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Dette års udgivelse af årsberetning bliver de følgende 6 fortællinger fra patienter, pårørende, hospicesygeplejerske,
hospicepræst og musikterapeut.
Vi har valgt at give dig mulighed for at læse om livet og
oplevelserne på Hospice Vendsyssel, som den enkelte har
oplevet det og med den betydning for deres liv, som huset
og menneskene har i den enkeltes tilfælde.
Du sidder med 6 fortællinger, som på hver deres måde
afspejler dagligdagen og mulighederne på et hospice. Du
kan finde tal og statistikker på vores hjemmeside www.hospice-vendsyssel.dk – hvis du ønsker at få et større overblik
over antal af indlagte, sygdomme skyld i indlæggelsen og
gennemsnitlige indlæggelsesdage.
En stor tak til de patienter og pårørende, som på denne
måde lukker læseren ind i deres liv.
Tak til hospicesygeplejerske Elin Jakobsen, som tog udfordringen op og fulgte med Peter på hans sidste rejse
hjem til Grønland. På Hospice Vendsyssel er vi stolte af
medarbejdernes indsats i dagligdagen, men det kræver en
del ekstra at begive sig til Grønland med en meget syg pa-

tient og indgå i familiens oplevelser, sorg og glæder. Peter
var i gode og kompetente hænder alle dage på Grønland.
Tak for det.
Tak til hospicepræst Erik Colding Thaysen, musikterapeut Agneta Ed og de medarbejdere, der deltog i hvilepuls
– mens artiklen blev lavet.
Modet kendetegner ansatte og frivillige på Hospice
Vendsyssel. Et mod og viljen til at stå solidt fagligt og menneskeligt på egne ben i mange svære situationer med patienter og pårørende i alle aldre.
Dem er jeg umådeligt stolt af.
Havegruppen er et kapitel for sig – læs hvordan de frivillige i havegruppen året rundt yder en kæmpeindsats. Tak
for jeres ihærdighed og glæde ved arbejdet – uden jer ville
arealerne aldrig fremstå så flot.
Tak for den store støtte vi modtager fra pårørende, som
samler midler ind til Hospice Vendsyssel og for de donationer - vi er blevet betænkt med gennem året 2014.
Ingen nævnt – ingen glemt.
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Sidste rejse til Grønland
Elin Jakobsen, hospicesygeplejerske

Peter Geisler fik opfyldt sit ønske om at gense sin fødeø
og sin familie en sidste gang. Sygeplejerske Elin Jacobsen
ledsagede familien på en uforglemmelig rejse til et uforglemmeligt land.
Peter Geisler var født på en lille ø ud for Nuuk, hvor hans
far arbejdede i kulminen. Han havde otte søskende, og de
havde et godt liv. Men en dag blev kulminen lukket, bygden nedlagt og familien tvangsflyttet til Nuuk, hvor den
klarede sig dårligt. Fire af børnene, heriblandt Peter, blev
sendt til Danmark. Peter Geisler, som da var 16 år, kom
til at bo hos en familie i Strandby og blev uddannet som
fisker. Senere bosatte han sig i Tornby og blev gift med Susanne, der havde tre børn.
Susanne og Peter Geisler klarede sig godt, og de havde
netop planlagt en rejse til Grønland, da Peter blev ramt af
kræft. Det var otte år siden, han sidst havde været i Grønland, og de havde begge glædet sig til turen, men nu var
det umuligt.

Sorg blev til glæde

Peter Geisler med en af de torsk, han fangede i farvandet ud for
Nuuk.
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Peter Geisler var indlagt på Hospice Vendsyssel, og her hørte hospiceleder Birgitte Nielsen om den sorg det var, at han
ikke ville nå at sige farvel til familien i Grønland. Resolut
handlede hun på situationen. Talte med lægen, om han
ville sige god for en sådan rejse. Talte med bestyrelsen og
støtteforeningen, om det var muligt at skaffe penge til rejsen. Begge dele lod sig gøre, og 17. juli 2014 rejste Susanne

og Peter Geisler sammen med kontaktsygeplejerske Elin
Jakobsen til Grønland.
”Det gik hurtigt med arrangementet, men vi havde talt
det hele grundigt igennem med familien, så alle var trygge.
For Peter var det værste, der kunne ske, at han måtte indlægges, og så er der jo et godt hospital i Nuuk. For Susanne
var det værst tænkelige, at Peter døde under rejsen, og så
fik vi styr på, hvilke formaliteter og papirer, der skulle til,
hvis det skete. Så drog vi afsted”, fortæller Elin Jakobsen.

Kaffemik og skønsang
I Nuuk ventede hele Peters familie samt en masse venner,
bl.a. tre brødre – barndomsvenner, som han havde holdt
kontakt med lige siden. Brødrene var meget behjælpelige
under opholdet. Fra lufthavnen kørte man til kirkegården,
hvor Peter lagde blomster på forældrenes grav og ”talte”
lidt med dem.
Næste dag var der kaffemik, hvor 20-30 venner og familie
kom med mad og lækkerier. Familien havde en helt speciel
gave til Peter, en operasangerinde kom og sang nogle meget smukke grønlandske sange. Det var en overraskelse og
en stor oplevelse. Der blev også tid til sightseeing i Nuuk,
gaveindkøb og restaurantbesøg.

”Nu er jeg hjemme”
”Tredje dag, en lørdag, blev en hektisk dag. Om formiddagen sejlede vi tre timer på fjorden og fiskede. Peter fangede tre-fire torsk. ”Nu er jeg hjemme”, sagde han. Det
var rørende at se ham så glad. Om eftermiddagen var vi
til begravelse med Peters bror, der var død i Danmark. Det
viste sig, at hans urne havde været med samme fly som os,
og familien havde i hast arrangeret begravelsen, så Peter
kunne deltage. Det var lidt hårdt og ikke det, vi var kommet for, men Peter tog storebror-rollen på sig og gik forrest

Sygeplejerske Elin Jakobsen med den tupilak, som Peter Geisler
forærede Hospice Vendsyssel efter sin rejse hjem til Grønland.
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Livgivende samtaler
Erik Colding Thaysen, hospicepræst

Trods sommervarmen var der stadig enkelte isbjerge i Godthåbsfjorden.

med korset. Om aftenen deltog vi til gengæld i en meget
glad begivenhed – studenterfest for en af vennernes datter”, siger Elin Jakobsen.

Han nåede det, han ville
Om søndagen gik turen tilbage til Danmark. Det havde
været en hård og meget intens tur, hvor det også havde
været nødvendigt at opsøge Dronning Ingrids Hospital et
par gange for medicin. Men Peter Geisler nåede de ting,
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han havde ønsket på forhånd. Han var taknemlig for Elin
Jacobsens støtte på rejsen, og han var både stolt og glad for
at kunne vise hende sit land.
For Elin Jakobsen blev det en uforglemmelig rejse. Til
et fantastisk land med en fantastisk befolkning – hjertevarme og omsorgsfulde mennesker. Og det var meget
meningsfyldt, at det lykkedes for Peter at gennemføre sin
sidste rejse til Grønland. Han døde knap tre uger efter
hjemkomsten.

Erik Colding Thaysen
er hospicepræst og yder
sjælesorg for både de døende
og deres pårørende.
En hospicepræsts spidskompetence er at kunne samtale
med alle om alt. Det kan være om tro eller alt mulig andet.
Hospicepræst Erik Colding Thaysen glæder sig, når samtale kan få patienter til at mærke livet, selv om de er døende.
Erik Colding Thaysen er sognepræst i Åsted, Skærum og
Kvissel sogne. Det har han været i 30 år. De seneste halvandet år har han tillige været hospicepræst ved Hospice
Vendsyssel, hvilket har givet den erfarne præst nye arbejdsmæssige horisonter.
”Hospice-filosofien er at yde omsorg og pleje, som kan
bidrage til at gøre menneskets sidste tid til en positiv del af
livsforløbet, samt at yde støtte, vejledning og sjælesorg for
den døendes pårørende. Som præst handler det især om

at have tid og stille sig til rådighed for samtale både med
patienter og pårørende”, forklarer Erik Colding Thaysen
og fortsætter:
”De fleste samtaler er livgivende. Det er en god oplevelse,
når jeg mærker fortrolighed og at folk åbner sig for mig.
At de mærker livet, selv om de er døende. Der er næsten
ingen patienter, der græder. Det er de ovre. Faktisk er de
fleste ganske afklarede med, at livet snart er slut. Det er
helt anderledes med de pårørende. De har noget i klemme
– deres liv med og deres kærlighed til den døende. Så taler
vi om det, om de gode ting, der har været”.

Plads til personlige ønsker
Hospicepræsten er til stede tre dage om ugen. Han holder
gudstjeneste hver anden tirsdag for patienter og pårørende, hvor det også er muligt for patienterne af få deres
seng kørt ind. En dag holdt han en lille privat andagt for
en patient og 10 pårørende, der gerne ville til alters sammen. Den slags individuelle ønsker er der plads til. Det
sker også, at de pårørende beder Colding Thaysen om at
begrave deres afdøde, og så gør han det.
”I dag har mange familier ikke en tæt tilknytning til en
kirke eller et sogn, og under opholdet her på Hospice Vendsyssel kommer jeg ofte meget tæt på familierne, så det er
naturligt at efterkomme dens ønske. Der er selvfølgelig
også mange, som får besøg af deres egen præst, og det er
fint. Også fra andre trosretninger – vi er åbne for alle religioner, og næsten alt kan lade sig gøre”.
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Her var der ro og tryghed
Mette Schack, pårørende

Familien forsøger at lande på benene midt i sorgen. Det
er hårdt, men de er fortrøstningsfulde. Opholdet på Hospice Vendsyssel var en stor støtte for hele familien og sikrede
en både kærlig og værdig afsked med mand og far.
”Vi har brugt alle Hospice Vendsyssels tilbud, og det vil
jeg stærkt opfordre andre til at gøre. Både psykolog, præst,
fysioterapeut og musikterapeut. Alle var gode til at tage
hånd om os alle fem og hjælpe med til, at vi fik en rigtig
god sidste tid sammen”, fortæller Mette Schack.

Musikterapeut Agneta Ed og hospicepræst Erik
Colding Thaysen holder Hvilepuls for kollegerne
i refleksionsrummet.

Lang kamp mod kræften
Tårer og smil i skøn forening

Hvilepuls

Som sognepræst har Erik Colding Thaysen ikke været vant
til at have kolleger. På Hospice Vendsyssel er han en del af
et team, og det har været en meget positiv oplevelse for
ham.
”Hospice Vendsyssel er et hus, der gennemstrømmes af
engagement, varme og en ro, der slår en i møde, når man
går ind af døren. Der er selvfølgelig både tårer og triste
tanker, men så sandelig også smil og glade stunder i skøn
forening – for her leves livet, til det sidste punktum bliver
sat”, siger Erik Colding Thaysen.

Også personalet på hospice kan have behov for sjælesorg,
og hver fredag holder præsten og musikterapeut Agneta
Ed en seance for personalet, kaldet hvilepuls. Det er et lille
frikvarter, hvor præsten siger nogle ord og tænder lys for
dem, der er døde i ugens løb, samt for de levende, de pårørende og for personalet. Det følges af et udvalgt musikstykke, som nydes med lukkede øjne, mens tankerne finder på
plads og pulsen daler.
Hvilepuls er en ting, som Agneta Ed har indført efter inspiration fra et andet hospice, og det er blevet en meget
værdsat seance. En genopladning af det sjælelige batteri,
så man igen er klar til at yde nærvær og omsorg.
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Connie og Henrik Nielsen er dybt taknemmelige over, at vi i
Danmark har et tilbud som hospice, hvor uhelbredeligt syge
kan ”tanke øget livskvalitet” og hvor der også tages hånd om de
pårørende.

Per Wittendorff Schack tilbragte den sidste måned af sit
liv på Hospice Vendsyssel. Det blev en rigtig god oplevelse
for hele familien.
Der er stille i det store hus. Og tomt. Ikke kun, fordi Mette
Schack er ved at pakke sit hjem ned for at flytte til en billigere lejlighed, men også fordi familiens naturlige midtpunkt, manden Per Wittendorff Schack, ikke er der længere. Han er stærkt savnet af både Mette, den hjemmeboende
datter Anja, storesøsteren Annika og sønnen Anders. Sandelig også af hunden Lilo.

Per fik konstateret tarmkræft i 2005 – blev opereret og
vendte tilbage til jobbet, men måtte til sidst opgive sit arbejde ombord på DFDS’ Oslo-båd ”Crown of Scandinavia”.
I stedet gik han i voksenlære som elektriker. Efter knap et
år som uddannet elektriker fik Per Schack problemer med
det ene ben. Stråleskader, troede man, men i 2012 fandt
lægerne en ny kræftknude i en lændehvirvel. Efter tre års
kamp mod kræften var der imidlertid ikke mere at gøre,
og Per Schack flyttede ind på Hospice Vendsyssel.
”Per var på hospice i to omgange. Først 14 dage til smertelindring og indkøring af medicin. Derefter var han hjemme en uges tid, men blev så indlagt på sygehuset i Hjørring. Efter 10 dage tog hospice-lægen Mona Kelm Hansen
og Dorthe Beck fra det palliative team initiativ til at hente
Per hjem til Hospice Vendsyssel, og det var en stor lettelse
for os alle. Der faldt en dejlig ro over os alle sammen”, siger Mette Schack.
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Hun og datteren Annika, der havde orlov fra sygeplejestudiet i Aalborg, flyttede nærmest ind på Pers stue på
Hospice Vendsyssel. Anja og Anders boede i huset og passede hunden, men var hver dag hos deres far. Alle tre børn
havde fået en lægeerklæring fra hospice-lægen, der anbefalede at de fik orlov fra gymnasiet og uddannelserne for at
være hos faderen i den sidste tid.

Trygt at være pårørende
”Det blev en god tid. Der var en fantastisk atmosfære på
Hospice uden den stress og jag, vi oplevede på sygehuset.
Her var vi helt trygge som pårørende. Annika og jeg kunne
sove hos Per om natten, og om dagen var vi alle sammen
hos Per – også hunden ind imellem. Og Per forældre var
der rigtig meget. Det var Pers ønske, at han ville have hele
familien omkring sig den sidste tid.

Personalet på Hospice var helt fantastiske til at tage sig
af os alle sammen. Ikke kun det faglige personale, også
rengøringsassistenterne, pedellen og de mange frivillige.
Da Anders fyldte 20, blev der dækket op til fødselsdagsfest.
Desværre nåede Per ikke at opleve Anders blive udlært som
kok på Villa Vest i Lønstrup”, slutter Mette Schack.
Den aften, Per døde, havde han hele familien omkring
sig. Han sov stille og roligt ind. Familien var alene med
ham en times tid, inden personalet gjorde ham i stand og
klædte ham i det tøj, som lå klar i skabet. Der blev tændt
levende lys, og familien sov hos Per om natten. Mette
Schack mindes, at der var en særlig ro på stuen den nat.
Nu skulle de ikke længere holde øje med Per, men han var
stadig hos dem.

På hospice, men ikke for at dø
Niels Henrik Nielsen, patient

gende smerter og stærke bivirkninger fra morfinen betød,
at Niels Henrik Nielsen måtte bytte jobbet ud med førtidspension.

Noget var rivende galt

Henrik Nielsens prostatakræft har spredt sig til knoglerne, men smertelindring på Hospice Vendsyssel gør ham i
stand til at deltage i livet og nyde alle de gode stunder.
”Jeg har været meget heldig, for jeg har i lang tid kunnet
tåle min medicin, både kemo, morfin og de stråler, jeg har
fået på Rigshospitalet. Jeg har talt med mange medpatienter under vejs, som led frygteligt af både sygdommen og
bivirkninger af behandlingen”, siger Henrik Nielsen, der
bor i Terpet ved Tårs.
Han har således kunnet passe sit arbejde hos Entreprenørfirmaet Bangsminde i Frederikshavn frem til lige før
jul. Men så gik det ikke længere. En kombination af tilta-
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Sygdommen blev konstateret i 2009. Hen over sommeren
havde Henrik Nielsen døjet med ondt i ryggen og en fornemmelse af, at et eller andet i kroppen var rivende galt.
Et lægebesøg og nogle undersøgelser senere faldt dommen: Prostatakræft, som allerede havde bredt sig til knoglerne i ryggen. Uhelbredeligt og med udsigt til blot fem års
levetid. Der er dog gået seks år, og Niels Henrik Nielsen er
ikke til sinds at give op foreløbig.
I slutningen af 2010 fik Henrik Nielsen via sin læge kontakt til Hospice og det palliative team, som hjalp med at
dosere hans medicin på den mest effektive måde. Han fik
også et telefonnummer, som han kunne benytte, hvis han
fik brug for det.
Telefonnummeret kom i brug, da Henrik Nielsen på et
tidspunkt ikke længere tålte de store doser morfin. Hans
egen læge havde ikke bedre bud end at leve med generne
fra morfinen, men på Hospice havde man andre midler.
Morfin blev skiftet ud med andre præparater, og det hjalp
rigtigt godt. I nogle måneder, så blev smerterne værre.
Man øgede dosis, men det gav blot flere smerter. Niels
Henrik Nielsen trappede selv ned, og så aftog smerterne.
Det var kroppen, der havde fået nok af den valgte medicin.
Men det gik jo heller ikke uden smertestillende medicin.
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Regulering af medicin

Familiens opbakning

Under en kontrol på onkologisk afdeling i Aalborg foreslog
overlægen, at Henrik Nielsen blev indlagt på hospice for at
få indreguleret sin medicin. Det er under denne indlæggelse vi møder Henrik Nielsen og hans hustru Connie til
dette interview. Ny medicin har allerede lindret smerterne, nu skal der blot justeres lidt på doseringen. Som altid
er det en balancegang mellem smerter og bivirkninger.
”Jeg er glad for at få lov at fortælle min historie. Folk
tror jo kun, jeg har 14 dage tilbage, når de hører, at jeg
skal på hospice. Men hospice er så meget andet. Regulering af medicin, som jeg er her for, eller andre former for
smertelindring, såsom fysioterapi. Det har været en helt
fantastisk oplevelse at benytte hospice og møde dets dygtige personale. De er ufatteligt gode til at høre, hvad man
siger”, erklærer Henrik Nielsen.
Connie Nielsen har plejeorlov fra sit job som pædagog
på Bødkergården i Østervrå, så hun kan være sammen med
sin mand på Hospice Vendsyssel. De har begge mødt stor
forståelse og opbakning fra deres arbejdspladser, hvilket
har været en stor hjælp i det svære forløb.

Connie og Henrik Nielsen har to voksne børn, Jette som er
gift med Tonny og har William på fire år, samt Jesper, der
er gift med Gitte og venter tvillinger om tre måneder. Der
har været stor åbenhed i familien om faderens sygdom.
Lille William har været med på hospice og set, hvor morfar er, når han har ondt i ryggen. Det var sejt med en seng,
der kunne køre op og ned, og flinke damer, der gav ham
Nutella på kiksene.
Henrik Nielsen glæder sig over familiens og omgangskredsens opbakning:
”Mange ting forandrer sig med ét slag, når man får døden ind på livet. Der er så meget, man har taget for givet.
Det er svært, når der pludselig er ting, man ikke længere
magter. Til gengæld glæder man sig desto mere over de
virkelige værdier i livet – at være sammen med familien
og at komme ud i naturen. Det hårdeste var at sige det til
børnene, og det fylder en del, at jeg ikke kommer til at opleve tvillingerne vokse op. Men jeg glæder mig til, de kommer til verden, og takket være smertebehandlingen her på
hospice har jeg stadig kræfter til at deltage i livet og nyde
alle de gode stunder, jeg har med Connie og vores familie”.

Åndehullet

Carsten Vestergaard Pedersen, pårørende

Hjemme på terrassen i Skagen tænker Carsten Pedersen
tilbage på sin hustrus sygdom og død – et hårdt forløb,
hvor de sidste otte dage på Hospice Vendsyssel gav
familien ro og tryghed.
Som pårørende til en døende bliver man let splittet mellem ønsket (også pligtfølelsen) om at være konstant ved sin
kæres side og behovet for at have en stund for sig selv – et
åndehul i en svær krise.
Birthe Bagh Pedersen døde på Hospice Vendsyssel 27. maj
efter to måneders forgæves kamp mod kræften, heraf
de sidste otte dage på hospice. Omkring hende var bl.a.
hendes mand, Carsten Vestergaard Pedersen, og deres tre
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voksne børn, Bethina, Maria og Kristian samt deres familier. Dagene på Hospice Vendsyssel gav Birthe en værdig
afslutning på livet, og samtidig blev familien ”samlet op”
og støttet i den svære tid.
”Birthe havde et kort sygdomsforløb. 23. marts blev hun
opereret for kræft i æggestokkene. Vi fik at vide, at kræften var fjernet, men at hun skulle have en kemokur for
en sikkerheds skyld. Vi fejrede den glade nyhed med en
uge i sommerhus. Men Birthes smerter fortsatte, og der
var komplikationer. 3. maj blev hun igen opereret, men lægerne kunne blot konstatere, at hendes bughule var fyldt
med kræft”, fortæller Carsten Pedersen.
Fra det tidspunkt var Birthe kun tilbage i familiens hjem
i Skagen én gang og kun nogle timer, inden hun måtte
tilbage til sygehuset i Aalborg. Carsten Pedersen overnattede kun hjemme tre gange i perioden, de øvrige nætter
blev tilbragt på sygehuset eller hos børnene i Aalborg og
Svenstrup.

Ville dø i Frederikshavn
”Da Birthe kunne mærke, at livet nærmede sig sin afslutning, bad hun om at komme på hospice i Frederikshavn.
Hun var født i Frederikshavn, og her ville hun gerne dø.
Hendes storesøster døde på hospice sidste år, og selv var
Birthe på den korte tid blevet afklaret med at skulle forlade livet. Hun var endda i stand til at have omsorg for
os andre – fik sat en masse praktiske ting i gang, såsom
at lukke Facebook-profilen ned. Det skulle vi ikke stå med
bagefter”, siger Carsten Pedersen.
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Birthe Bagh Pedersen fik en
tryg og værdig afslutning
på livet på Hospice
Vendsyssel omgivet af sin
familie.

var så kort tid igen. Det talte jeg med psykologen om, og
hun gav mig ro i sjælen. Sagde, at lige som en sæl under
isen har brug for nogle huller, hvor den kan komme op
og få luft, så har pårørende også brug for åndehuller. Små
pusterum til at samle sig, så man igen kan være en støtte
for den døende.
På Hospice Vendsyssel mødte vi en omsorg grænsende til
kærlighed. De mennesker, der arbejder her, må være gjort
af et helt særligt stof, når de har overskud til at påtage sig
ansvaret for, at hver enkelt patient kommer bedst muligt
herfra og at de pårørende bliver støttet i den sorg- eller
choktilstand den enkelte er i. Det er vi dybt taknemmelige
for.

En oplevelse af tryghed
Familien var til gengæld slet ikke afklaret med det, der
skulle ske. Forløbet havde været så kort og intens, at erkendelsen af, at deres hustru, mor og bedstemor skulle dø, slet
ikke var sket. Det var en familie i chok. Hospice Vendsyssel
blev de trygge, rolige og smukke omgivelser, der hjalp hele
familien gennem afskeden med Birthe.

Omsorg grænsende til kærlighed
”Personalet var meget opmærksom på vores situation – på
Birthes symptomer, men også på, hvordan vi pårørende
havde det. Alle vidste, hvem vi var – også dem der ikke var
tilknyttet Birthe. De kendte vores historie, og det gav en
stor tryghed. Også de frivillige var fantastiske til at få os til
at føle os hjemme”, beretter Carsten Pedersen og fortsætter:
”Mens vi var på hospice, tog jeg mig nogle små ”frikvarter”, hvor jeg gik en tur i området med mit kamera. Det var
godt at få lidt luft, men jeg havde det ret dårligt med det.
Syntes jo, jeg burde sidde ved Birthe hele tiden, når der nu
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Alle på Hospice Vendsyssel vidste, hvorfor vi var der. At Birthe skulle dø. Men der var ingen dysterhed, kun lys, varme
og hjælpsomhed. I den situation er man ikke særlig social,
men vi fik en udefinérbar indforståethed med de andre
pårørende, næsten et kammeratskab uden ord. Også det
medvirkede til vores oplevelse af tryghed og omsorg.
I de sidste dage var vi der hele tiden. Der var plads til os,
og vi blev inddraget. Også børnebørnene blev der talt med
og taget hånd om. Døden blev afmystificeret.
Det er mange små detaljer, der gør Hospice Vendsyssel
til noget særligt. Her er læger, men ikke i kittel. Ingen står
op og taler til den sengeliggende, men sætter sig ned og taler i øjenhøjde. Kateter-posen var dækket af broderet stof.
Sengen blev placeret, så Birthe kunne nyde udsigten over
sin fødeby. Da hun døde, blev der tændt et lys for hende i
opholdsstuen. Det brændte lige indtil hun blev båret ud,
og ved den lejlighed stillede hele personalet op for at tage
afsked. Det var rørende og helt overvældende”, slutter Carsten Pedersen.

Carsten Pedersens åndehul midt i sorgen var små ture med kameraet i området ved Hospice Vendsyssel, hvor han bl.a. fangede disse
motiver.
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Frodige og smukke omgivelser
Frivillige ved Hospice Vendsyssel

Drivhus-byggere og lugekoner

Ser en opgave og hjælper med at løse den

Havegruppen blev formaliseret i forbindelse med udflytningen fra Kastanjegården. Benny Frandsen havde allerede
i de gamle omgivelser taget sig lidt af udenoms-arealerne
og bl.a. malet havemøblerne. Og da Hospice Vendsyssel
byggede nyt på Suderbovej, kastede han sig ud i at bygge et
stort sanse-drivhus sammen med Ejvind Thomsen og to lokale tømrermestre. Ejvind havde besøgt Hospice sammen
med sin kone, som er frivillig ved måltiderne i spisestuen,
og Benny så, at her var en mand med hænderne skruet
rigtigt på, så han blev straks ”ansat”.
Samtidig var der flere af de frivillige, der meldte sig til
havetjeneste, bl.a. Karen Haslund Andersen og Bodil Krogh
Pedersen. De kunne se, at der ville blive brug for nogle ”lugekoner”.

Efterhånden har medlemmerne af haveholdet fået sine
egne ansvarsområder. Bodil Krogh Pedersen passer den
lille atriumgård, mens John Sørensen er tovholder på den
store atriumgård. Karen Haslund Andersen står for et højbed med sommerblomster, hvorfra der forhåbentlig vil
kommer masser af smukke buketter til opholdsrummene i
Hospice. Ole Bøgild har specialiseret sig i krydderurter og
leverer til køkkenet. Ejvind Thomsen arbejder med drivhus og højbede og går under navnet ”Rosendoktoren”. Erik
Olsson er endnu ”i lære” som havemand ved siden af sin
indsats i støtteforeningens bestyrelse og som redaktør af
”Kamillus”. Benny Frandsen er med over det hele og holder alle til ilden. Og så er han primus motor, når der skal
beskæres træer og buske samt ved den udvendige juleudsmykning. Fælles for alle er, at de ”ser en opgave” og derefter hjælper med at løse den.

Haveholdet foran sansedrivhuset.
Fra venstre er det Benny Frandsen,
John Sørensen, Erik Olsson, Karen
Haslund Andersen, Bodil Krogh
Pedersen, Ejvind Thomsen og Ole
Bøgild.
Haveholdet sørger for, at patienter på Hospice Vendsyssel
er omgivet af smukke, velduftende planter i atriumgårde,
haveanlæg og drivhus.
Noget af det, mange bider mærke i, når de besøger Hospice Vendsyssel, er de smukke omgivelser og de mange
sanseindtryk. Det er en daglig glæde for både patienter,
pårørende og personale. Bag det veltrimmede haveanlæg
står en lille gruppe af frivillige, som gennem hele vækstsæsonen plejer og passer blomster, buske og krydderurter.
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Havegruppen tæller syv personer, hvis fingre har forskellige nuancer af grøn, men som alle brænder for at skabe
smukke og inspirerende rammer om Hospice Vendsyssel.
De syv er Benny Frandsen, Ejvind Thomsen, Ole Bøgild, Karen Haslund Andersen, John Sørensen, Bodil Krogh Pedersen og Erik Olsson. Anna Frandsen hjælper havegruppen
med bl.a. vagtplaner, så planterne aldrig mangler vand. Og
så er hun flink til at sørge for kaffe og kage til haveholdet
– så arbejder de bedst.

Rosendoktor Ejvind Thomsen tilser
en af roserne i sansedrivhuset, mens
Benny Frandsen og Erik Olsson
sørger for vand.
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Karen Haslund Andersen og John Sørensen i den store atriumgård,
der er et yndet frirum for patienter og pårørende.

Ole Bøgild ved sine krydderurter, der giver ekstra velsmag til
maden på Hospice Vendsyssel.

Karen Krogh Pedersen passer den lille atriumgård og får her
hjælp af John Sørensen.
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