

hverdagsengle«.

kolleger.
Jeg tog til Tivolis julemarked og kom
forbi en keramiker, der havde sat mange
forskellige engle uden for sin butik. Og så
faldt jeg pladask for disse blå engle.

DECEMBER 2020

»Små skønshedsfejl« — har vi ikke alle

Jeg har senere givet lidt flere væk

sammen det? Og skal der ikke også være

af dem, men har stadig nogle stykker

plads til det?

tilbage. Og hvert år glæder jeg mig til at

Selvfølgelig skal der være plads til os

finde mine engle frem igen.
Vi går blandt engle, hvor vi går!

alle sammen!

7. årgang nr. 12
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PRÆSTENS SIDE

været et
mærkeligt år. Da vi gik ind i 2020
var ingen af os klar over, hvad
det ville bringe. Og sådan er det
selvfølgelig hvert eneste år – det er
ingen nyhed!
ÅRET

2020

HAR

Tango med Corona
I begyndelsen af marts – mere præcis
den 11. marts – blev Danmark lukket
ned. Vor tilværelse ændrede sig på et
splitsekund. Vi skulle danse tango
med Corona, og det må vi desværre
stadigvæk gøre. Vi er alle med i
Vild med dans. Vaccinen venter lige
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rundt om hjørnet – vi ved bare ikke
præcis hvornår; men forhåbentlig i en
overskuelig fremtid i 2021.

Færre besøg og aktiviteter
Alle er vi mere eller mindre blevet
påvirket af Corona-krisen.
I, kære beboere, har haft svære
måneder. Ingen besøg og meget ophold
i egen bolig. Ingen arrangementer.
Heldigvis er det blevet til nogle
koncerter i parken.
Ganske langsomt blev der lukket op
for besøg – en enkelt udvalgt kunne
få lov til at komme på besøg, og det
7. årgang nr. 12

i første omgang kun udenfor. Nu er
det heldigvis blevet tilladt med besøg
indenfor.
I skrivende stund vides det ikke,
hvordan det bliver i december og
fremover. Og hvordan forsamlings
forbuddet vil blive. Antallet af
smittede stiger nogle dage, så det kan
måske give flere restriktioner.

Mindre kalkuner
Corona-krisen giver problemer på
mange områder. I Storbritannien
frygter f.eks. kalkunproducenterne,
at det britiske forsamlingsforbud på
DECEMBER 2020

FOTO: WIKIPEDEA (ADOR ATION OF THE SHEPERDS AF MAT THIA STOMER)

GLÆDELIG
JUL TIL ALLE

Af Vibeke Hemmert, institutionspræst

højst seks personer vil få folk til at
droppe den traditionelle julekalkun.
Hvert år sælger kalkun
produ
centerne ni millioner julekalkuner.
Vægten er på tre til tyve kilo. En
kalkun på seks kilo kan mætte ti
personer – og så vil der ovenikøbet
være rester tilbage.
En producent siger: Vi er nødt til
at beslutte, hvilken størrelse folk vil
efterspørge. »Vi kan justere lidt på
foderet og slagte dem lidt tidligere.
Så kan vi til en vis grad reducere
størrelsen.«
Ja, der er mange praktiske hensyn
at tage i disse tider!

og er nu endelig kommet frem til
Betlehem. Her kommer Jesus til
verden – ikke på et kongeslot; men
han bliver født i en stald og bliver
lagt i en krybbe.
Det lille barn, som får stor
betydning for så mange mennesker.
Det lille barn, der bliver voksen og
dør ganske ung, for at døden skal
blive lettere for os.
Johannes Johansen skriver smukt i
salmen Det var ikke en nat som de
andre (DSS 98, vers 3):

Fejring af Jesu fødsel

det var Gud selv, der nu ville vandre

Selv om tiderne er svære og usikre, og
meget kan gøre os kede af det, så ved
vi, at det bliver den 24. december,
hvor vi fejrer, at Jesus kom til verden.
Han kom til en verden, hvor hans
land var besat af romerne, så dengang
var der også store problemer at tumle
med.
Maria og Josef har været på den
lange tur fra Nazaret i Galilæa

for at finde på jorden sin skat.

Det var ikke et barn som de andre,
der blev født under himlen den nat,

I den usleste mand eller kvinde
så han perlen så kosteligt skinne,
dengang Gud selv blev menneskets lys.

JULEGUDSTJENESTE
i Kirken

Kun ÉN ETAGE ad gangen:
3. SAL: TIRSDAG
den 22. december
kl. 11.00
2. SAL: TIRSDAG
den 22. december
kl. 13.30
STUEN: ONSDAG
den 23. december
kl. 11.00
1. SAL: TORSDAG
den 24. december
kl. 11.00
Alle ved Vibeke Hemmert

FOTO: WIKIPEDEA (SOLEN AF EDVARD MUNCH)

I og jeres pårørende samt alt
personale på Lindely ønskes en rigtig
glædelig jul samt et godt og velsignet
nytår.

Helt ekstraordinært:
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December 2020 / Januar 2021

K O N T A K T I N F O

		 ANSVARSHAVENDE

39 45 50 01

Døgnet rundt, alle dage, hele året rundt

KO N TA K T T I D E R
Vi beder om, at nedenstående kontakt
tider i videst mulig omfang overholdes:

DAGLIGE ANSVARSPERSONER
Hverdage i dagtimerne – eller send en mail

FORSTANDER
TINE NØRREKÆR SAHLHOLT

Forstander

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

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

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

Gruppeleder

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

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

Afdelingssygeplejerske 
samt husets sygeplejefagligt ansvarlige
LATIFA EL BARKANI 

Gruppeleder

24 40 95 37
mnaj@gentofte.dk

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

På hverdage kan man KORT
kontakte personalet :

· 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

A N G. B E S Ø G
I de opvarmede telte på terrassen kan

Team Aktivitet: CAFÉEN
ELSE MARIE MIKKELSEN

Aktivitetsleder

39 45 50 25
elmi@sanktlukas.dk

man få besøg af op til to VILKÅRLIGE
pårørende ad gangen.
Tre UDVALGTE pårørende kan komme
på besøg indenfor i Caféen, dog højest
to ad gangen. Kun én af de tre må

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

komme på besøg i boligen.

Ring til etagen og bestil tid

—1·2·3—
ÉN i boligen,
TO ad gangen i Café (el. telt),
TRE i alt indendørs

