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Inde i bladet blandt andet:
• Vi vil gerne være frivillige - men vi må ikke!
• Tanker i en coronatid
• Gretes første jul som frivillig på Hospice Vangen
• Vores dødsangst spærrer for medmenneskelighed

Vi frivillige vil så gerne – men vi må ikke!
I disse svære coronatider for Danmark, og
som følge deraf også for Hospice Vendsys
sel, blev alt frivilligt arbejde den 12. marts
indstillet på ubestemt tid på grund af smit
tefaren for ansatte og frivillige samt for de
i forvejen svækkede og sårbare patienter.
Det betød, at ledelse og personale, udover
deres daglige arbejde, også skulle udføre de
opgaver, som ellers hver dag blev varetaget
af de mange frivillige. På grund af de man
ge forholdsregler gav det selvfølgelig per
sonalet en ekstra udfordring.

Da krisen fortsatte henover påsken, blev
personalet forkælet med en fin pose choko
lade. Både blomster og chokolade har bragt
kæmpe glæde hos både patienter og perso
nale. Tusind tak til vores mange medlem
mer og sponsorer for, at deres kontingent
og bidrag har gjort det muligt for Støttefor
eningen at bringe glæde og opmuntring i
en svær tid.
En frivillig – som har ønsket at være ano
nym – donerede 2.500 kr. og ønskede, at
de 1.500 kr. skulle bruges til blomster til
patientstuerne, og de resterende 1000 kr.
skulle bruges på søde sager til personalet.
Blomster og sødt fra Frellsen Chokolade
blev modtaget med stor glæde – tusind tak
for den flotte donation.

Som det ser ud lige nu, er det planlagt, at
en gruppe på 10 navngivne frivillige får ad
gang til Hospice fra den 8.juni. Der kan ikke
ændres på navnene på disse 10 frivillige, og
der kan ikke tilføjes nye, hvis nogen af en
eller anden årsag stopper. Dette er gælden
de indtil ledelsen på hospice ændrer disse
retningslinjer.

Personale og ledelse kæmper ufortrødent
videre for den gode sag. De sørger for, at
patienter og de få pårørende, der kommer
på Hospice i denne tid, mærker så lidt til
Corona krisen som muligt.
En stor tak til ledelse og personale for Jeres
store indsats.

Havegruppen er startet op, men må kun
være udendørs.
Koordinator og formand for Støtteforenin
gen har fået adgang til Støtteforeningens
lokale – og kun der.

Støtteforeningen og alle frivillige ser frem
til den dag, vi igen kan komme på hospice
og være med til at gøre en forskel.
Besøgs- og vågetjenesten er desværre også
lukket ned. De frivillige ser frem til, at de
igen kan våge og yde omsorg på dette om
råde.

Aftensang og temaeftermiddage er aflyst –
formentlig til september/oktober.
De mange restriktioner betyder færre besøg
til patienterne. Derfor besluttede Støttefor
eningen, at der i en periode – hver fredag –
bliver afleveret en buket blomster til hver
patientstue og en buket blomster til vagt
stuen, samt lækre flødeboller fra Frellsen til
personalet, som deler lidt med patienterne.

I forbindelse med coronakrisen har Støt
teforeningen også været nødsaget til at
aflyse vores generalforsamling, det årlige
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Påskehilsen
fællesseminar for frivillige ved Kamillus
Hjørring, Brønderslev, Jammerbugt samt
Hospice Vangen og Hospice Vendsyssel,
som i år skulle afholdes i Frederikshavn,
”Sidstehjælps-kursus” i Skagen og en plan
lagt udflugt for de frivillige og bestyrelsen
for Støtteforeningen. På nuværende tids
punkt ved vi ikke, hvornår de aflyste ting
kan afholdes.
Det var en stor glæde, at vi i efteråret kom
op på 1000 støttemedlemmer. Pt. er status,
at en del støttemedlemmer desværre ikke
har betalt kontingent. Kassereren vil inden
længe sende påmindelser ud.
Susan Christensen
Hospice Vendsyssel
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Tanker i en coronatid
En dag i maj, 2020

Det er som at være aktør i en science-fic
tion-film. En filmgenre som jeg ikke bryder
mig specielt meget om, fordi den forekom
mer mig uvirkelig og overnaturlig. Dog,
denne covid-19-katastrofe overstiger langt
virkeligheden og alt, hvad jeg i min vildeste
fantasi ville have troet muligt. Jeg ville al
drig have kunnet forestille mig en nedluk
ning af hele vores globale verden på grund
af et sputniklignende virus, der hærger fra
kontinent til kontinent. Vi ved ikke, hvor
dette virusvåben kommer fra – er den und
sluppet et laboratorium, eller er det et af
naturens luner! Det vil sikkert blive gen
stand for mange drøftelser i generationer
frem.

Da de første udbrud kom i Kina, medførte
det ikke de store overskrifter herhjemme,
selvom WHO havde advaret sundhedsmyn
dighederne. Men det var så langt væk, og vi
er så vant til, at vi i vores velfærdssamfund
er skærmet for katastrofer.
Men snart vandt angsten og frygten indpas
i os alle. Norditalien, et elsket ferieland for
danskere og ikke så fjernt herfra, oplevede
Wuhan-tilstande. Vi så udkørte læger og sy
geplejersker, der arbejdede i døgndrift i ha
steopførte nødhospitaler, og nedbrudte på
rørende. Grufulde reportager og billeder fra
Norditalien satte sig fast på vore nethinder,
og vi mærkede, at vi ikke er usårlige. Vi måt
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te sande, at vores robuste samfund måske
også hurtigt kunne forvandle sig til noget
skrøbeligt. Da Italien bad om hjælp, rakte
vores barmhjertighed dog kun til at hjælpe
Italien med 7 uduelige respiratorer….
Virussen bredte sig som en steppebrand.
I begyndelsen af marts lukkede Danmark
ned på ubestemt tid. Store dele af det dan
ske samfund blev sat på pause. Kernein
stitutioner blev lukket. Ingen børn skulle i
skole eller i institution, kirken lukkede, jeg
tror næsten, at alle familiers liv blev berør
te, og det private erhvervsliv skulle lave alt
om. Det kunne godt minde om en krigssi
tuation. Men den usynlige fjende, den far
lige gæst, som vores dronning udtrykte det,

skulle bekæmpes med et helt anderledes
våben. Vi skulle vaske hænder og holde af
stand til hinanden. Eller som statsministe
ren udtrykte det på det første pressemøde:
”Vi plejer som danskere at søge fællesska
bet ved at være tæt med hinanden. Nu skal
vi stå sammen ved at holde afstand.
Nu er vi i maj måned, og vores samfund
er så småt ved at åbne op. Men meget er
forandret, og det er helt sikkert at landets
økonomiske lunger har lidt stor skade.
Et problem som vi vil komme til at mær
ke lang tid frem. Men jeg glæder mig over
og er taknemlig for at bo i et land, som har
haft mulighed for at spænde sikkerhedsnet
5

ud under os alle takket være en fornuftig
politik gennem efterhånden mange år. I
modsætning til andre lande har vi som bor
gere ikke manglet noget. Vores forretninger
har været fyldt op med det varesortiment,
de plejer at have, og selvom nogle få ham
strede gær og stjal hospitalssprit, så har vi
rettet os efter de henstillinger vi har fået.
Hjælpepakker er vedtaget på mange områ
der, men de kan ikke bortskaffe og opveje
den frygt og usikkerhed, der er forbundet
med at miste sin virksomhed eller sit arbejde.

res bekymrede hjerter. Han beriger os med
viden og genoplivning af en sangskat, der
rummer så store værdier. Han har i høj grad
bidraget til, at næste udgave af Højskole
sangbogen bliver en bestseller.
Ellers er tiden også kendetegnet ved, at vo
res sundhedspersonale har fået en grad af
heltestatus. De har taget ansvaret på sig,
og de er uundværlige og stærke led i den
kæde, der får landet til at fungere. Men in
gen kæde er stærkere end det svageste led,
så rigtig mange har bidraget til, at samfun
det har kunnet fungere. F.eks. står ”kasse
damerne” højt på min rangliste. De sørger
for, at vi kan handle ind, som vi plejer, og
de møder os med et smil – og de blev ka
stet ud i smittefare fra dag et, fordi de kom
i kontakt med mange mennesker, og de var
ikke blandt de første, der fik adgang til vær
nemidler.

I tiden, der er gået, har det været opmun
trende at se den iderigdom, der også er
kommet for dagen. Jeg er imponeret over,
hvor hurtigt den virtuelle undervisning på
alle niveauer kom i gang.
Der forskes på livet løs, både for at finde
en vaccine, og for at finde nye løsninger
indenfor alt, der har forandret sig. Vi må
værdsætte, at vores teknologi og vores in
ternet sætter os i stand til at få nødvendig
og hurtig information, og at vi kan mødes
virtuelt. Jeg er sikker på, at én af de store
ændringer i erhvervslivet vil blive, at mø
der og konferencer i høj grad vil blive er
stattet med virtuelle møder. Det vil både
spare tid og udgifter til transport. Dog, jeg
er sikker på, at mange medarbejdere glæ
der sig til at kunne se kolleger i øjnene, for
vi har også opdaget, at den fysiske kontakt
imellem mennesker virkelig betyder noget.

De svageste skal være de stærkeste, sådan
omtrent lød Statsministerens ord på et af
pressemøderne. – og vi har ældre og sår
bare, som har betalt en meget høj pris i
krisen. På vores plejehjem blev der indført
stramme restriktioner, således at pårøren
de ikke længere kunne komme ind på pleje
hjemmet af hensyn til smitterisiko. Meget
samvær ophørte, og jeg tror, at mange ple
jehjemsbeboere mistede glimtet i øjet og
smilet på læben. Jeg er sikker på, at meget
livskvalitet er gået tabt.
For de unge er det også svært, for ungdom
men er kort, og man er kun sytten år én
gang, men de unge har tiden foran sig. Når
vi er gamle, har vi tiden bag os, og vi lever

Når jeg er ved at finde positive sider ved
krisen, så vil jeg da også nævne Phillip
Faber. Han har som enkeltindivid formå
et at skabe glæde og optimisme i alle vo
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på livets kant, og hvordan skaber vi kvalitet
i en tid med isolation? Vi prøver ihærdigt at
få flere levedage på bekostning af kvalitet i
dagene.
I en tid, hvor vi alle lyttede intenst til antal
let af døde af corona, så glemte vi vist det
enkelte menneske, at mennesker kommer
før systemet, og at der skal handles deref
ter. Statistikken var vigtig, og vi så ikke, at
for mange døde uden at have en pårørende
at holde i hånd. Så bliver døden tragisk. Det
skal den ikke være Mange afslutter livet i
taknemlighed for livet, og med drømmen
om en fin og værdig afsked når vi siger far
vel.
Jeg lyttede forleden til en mor til et barn
i et bofællesskab, hvor pårørende også var
forment adgang. Hun undrede sig meget
over, hvorfor hun, som overholder alle for
skrifter og regler, ikke blev ligestillet med
det dygtige personale, som hver dag passer
hendes datter, og som i deres fritid er sam
men med deres familier.

res samfund, og jeg håber, at det bliver én
af de læringer, man vil drage, når vi når så
langt, at vi kan se tilbage på krisen, og finde
ud af, hvad vi klarede med bravur, og hvor
vi fejlede.
Når du læser dette, er meget sikkert ble
vet anderledes. - Jeg er lige blevet bekendt
med, at der nu bliver lempeligere regler for
de mest udsatte og deres pårørende, og der
er tegn på, at der bliver åbnet op for flere
virksomheder og undervisningsinstitutio
ner, og det er en dejlig fornemmelse. Så må
vi se hvilke forandringer krisen har med
ført. Jeg håber at frivillige på hospice og de
vågetjenester som Kamillus står for, snart
også må genoptage den gode indsats.
Selvom der er områder, hvor jeg synes, vi
skulle have gjort det anderledes, og selvom
der er lande, der har gjort det bedre end
os, så synes jeg helt overordnet, at vi som
samfund har håndteret en ukendt, farlig og
aggressiv sydom på bedste vis.

Livet på hospice tog også en brat ændring,
da der blev indført restriktioner, og ingen
frivillige kunne komme og gøre en forskel.
Jeg er sikker på, at alle på hospice har gjort
deres ypperste, men netop samspillet mel
lem den frivillige indsats og de professio
nelle medarbejdere har kendetegnet det
helt ekstraordinære ved et hospice. Jeg
håber for alle frivillige, og for dem der har
behov for at afslutte deres liv på hospice,
at der snart sker ændringer i de for tiden
gældende retningslinjer.
Jeg synes, vi grundlæggende kunne have
gjort det lidt bedre for de mest sårbare i vo

Piet Hein har skrevet mange dejlige gruk,
jeg vil slutte med et af dem:
”Hvis du ængster tiden bort, gør du livet
tomt og kort.
Hvis du glæder dig ved mangt, gør du nuet
rigt og langt.”
20. maj 2020
Asta Skaksen
Medlem af bestyrelsen
for Hospice Forum Danmark
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Donationer
FLOT DONATION
I samarbejde med Sæby kirke arrangerede
Musikkorps Sæby to nytårskoncerter, hvor
et eventuelt overskud skulle gå til Støtte
foreningen for Hospice Vendsyssel.
De to nytårskoncerter, som blev afholdt
i januar i en fyldt kirke, gav tilsammen et
overskud på knap 18.000 kr.

Donationer Hjørring
I indeværende periode har vi modtaget do
nationer fra:
Sindal-Bindslev Y’s Mens Club
Hjørring kommune, paragraf-18-midler.
Donationer og generalforsamling
Kamillus Brønderslev
Kamillus Brønderslev afholder generalfor
samling mandag d. 14. sept. 2020 kl. 1900 i
Sognegården.
Donationer siden sidst:
Kamillus Brønderslev har med glæde mod
taget donationer fra 3 taknemmelige pri
vatpersoner – TAK!

Formand Berit Heisel og kasserer Kim
Poulsen fra Musikkorps Sæby ønskede, at
formanden for Støtteforeningen Susan
Christensen og Hospicechef Birgitte Niel
sen var tilstede ved overrækkelsen som
fandt sted på Hospice Vendsyssel.
Det var en glad formand for Støtteforenin
gen, som modtog den store check.
Formanden gav en stor og hjertelig tak til
hele Musikkorps Sæby for den flotte dona
tion, som vil blive brugt med omtanke og
stor omhu til glæde og gavn for mange.

Donationer og generalforsamling
Støtteforeningen for Hospice Vangen
Støtteforeningen holder generalforsamling
på Hospice Vangen, Studievej 25, 9400 Nør
resundby: Tirsdag den 29. september 2020
kl. 1900.
Dagsorden iflg. vedtægterne.
Donationer siden sidst:
Kirker og Menighedsråd, Privatpersoner,
Logen Veritas, Chr.
IV’s Laug (Aalborg
Prisen), Aalborg
Kommune, Østhim
merlands Y Men’s
Club.

Flot donation fra Musikkorps Sæby

Donationer, Kamillus
Jammerbugt
Jammerbugt Kom
mune: §18 midler,
Lions Club Aabybro,
Lions Club Hvetbo.
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Veritas-prisen 2019

Tirsdag den 28. januar var en stor dag for
Støtteforeningen for Hospice Vangen.
Ikke færre end 50 festklædte medlemmer
af Veritaslogen i Aalborg var mødt op på
Hospice Vangen til en af logens store årlige
begivenheder.
Veritaslogen havde nemlig i anledning af
dens 80 års fødselsdag besluttet, at Veritasprisen 2019 og den medfølgende check på
100.000 kr. skulle tilfalde Støtteforeningen
for Hospice Vangen.
”Prisen er en anerkendelse af det store og
betydningsfulde arbejde, de frivillige ud
fører på Hospice Vangen”, sagde Ole Kiils
gaard, der er ordensmester i Veritaslogen.
Aftenen indledtes efter Veritaslogens øn
ske med, at forsamlingen sang ”Livstræet”,
og så gik man videre til prisoverrækkelsen.
Regionsråds formand Ulla Astman overrak
te checken til næstformand i støtteforenin
gen, Mikael Byrial Jensen. Med checken
fulgte også bronzestatuetten ”Munken”, et
varigt symbol på Veritas prisen.
”Det er ikke første gang vi donerer penge

til støtteforeningen”, sagde logemester Per
Christensen, men denne gang ønskede vi at
give en stor donation til støtteforeningens
forskellige aktiviteter”.
Mikael Byrial Jensen takkede for prisen:
”Vi vil bestræbe os på, at de mange penge
kommer patienterne tilgode gennem støt
teforeningens mange aktiviteter”, indledte
han med at sige.
Frivilligkoordinator Kirsten Muniz fik også
ordet: ”Jeg vil også gerne bruge nogle af
pengene på at lave et arrangement for at
forkæle alle de varme og dejlige mennesker
der er frivillige her, og som hver dag yder
en fantastisk indsats”, sagde hun.
Efter overrækkelsen var der middag på
Hospice Vangen. Veritaslogen havde selv
medbragt maden. De smukke buketter, 15
i alt der prydede bordene, var medbragt af
logen. Efter festen blev de fordelt således,
at alle 15 stuer på hospice fik en buket.
Benny Kristensen
Frivillig
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Corona
”Corona” – ”Covid19” - nye ord, der i den
sidste tid har fyldt meget i medierne og
samfundet.
Hospicerne og støtteforeningerne har også
fået betydningen af denne virus at føle.
Siden 11. marts 2020 er der ingen frivilli
ge, der har haft mulighed for at byde ind
på opgaver på hospice eller i eget hjem. I
skrivende stund ved vi ikke, hvornår der
igen bliver åbnet for den frivillige indsats
– men vi ved, vi er savnet, og de frivillige
savner også at kunne deltage i de forskel
lige opgaver.

Det vi så vil tillades os at være glade for er,
at vi her i Nordjylland ser ud til at komme
gennem krisen med relativt få smittede og
døde.
Møder og generalforsamlinger er blevet
udskudt. Vi vil annoncere på hjemmesiden,
når de kan afvikles.
Verden efter ”Corona” bliver ikke helt den
samme, men en verden vi glæder os til bli
ver næsten som før!
Kirsten Muniz
Frivilligkoordinator
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Første juleaften på Hospice Vangen

Jeg havde meldt mig som frivillig til at fejre
juleaften på vores nye hospice. Havde glæ
det mig meget, da jeg har prøvet det et par
gange før, og det blev lige så dejligt, som
jeg håbede.
Jeg kom i god tid for at dække et smukt ju
lebord. Frivillige havde lavet juledekora
tioner, og eftermiddagsvagten havde lavet
små grangrene bundet som julepynt, smukt
og diskret. Vi var i den heldige situation, at
vi kunne sætte levende lys på bordet.

Så var der tid til hygge og julesalmer, så vi
fandt sangbladene frem fra julegudstjene
sten om eftermiddagen.
Der blev sat kaffe, småkager, knas og frugt
frem til senere nydelse.
Vi var 16 omkring bordet. To familier med
deres pårørende. Den ene familie havde to
børn med, som var ualmindelig tålmodige
og meget søde. Dejligt.
Da gæsterne var gået hver til sit, hjalp vi
andre hinanden med oprydningen, og se
nere satte personalet og jeg os sammen
over en kop kaffe, evaluerede aftenen og
åbnede vores julegave fra hospice.

Køkkenet havde lavet en dejlig julemiddag
til os: And, flæskesteg, brunede og hvide
kartofler, kogt og rå rødkålssalat, æbler
med gele, franske kartofler og ikke mindst
en rigtig andesovs, og selvfølgelig rød og/
eller hvidvin til.
Til dessert: Risalamande med kirsebær
sauce og portvin og mandelgave, som en
pårørende vandt.

EN RIGTIG DEJLIG/SMUK AFTEN, SOM
JEG KAN UNDE ANDRE FRIVILLLIGE AT
OPLEVE.
Grete Iversen
Frivillig
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Ny i bestyrelsen i Jammerbugt
Jeg hedder Line Kjær Nielsen og er ny
repræsentant fra Jammerbugt provsti,
i bestyrelsen for Kamillus Jammerbugt.

Marcus på ti, der går i 5. klasse og er vild
med fodbold og Fortnite.
Mit fokus har altid været på at gøre dør
trinnet til kirken lavere. Med andre ord vil
jeg gerne være med til at lette adgangen til
kirken, også for dem, der ikke er vant til at
bruge kirken. Det er vigtigt at give menne
sker en oplevelse af, at kirken er der, når de
har brug for den - også til andet end højti
der og familiære begivenheder.

I januar 2019 til
trådte jeg som sog
nepræst i Aabybro.
Mit første embe
de var i Sindal,
hvor jeg også var
tilknyttet
Stats
fængslet på Krag
skovhede. De sidste 7 1/2 år har jeg været
præst i Thisted.

Jeg vil gerne støtte op om det flotte arbejde,
de frivillige gør hos Kamillus. Af og til, når
jeg er til begravelsessamtale hos en familie,
der netop har mistet en af deres kære, så
fortæller familien om frivillige fra Kamil
lus. De fortæller om den hjælp og støtte de
har mødt både for den syge og de pårøren
de. De frivillige har været en uundværlig
brik og en aflastning i en svær periode.
Line Kjær Nielsen

Jeg bor sammen med min mand, Per. Vi
mødtes i Århus, hvor Per læste cand.merc.
i finansiering og regnskab, og jeg læste te
ologi. I dag har vi 4 børn; Maria på seksten
der går i 10. klasse. Gustav på fjorten, som
går i 8. klasse, Emma på tolv, der går i 6.
klasse og elsker gymnastik og spring, og
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Tanker på kanten af corona
Onsdag den 11. marts kl. 21 lukkede rege
ringen med statsminister Mette Frederik
sen landet ned.
Corona-virussen have spredt sig til Dan
mark, og for at undgå mange dødsfald og
flere syge, end vores sygehuse kunne hånd
tere, valgte myndighederne at sende så
mange som muligt hjem. Skoler, universi
teter, arbejdspladser lukkede ned, og krav
om afstand til andre blev indført, samtidig
med at svage og udsatte borgere kom i ka
rantæne.

smitte. Vores frivillige skulle ikke smitte de
uhelbredeligt syge og døende.
I skrivende stund er der gået 2 måneder.
Vores samfund er igen ved at åbne sig. Bør
nene er tilbage i skolen. Vi kan igen komme
til frisør og tandlæge, sågar på café og re
staurant.
Det er dejligt.
Samtidig er der endnu ikke åbnet for besøg
på plejehjem og sygehuse. Det er hårdt for
mange, og det kalder på overvejelser om
kring det at blive bedt om at holde afstand
til andre mennesker.

Vi fik lært at spritte af, vaske hænder grun
digt og - ikke mindst - at holde afstand.
Det gav på det tidspunkt god mening, for
ingen vidste, hvad den nye virus kunne
bringe med sig.
Derfor lukkede vi naturligvis også ned for
al aktivitet i ”Kamillus Hjørring”.
Vores frivillige skulle ikke udsættes for

Hospicesygeplejerske Mette Gammelgaard
havde den 1. maj en fin kronik i Jyllands
posten.
Her gør hun sig overvejelser om, hvad fryg
ten for corona har gjort ved os.
”Frygten for corona skiller os stadig, vi er
blevet bange for hinanden, bange for at
gøre helt almindelige ting, der bringer os
sammen, og som vi holder af at gøre sam
men. ➔
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Vores egen
dødsangst
spærrer for
vor med
mennskelighed

➔ Hvordan får vi igen kontakt med glæden
og de nære relationer? Hvordan holder vi
op med at være bange? Vi kan ikke bli
ve oppe i frygtens træ i al evighed, for vi
skal huske, at corona bare er en af mange
sygdomme. Vi skal huske, at selvom vi ikke
bryder os om døden, er den kommet for at
blive. Sidst jeg tjekkede, var dødeligheden
på 100%. Men der er tid, og i den tid, vi har,
skal vi leve,” skriver Mette Gammelgaard.
Jeg tror, hun har fat i en vigtig pointe. Vi
skal leve. Og samvær med andre er en af
gørende del af vores liv. Det er fint med Fa
cetime og Skype, men det er langtfra nok.

Dette er overskriften på et interview
med Ulla Fink tilbage i 2017 i Kristeligt
Dagblad.
Ulla Fink er oprindeligt uddannet jurist
og konfliktmægler. Hun holder kurser
for personale, vågere og pårørende, men
har også individuelle samtaler med dø
ende
Hun har både personlige erfaringer med
at have døden tæt på og erfaringer gen
nem de mennesker, hun har arbejdet
med.
Ulla Fink mener, at vi har udliciteret
døden til nogle såkaldte professionelle,
som vi bilder os ind har mere styr på det,
end os selv. Men hvis vi ikke kan være
der for hinanden i alle livets aspekter
– også i døden – går vi glip af en vigtig
medmenneskelig dannelse. Og risikerer
hver især at blive meget ensomme.
I tiden er der en tendens til at fremstå
succesfuld, og gemme det væk, som ikke
passer til ens selvbillede. ”Det er som
om , vi har et mantra om, at vi bare skal
leve og smile lige indtil sidste åndedrag.
Men sådan er det jo ikke.” Det har man
ge konsekvenser – et af dem er en indre
ensomhed, og at man let kommer til at

I 2018 døde min gamle mor; hun var svæk
ket mentalt og fysisk. Under coronakrisen
har jeg flere gange tænkt: Hvor er det godt,
at hun er død. Det er lidt underligt, men jeg
er lykkelig for, at jeg ikke var nødt til at sige
til hende: ”Vi kommer ikke på besøg, du
kan ikke se dine børn, dine børnebørn og
oldebørn. Du skal blive i din egen lejlighed
og må ikke gå ind til naboen.”
Prisen for at undgå covid-19 har været so
cial afstand, og der er stadig svage i vores
samfund, der betaler den pris. Måske skul
le man spørge de mennesker, vi holder af
stand til for at beskytte dem mod covid-19,
om det er, hvad de ønsker? Måske vil den,
der i forvejen er svag, hellere have dage
med besøg og nærvær, en hånd at holde i
- med risiko for, at døden kommer tidligere
- end være isoleret fra sine nærmeste?
Kirsten Staghøj Sinding
Formand for ”Kamillus Hjørring”
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trække sig fra det, der er smertefuldt og ube
hageligt. Og at det bliver svært at være der
for hinanden, når livet gør ondt..

Hvis man som pårørende og plejepersonale
bærer rundt på for mange uafklarede følel
ser og tanker, vil man bringe dem med ind i
rummet, hvor den døende er – som mental
støj og ubehag. I stedet for ro, nærvær og op
mærksomhed.

Ulla Fink bruger ord som ”ærlighed” og
”sandhed” som nogle af de vigtigste i den
løbende proces, hun mener, vi skal være op
taget af. Hvis vi ikke løbende har forberedt
os på, at livet slutter en dag og har forholdt
os til vores egen dødelighed, så kan det være
meget svært at slutte fred med sig selv.

Ulla Fink slutter af med at sige, at hun” ikke
tror på hurtige løsninger, hvor vi måske la
ver skabeloner for samtaler eller indfører
nye standarder for sundhedspersonalet, der
skal ”klæde dem på” til at have med døende
at gøre. Alle døende er nemlig forskellige,
og hvad der er den gode død for den ene, er
måske den mest ubehagelige død for en an
den. Så det klares ikke med en manual eller
et flueben ud for punkter og tjekliste.

Noget af det, som Ulla Fink gerne vil have os
til at reflektere over er, at den døende i vir
keligheden lige så godt kunne være os selv.
Der er en tendens til at tænke: Dér er den
døende, og her er jeg, den levende hjælper.
Men det er en falsk optik. Vi skal alle sam
men dø på et tidspunkt. Derfor burde vi være
solidariske, lydhøre og opmærksomme, når
vi er sammen med et døende menneske.
Hun siger endvidere, at for hende er døden
ganske enkelt kernen i livet. At forholde sig
til døden er vigtigt og meningsfuldt, fordi det
skaber mod til at leve et reflekteret liv. Et liv,
hvor proportionerne falder på plads. Hvor vi
hver især gør os klart, hvad der egentlig er
vigtig i livet.

Det handler om måden, vi er der på for hin
anden, -så arbejdet begynder altså hos os
selv.” (min understregning)
Ulla Stidsen
Bestyrelses-suppleant i
Kamillus Jammerbugt
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