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Velkommen i fællesskabet

Velkommen i Diakonissestiftelsens seniorfællesskab! Når du flytter ind i en seniorbolig hos os, får du en bolig, 

som er meget attraktivt beliggende og velegnet til at blive ældre i. Samtidig indgår du i et fællesskab med andre 

seniorer, som vi forventer, du vil bidrage aktivt til. 

Beboerforening 

Seniorfællesskabet organiseres i en beboerforening, 

som alle lejere i de nye seniorboliger bliver med-

lemmer af. Beboerforeningen forventes stiftet i 

sommeren 2016. Foreningen konstituerer sig med en 

koordineringsgruppe og kan frit nedsætte andre 

arbejdsgrupper efter behov.  

Beboerforeningen har ansvar for at tilrettelægge 

aktiviteter, som kan være med til at skabe sociale  

relationer og godt naboskab blandt foreningens 

medlemmer. Nogle aktiviteter vil det være oplagt at 

lave i samarbejde med andre aktører på Diakonisse-

stiftelsen, for eksempel Center for Kirke og Kultur, 

de studerende, Diakonifællesskabet, frivilligheds-

teamet, Loppeshoppen, Vennekredsen, vores pleje-

hjem eller børneinstitutioner. Vi vil være behjælpe-

lige med at skabe relationer og kontakter mellem 

beboerforeningen og de andre aktører. 

 

Lokaler til aktiviteter 

Rammerne om de sociale og kulturelle aktiviteter vil 

variere over tid og efter, hvordan behovet er. De 

eksisterende bygninger på Diakonissestiftelsen rum-

mer forskellige lokaler, der kan anvendes til møder, 

foredrag, musikarrangementer, værksteder mm. 

Mange forskellige brugere anvender vores lokaler.  

Når beboerforeningen har nogle konkrete forslag til 

aktiviteter, finder vi ud af, hvilke lokaler der kan være 

egnede til formålet, og i hvilket omfang de kan stilles 

til rådighed for foreningens aktiviteter. Vi forventer at 

indrette ét lokale som fællesrum for seniorer med 

faciliteter til fælles madlavning og spisning for 30-40 

personer. Beboerforeningen vælger selv, hvordan en 

madklub skal organiseres, og hvor ofte den mødes.  

Det vil også være op til  beboerforeningen, om lokalet 

kan bookes af beboerne til private sammenkomster. 

De nærmere vilkår for drift og rengøring af fælles-

rummet vil blive fastlagt inden indflytningen.  

Til kulturelle aktiviteter som foredrag, musik mm. kan 

blandt andet vores nyrenoverede kirke være vel-

egnet. Nogle aktiviteter kan måske planlægges i 

samarbejde med beboerne i Søster Sophies Minde, 

som har en dejlig dagligstue.  

Ser vi længere ud i fremtiden, vil den planlagte 

atriumgård ved det kommende sundhedshus være 

det fælles mødested for alle, der færdes på Diakonisse-

stiftelsen: seniorer, studerende, frivillige, borgere 

udefra osv. 

           

 

januar 2016 

 

Den nyrenoverede Emmauskirke danner ramme om 

mange aktiviteter. 

I fremtiden bliver atriumgården det fælles mødested på 

tværs af generationer. 
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Beboerforeningen vil få mulighed for at komme med 

forslag til atriumgårdens indretning i den videre 

projektering, som vi forventer at tage hul på i 

efteråret 2016. Atriumgården hænger sammen med 

det nye sundhedshus, som vi har planer om at opføre 

i tilknytning til den gamle hovedbygning, omtrent 

hvor kapellet ligger i dag. I Sundhedshuset vil der 

være motionsrum, som kan benyttes af mange 

forskellige interne og eksterne brugere. Der må 

forventes en eller anden form for brugerbetaling til 

motionsrummene. 

 

Haveanlægget er udformet, så der er gode mulig-

heder for fælles ophold og aktiviteter udendørs. I 

nærheden af indgangen til hver boligblok er der et 

befæstet areal med plads til borde og bænke. I haven 

vil der være plads til kroket, petanque, tai-chi og 

lignende og måske nogle små 'træningsstationer', der 

inviterer til at lave styrke-, balance- eller stræk-

øvelser. Der vil være bærbuske og frugttræer samt 

mulighed for, at beboere med grønne fingre kan 

indrette et bed med blomster eller krydderurter eller 

en mistbænk med tomater. 

Det gode naboskab 

Ud over de fælles aktiviteter, som beboerforeningen 

og andre på Diakonissestiftelsen organiserer, forvent-

er vi, at beboerne i seniorboligerne hjælper hinanden 

som gode naboer. Det kan for eksempel være, at din 

nabo lige har været på hospitalet og fået opereret sin 

hofte, og du tilbyder hjælp til indkøb, når du alligevel 

selv skal ud at handle. Naboen vander dine blomster, 

mens du er ude at rejse. Du hjælper naboen med at 

installere noget på computeren. I udveksler måske  

aviser eller ugeblade med hinanden. Og I 'holder øje' 

med hinanden på den gode måde: Er der en, som i 

lang tid ikke har ladet høre fra sig eller er udeblevet 

fra jeres bridgeaften uden at give besked? Er der en, 

som for nylig har mistet sin ægtefælle og skal have 

lidt ekstra opmærksomhed? Er der en, som sidder lidt 

for meget alene og måske skal 'lokkes' med en tur i 

teatret? 

 

Teknisk service 

Som i enhver anden bebyggelse med udlejnings-

boliger er der i tilknytning til seniorboligerne nogle 

'viceværter', som slår græs, sørger for snerydning 

og vasker trapper. På Diakonissestiftelsen er vores 

tekniske personale altid i nærheden, da de står for 

drift af alle vores bygninger og haveanlæg. Flere af 

dem har en håndværksmæssig uddannelse som for 

eksempel tømrer, elektriker eller gartner, og de har  

typisk arbejdet på Diakonissestiftelsen i mange år 

og kender stedet rigtig godt. Vores tekniske perso-

nale vil være med til at sikre, at indflytningen 

forløber så godt som muligt. I det daglige vil det også 

være nemt at komme i kontakt med personalet, når 

der opstår små problemer af praktisk karakter, og 

der vil i et vist omfang være mulighed for at tilkøbe 

praktisk bistand fra vores tekniske afdeling. 

 

Kulturelle aktiviteter på Diakonissestiftelsen 

Emmauskirken 

Emmauskirken er Diakonissestiftelsens egen kirke. 

Den hviler på et folkekirkeligt grundlag, men er ikke 

tilknyttet noget sogn. Kirken er åben for alle. Der er 

morgenandagt med fællessang hver dag. En gang om 

ugen fylder sygeplejestuderende, SOSU-elever og 3K-

studerende kirken til morgenandagten. Ud over 

gudstjenester og andre kirkelige handlinger som 

barnedåb og bisættelser danner kirken også ramme 

om en lang række kulturelle aktiviteter. Det kan være 

en skuespiller, der kommer og læser højt, en kor-

koncert, filmklub og meget andet. 

Loppeshoppen 

I Loppeshoppen går genbrug hånd i hånd med 

frivilligt arbejde og socialt fællesskab. Butikken er  

drevet af frivillige, og overskuddet går til Dia-

konissestiftelsens sociale arbejde med sårbare og 

ensomme mennesker. Loppeshoppen danner også 

ramme om det kreative fællesskab GivRum, hvor 

man i en række åbne værksteder syr, reparerer og 

redesigner fine ting af donerede genbrugsmaterialer. 

      

Kulturelle aktiviteter på Diakonissestiftelsen 
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Som frivillig i Loppeshoppen gør du en forskel for 

udsatte i lokalområdet. Her er tid og rum til en kop 

kaffe og en snak, og det kan for nogle mennesker 

være den eneste sociale kontakt, de har.  

Frivillig indsats 

Vores cirka 250 frivillige yder en værdifuld indsats på 

mange områder. Foruden Loppeshoppen er der fri-

villige tilknyttet vores plejehjem, kirke og hospice. 

Andre fungerer som mentorer for elever og stude-

rende på vores uddannelser. 

Traditioner 

På Diakonissestiftelsen udfolder sig året igennem 

mange traditioner - for eksempel: Høstgudstjeneste 

for børn. Nye hold elever og studerende laver team-

building på græsplænen ved studieårets start. Stolte 

forældre og søskende strømmer til med cellofan-

indpakkede roser, når der er dimissionsfest for  

SOSU'er eller sygeplejersker. De nyudklækkede 

sygeplejersker danser rundt om statuen af  Dronning 

Louise, efter at søster Merete Pelle Poulsen har sat 

nålen med dueemblemet på deres bryst. Børnene 

besøger de gamle på plejehjemmet. I Søsterhjem-

mets fine, gamle stuer holdes juleaften for dem, der 

ikke har nogen at holde jul med. 

Nye ideer 

Ofte opstår nye ideer, som bliver prøvet af - og måske 

ender de med at blive en tradition. Som for eksempel 

projektet 'Tre på tur', hvor beboere fra plejehjemmet 

nød en tur i cykelrickshaw sammen med en stude-

rende, der trampede i pedalerne, og en beboer fra de 

psykiatriske bofællesskaber, der bistod med praktisk 

hjælp og hyggesnak undervejs. Efterfølgende blev der 

samlet penge ind til at købe en cykelrickshaw, så den 

nu er et fast indslag i plejehjemmets liv. 

 

         

 

Kulturtilbud på Frederiksberg

Foruden de aktiviteter, der foregår på Diakonisse-

stiftelsen, er alle tænkelige kulturtilbud lige ved 

hånden på Frederiksberg. Inden for gåafstand finder 

du for eksempel:  

Bibliotek 

Frederiksberg Hovedbibliotek 

Biograf 

Falkoner Biograf 

Haver og parker 

Frederiksberg Have 

Haveselskabets Have 

Zoologisk Have 

Teatre 

Aveny Teatret 

Betty Nansen 

Edison 

Riddersalen 

Nørrebro Teater (Frederiksbergscenen) 

Museer og udstillinger 

Møstings Hus 

Storm P. Museet 

Revymuseet 

Motion 

Frederiksberg Svømmehal 

Kedelhallen, Nyelandsvej 

Fitnesscentre  

Andet 

OK-Klubben 

Restauranter og cafeer 

Med cykel eller bus kan du desuden nå: 

Frederiksberg Idrætspark, Frederiksberghallerne, 

Mariendalsvejhallen og Bülowsvejhallen 

Landbohøjskolens Have 

Prøvehallen i Valby 

og mange, mange flere kultur- og fritidstilbud.

Kulturtilbud på Frederiksberg 
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Sundhed, omsorg og service på Diakonissestiftelsen

Hjemmepleje 

Diakonisssestiftelsens Hjemmepleje er en af de to 

private leverandører, som Frederiksberg Kommune 

har udvalgt til at levere hjemmepleje på Frederiks-

berg. Vi leverer både praktisk hjælp og personlig 

pleje. Man skal være visiteret af kommunen for at 

få gratis hjemmepleje. 

Der er også mulighed for at købe ydelser uden at 

være visiteret. Det kan både være i form af 

personlig pleje og praktisk hjælp. 

Serviceydelser inden for personlig pleje kan for 

eksempel være assistance til besøg hos læge eller 

sygehus, hjælp til at få sat hår, hjælp til fodbad, 

lakering af negle mv. 

 

Serviceydelser inden for praktisk hjælp kan for eksem-

pel være rengøring, tøjvask, nedtagning og vask af 

gardiner, vinduespudsning, oprydning, assistance 

til besøg hos frisør, indkøb/shoppe mv. 

 

Nem adgang til sundhed og behandling 

På Diakonissestiftelsen lejer vi lokaler ud til privat-

praktiserende læger, fysioterapeuter og andre 

sundhedsfaglige aktører. De lægefaglige specialer 

tæller blandt andet røntgenklinik, hjerteklinik og  

øjenklinik samt en alment praktiserende læge. Vi 

har også mange privatpraktiserende psykologer. 

Der er en bred vifte af private fodterapeuter, 

frisører og lignende meget tæt på Diakonisse-

stiftelsen - på Søndre Fasanvej, Smallegade mv. 

Gigtskolen har lokaler og udbyder kurser på 

Diakonissestiftelsen. 

Skulle du eller din ægtefælle på et tidspunkt blive 

ramt af alvorlig sygdom, og pleje på et hospice 

bliver aktuelt i den sidste tid, vil det være nærlig-

gende at vælge Diakonissestiftelsens Hospice. Det 

forudsætter naturligvis, at man opfylder kriterierne 

for at blive visiteret hertil. 

Plejeboliger 

Når du bor i en af vores seniorboliger, har du gode 

muligheder for at forblive i eget hjem, selv om du  

måske bliver svækket af alder. Hvis det alligevel på 

et tidspunkt bliver nødvendigt at flytte i plejebolig, 

vil det være nærliggende at vælge Diakonisse-

stiftelsens plejeboliger. I dag har vi 23 boliger i pleje-

hjemmet Søster Sophies Minde ved Søndre Fasan-

vej. På længere sigt er planen at opføre nye, 

moderne plejeboliger i den vestlige ende af Diako-

nissestiftelsen. 

 

Indkøb

Inden for gåafstand er der mange store dagligvare-

forretninger, blandt andet Fakta på Peter Bangs Vej 

og Føtex på Nordre Fasanvej.  

Inden for en radius af én kilometer fra Diakonisse-

stiftelsen finder du et hav af specialbutikker på Peter 

Bangs Vej, Smallegade, Gammel Kongevej, Falkoner 

Allé og Nordre Fasanvej. Samt Frederiksberg Centret 

med 90 butikker.  

 

 

 

 

Lige ud for Diakonissestiftelsen holder bus 9A på 

Peter Bangs Vej og bus 4A på Søndre Fasanvej.     

 

500 m fra Diakonissestiftelsen ligger Fasanvej metro-

station, hvorfra der er 7 minutter til Nørreport og 9 

minutter til Kongens Nytorv. Med metroen er der 

ligeledes hurtig og direkte forbindelse til Flintholm/ 

Vanløse, Ørestaden og Københavns Lufthavn. 
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