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Det er 7. år at de forebyggende medarbejdere har indkaldt til møde for alle pensionister, 

arrangeret 6 forskellige steder i kommunen: Gjern, Alhuset – Kjellerup, Toftebjerg 

medborgerhus i Them, Rosengårdcentret, Marienlund plejecenter og Søvangen – Ans.  

Årets emne var: ”Sorgen som et livsvilkår”. 

Forarbejdet har været gode snakke med oplægsholderne: Sognepræst Jørgen Løvstad – Vium, 

Grathe og Thorning sogn. Og sognepræst Inge Mader Jensen – Sjørslev, Lysgaard og Almind 

sogn. Præsterne gav fortalte om deres møde med sorgen, hvordan vi skal leve med den, at 

sorgen er hjemløs kærlighed.  

Demenskonsulenterne fortalte omkring deres oplevelse med dobbelt tab i forbindelse med 

sygdommen demens.  

Selvhjælp Silkeborg er hjælp til selvhjælp med at lytte og bruge hinanden til at rumme sorgen 

og at det gavner at dele oplevelser med hinanden. Hvor Jytte fortalte meget flot og indlevende 

omkring hendes egen oplevelse med sorgen. 

De forebyggende medarbejder afsluttede mødet med deres muligheder for besøg, når 

ægtefælle/ samlever mistes. Og de almindelige forebyggende hjemmebesøg ved 75 år og igen 

ved 80 år og dernæst årlige tilbud. Men det er altid muligt at kontakte de forebyggende 

medarbejdere, som kender til muligheder i kommunen og foreninger, som måske kunne være 

brugbare i den enkeltes situation. 

Dagen gav muligheder for at vores præster, demenskonsulenter og selvhjælp Silkeborg er 

steder, hvor der er hjælp at hente, nogen at snakke med. 

Til møderne mødte omkring 300 deltagere op, som viste stor interesse og engagement 

omkring emnet. Vi var mange, der blev berørt, og flere fortalte om deres meget personlige 

oplevelser med sorg, og hvordan de blev taklet. Der var stor lydhørhed og åbenhed.  

Der blev brugt ord om budskabet, som: Meget lærerigt, præcision, samvittighedsfuldhed og 

nærvær i formidlingen. En stor tak for at tage emnet op. 

Et par ord om møderne: 

”Det har været svært, men godt. ” med en tåre i øjenkrogen. 

En usædvanlig fin og alsidig eftermiddag i dag i Rosengårdcentret.  

”Godt at møde og lytte til så mange engagerede mennesker med forskellige vinkler på store 

livsspørgsmål. Det gav et godt grundlag at tænke og leve videre på.” 

Et stort kram, fra ældre herre, som følte emnet var meget nærværende.  

 

v/Anne Marie Olsen 

Forebyggende sygeplejerske 


