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Bestyrelsesformand Klaus Kühne 

 

 
Forord 
 
Almindeligvis er en dagbog noget meget privat, som 
bliver i skuffen derhjemme. Men med denne dagbog 
kan vi i Diakonhøjskolens Diakonforbund give andre 
et indblik i en række diakoners arbejde. 
 
”Dagbog fra virkeligheden” viser tydeligt, hvor for-
skelligt hverdagen former sig for diakoner, og samti-
dig giver dagbogsbladene et godt indblik i den brede 
kontakt diakoner får med et stort udsnit af medbor-
gere i Danmark, børn, voksne, ældre og udsatte. 
 
Vi håber, at udgivelsen må blive læst og give sit bi-
drag til at både ansattes og brugeres vilkår bliver 
kendte af en større kreds. Tag med i skoven, på 
hjemmebesøg, på ældrecenter eller til møde i sog-
negården. God fornøjelse med læsningen. 
 
Diakonforbundet vil gerne på denne plads sige en 
stor tak til alle der har bidraget til, at vi kan udgive 
dagbogen. 
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Indledning ved diakonsekretær Bent Ulrikkeholm 

 
Mosaik med mange farver 
 
Når børnehaven er i skoven, fysisk og psykisk udviklingshæmmede spiller fredagsrock, 
socialt udsatte på væresteder indgår i aktiviteter, eller gæsterne til kirkens julemarked 
vrimler ind i sognegården, kan der være en diakon involveret. Diakonuddannelsen giver 
adgang til en meget bred vifte af jobmuligheder, og det fremgår tydeligt af disse dag-
bogsblade. I sin nuværende udgave er uddannelsen en mellemlang videregående (MVU) 
uddannelse med en varighed af 4 år indeholdende 3 praktikperioder. 
 
Diakonforbundet er et fællesskab af diakonstuderende og diakoner uddannede fra Dia-
konhøjskolen i Aarhus. Med denne samling af dagbogsblade fra den mangfoldige virke-
lighed diakoner – og diakonstuderende – oplever, vil Diakonforbundet gerne give interes-
serede en mulighed for at være lidt med diakonerne ”på arbejde.”  
 
Mødet mellem mennesker er det afgørende fikspunkt og værdigrundlagets prøvesten i 
alt socialt arbejde og derfor også i diakonien. I netop det møde kan man ikke gemme sig 
bag budgetter eller regler, man kan ikke gøre sit arbejde halvt uden at blive afsløret af et 
blik fra et andet menneske. Bidragsyderne til denne dagbog møder mennesker i mange 
forskellige situationer og i alle aldre i deres daglige arbejde. Det stiller krav til dem om at 
være dygtige fagligt og engagerede menneskeligt, og samtidig holde den af og til svære 
balance mellem arbejde og privatliv. For mange nyuddannede stiller det første job jo net-
op sine krav i de år, hvor de også etablerer sig med børn og familieliv.  
 
Med titlen ”Dagbog fra virkeligheden” forsøger vi ikke at tage patent på at kende mere til 
virkeligheden end andre mennesker eller faggrupper. Vi ønsker derimod at understrege, 
at diakoniens virkelighed er mangfoldig, og at det samlede billede altid vil være en mosa-
ik med mange farver og udtryk, der aldrig bliver endegyldige.  
 
Dagbogsprojektet er gennemført i perioden mandag 31. oktober – søndag 6. november 
(uge 44) 2011. Nogle deltagere har skrevet om en enkelt dag, andre har skrevet om flere 
dage eller hele ugen, som der har været overskud til. Det var et frit valg for deltagerne i 
projektet.  
 
Vi har ønsket, at fortællingerne skulle stå klart og enkelt, og det væsentlige er ikke, hvem 
der skriver, eller hvor i landet det de skriver om foregår. Derfor er alle notater anonymi-
serede, og alle navne er opdigtede. Der er redigeret efter et princip om, at alle bidrag 
skal fremstå, som de er indsendte, med forfatterens egen sprogtone bortset fra eventuel-
le slåfejl, og enkelte ting som måtte ændres af hensyn til anonymiseringen. Som det vil 
fremgå, er dagbogsnotaterne derfor også meget forskellige – ligesom den virkelighed de 
viser os.  
 
På hjemmesiden diakonforbund.dk kan publikationen frit downloades som pdf-fil, trykte 
eksemplarer kan bestilles ved diakonsekretæren til en pris af 50,00 kroner plus forsen-
delse.  
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Findes der ulve i Danmark? 
Tirsdag 
 
Kl. er 9.45 og jeg er på vej til mit arbejde i Børnehaven. En lille gåtur på 7 min… 
 
I døren til vores gymnastiksal, hvor vi pt. holder til på 4. uge, da den øvrige del af huset 
er under renovering, mødes jeg af 13 forventningsfulde troldunger. De står klar i termotø-
jet, da vi i dag skal på skovtur. Jeg ser, hvordan mange af børnene lyser op, da de ser 
mig og jeg mødes med knus og kram…. - og bedre velkomst og start på arbejdsdagen 
kan man vel ikke få?! 
 
Anders, min faste pædagogmedhjælper, er desværre syg i dag, men dem, der har haft 
morgenvagten har fordelt, hvem der er på de enkelte hold i dag. Heldigvis er vi ikke nødt 
til at aflyse den planlagte tur, da Kristine, en nyuddannet pædagog, der er i 4 ugers virk-
somhedspraktik hos os, kan gå med mig på tur. Vi får børnene linet op på række. En 4-
årig går så vidt muligt med en 3-årig, da de 4-årige er mere erfarne i at gå tur og dermed 
er gode rollemodeller for de 3-årige. Kristine danner bagtrop med én af de treårige og jeg 
går midt i alene med hænderne frie til at gribe ind, hvis en falder eller nogen har brug for 
en hjælpende hånd. Nu er vi klar til at komme af sted og fortroppen sætter et godt tempo 
ned ad fortovet mod skoven. Da vi når skovkanten stopper vi op og venter på bagtrop-
pen. Jeg fortæller børnene, at her er det ikke nødvendig at gå med hinanden i hænder-
ne, og dem der har lyst, må gerne løbe de skal blot kunne se en voksen hele tiden. 
YEAH!! fire børn sætter straks i løb, mens de øvrige går og nogle sakker lidt bagud, da 
skovbunden skal undersøges nøje. De forreste løbere stopper indimellem op og vender 
sig om for at se om Kristine og jeg stadig er med. Jeg får rost dem for, at de har husket 
vores aftale om at kunne se en voksen. 
 
På vores tur igennem skoven oplever vi mange spændende ting. Vi ser en stor trærod, 
der er skåret ud til en stol og selvfølgelig skal nogle op og sidde på den. Jeg har kamera-
et med og foreviger det herlige øjeblik. Ligesom jeg senere tager et billede ved brom-
bærkrattet, hvor vi er heldige at finde nogle få brombær. Jeg oplever, at Peter, en 4-årig 
gut, der ikke altid forstår de sociale spilleregler, gerne bevæger sig ind i det stikkende 
krat og plukker bærrene for så at dele dem med de øvrige børn. Jeg tænker, at jeg skal 
huske at dele denne iagttagelse med mine øvrige kollegaer, når vi kommer hjem og selv-
følgelig skal Peters mor også ha’ genfortalt oplevelsen, når hun henter Peter. Når vi kom-
mer hjem skal jeg også ha’ lavet lidt billed-dokumentation med de billeder vi har taget. Vi 
dokumenterer meget vores arbejde ved hjælp af fotos og små dagbogsfortællinger. Vi 
gør det for at forældrene kan se, hvad deres børn oplever og vi håber at det kan give an-
ledning til gode samtaler omkring aftensmaden. 
 
Vi går videre ind i skoven. Der er en dejlig stemning i gruppen og der er god tid til at 
snakke med de enkelte børn og fordybe sig, når de finder en ”skat”. Det være sig et flot 
blad, en fjer eller en snegl. Børnene opfatter også lyde… Er det mon et spøgelse?? Eller 
en ulv?? Det fører til en lang snak om Halloween og de fortæller mig om deres oplevel-
ser fra i går, hvor de hjemme fik besøg af forskellige udklædte ”raslere”. Vi er også nødt 
til at få vendt om der findes ulve i Danmark, hvilket fører os til Norge og så byder Iben ind 
med en historie om engang hun så en bjørn i et træ i Norge… Historien er god og Iben 
fortæller med stort engagement og spil i øjnene… Måske er den ikke helt sand, for Iben 
er mester i de mest fantasifulde fortællinger. Vi når ned til ”Sandskredet” et yndlingssted i 
udkanten af skoven. Her kan man bestige et ”bjerg” og kælke ned også selvom der ikke 
er sne. Det gir’ sand i støvlerne, men pyt… - det kan tømmes ud. Skrænten er et fanta-
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stisk sted med masser af motoriske udfordringer. Nogle børn går op ad skrænten, andre 
kravler. Nogen når toppen, andre vender om halvvejs, men alle har en god oplevelse og 
bliver udfordret på hver sit niveau. Kristine og jeg har travlt for alle vil gerne vise, hvad de 
kan, og vil gerne ses. ”Se mig” lyder det igen og igen. Vi ser og anerkender dem alt det 
vi kan og kommer med positive opmuntringer. 
 
Tiden nærmer sig spisetid og vi vender næsen hjemad. Det har været en skøn tur med 
god tid til at følge børnene og fordybe sig sammen med dem i hvad de bliver optaget af 
og hvad de ser. 
 
Da vi er hjemme er de to øvrige hold begyndt at spise. De har dækket op til os og alt er 
klart… Dejligt!! Først skal vores børn dog ha’ overtøjet af og det kan godt være en stor 
motorisk udfordring for nogen, specielt når man også er sulten og lidt træt. Kristine og 
jeg hjælper lidt her og der, men ikke for meget, da det er god træning selv at ta’ tøjet af. 
Derefter er det tid for toiletbesøg og håndvask inden vi kan sætte os til bords. Der bliver 
spist med god appetit og rugbrødet slipper hurtigt op. Heldigvis kan vi hente mere i køk-
kenet. Det er dog en længere tur i disse dage, hvor der er håndværkere overalt og vi må 
sno os. Efter maden synger vi vores hjemmelavede ”Tak for mad sang”. Et ritual som 
børnene sætter stor pris på. Derefter rydder hver enkelt barn op efter sig. Nu starter den 
lidt hektiske stund, for nogle børn skal sove, de øvrige skal i overtøj og på legepladsen 
og bordene skal ryddes + gulvene fejes og i øvrigt mangler vi to personaler i dag. Hos os 
har vi dog sat opgaverne i ”skema”, så hver enkelt voksen ved, hvilken funktion man har, 
hvilken dag. Vi har lavet skemaet for at undgå at det skal blive alt for hektisk. Vi får også 
i dag lynhurtigt koordineret de opgaver som de to voksne, der er syge skulle ha’ lavet. 
Jo, omstillingsparathed og kommunikation er vigtigt i pædagogfaget. 
 
Kl. 12.30 er vi klar til, at de to første kan gå til pause… Godt klaret, når vi nu i dag mang-
ler hænder… Jeg har tjansen på legepladsen. Her går tiden med at pudse næser, ryste 
sand ud af støvler, puste på et forslået knæ, skille to slagsbrødre, løbe på toilet med 
hende, der lige har smidt bleen osv. – og pludselig er det blevet tid til pause for mig. Ah, 
det skal blive dejligt med en kop kaffe og lidt varme, for det er blevet lidt køligere end da 
vi var i skoven. Efter en velfortjent pause står den på oprydning på legepladsen inden vi 
går ind og får eftermiddagsmad.  
 
Jeg skal lige ha’ udskrevet billederne fra turen, så de kan komme op og hænge. Det gør 
jeg samtidig med, at jeg tager de 6 sovebørn op… Åh det er hårdt for dem at vågne…, 
men endelig kommer de op. 
 
I salen er de ved at spise eftermiddagsmad, og derefter begynder de at lege rundt om-
kring. Der er meget larm, for der er mange børn samlet i et rum. Vi kan heldigvis flytte i 
vores egne lokaler på mandag, det bliver godt. Forældre, bedsteforældre og barnepiger 
begynder at dukke op for at hente. Nogle børn bliver rastløse og begynder at spørge om, 
hvornår de skal hentes. Jeg er ved at lave billedcollage over dagens tur, men bliver af-
brudt meget, da der er beskeder, der skal videregives og nogle bedsteforældre skal ha’ 
hjælp til at få den rigtige taske med hjem. Flere forældre vil også gerne snakke og høre 
om dagen, og der skal laves en aftale om fejring af Evas 4 års fødselsdag. Midt i det hele 
kommer førskolegruppen ned, da deres pædagog nu er på vej hjem. Så er der igen be-
skeder, der skal huskes og videregives. Kollegaer går hjem og der er i det hele taget op-
brud. Da der er en ledig stund opdager jeg at hele salen flyder med legetøj til trods for at 
månedens fælles fokuspunkt er at lære børnene at rydde op… Hmm… godt vi har en hel 
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måned at øve os i. Jeg får motiveret nogle børn til at hjælpe mig med oprydningen. Tid-
tagning er stadig et godt redskab… for hvor mange minutter tager det mon i dag?? Jeg 
fortæller børnene at om lidt kommer Annas mor for hun har fået lov til at låne salen til et 
yoga hold hun underviser… Morten spørger, hvordan man laver det der jordgas 
(Yoga)?? Annas mor kommer og begynder at ligge måtter ud og snakker med de tilbage-
værende børn, som også får lov at hjælpe hende. Min kollega fra vuggestuen kommer 
og fortæller, at nu har hun ikke flere børn, men hun mangler at rydde op og vil også tøm-
me opvaskemaskinen i de to køkkener. Jeg har 4 børn tilbage og de får lov til at lege 
med vores kæmpebolde som ellers plejer at være pakket væk, da de fylder for meget. 

Kl. 17.10 er alle børn hentet og jeg har god tid til at feje og sætte stole op. Yoga damer-
ne begynder at komme. Jeg mangler nu at låse og lukke de forskellige steder. Alarmen 
skal jeg ikke sætte til, da rengøringen er ankommet.. 

Kl. 17.30 er jeg klar til at gå hjem… Det har været en dejlig dag, og om 7 min. er jeg 
hjemme.  
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”Han elsker boblebadet, plasker med vandet og tænder og slukker” 

Intro 
  
Det diakonale arbejde foregår ikke kun blandt voksne eller på døgninstitutioner. Det dia-
konale arbejde foregår ligeså meget i daginstitutionerne. Jeg er ansat i en specialgruppe 
i en stor børnehave. Vi er 2 stuer i specialgruppen. En med autistiske børn og én med 
tidligt skadede børn. Jeg arbejder med de tidligt skadede børn. Der er tre børn på ”min” 
stue, de to af dem bor i plejefamilier. Vores arbejde går meget ud på at lære børnene at 
håndtere en hverdag, der minder mere om en mere normal hverdag, end den de har op-
levet tidligere i deres liv. Samt lære dem at reagere mere hensigtsmæssigt end de er 
vant til. Vi skal gerne kunne læse børnenes signaler, så vi kan reagere, inden det går 
galt. Her ser jeg det diakonale komme ind i høj grad. Jeg ønsker at se disse børn, som 
de børn, de er. De har en bagage med sig, som man ville ønske sig, man kunne tage fra 
dem – men det kan jeg ikke. Men jeg kan vise, at jeg vil være hos dem, både når de er 
afslappede eller vrede og aggressive. At det er i orden at have de følelser, de har, og 
vise dem hvordan de mest hensigtsmæssigt kan reagere. Vi benytter os af dagskemaer 
med piktogrammer, for at give børnene forudsigelighed i hverdagen. 
  
Jeg har Gud med i mit arbejde, ikke så tydeligt ved at der er andagt, bibellæsning eller 
bordvers, men jeg mærker Ham ved mig i mit arbejde dagligt, og jeg har brug for Ham 
for at kunne håndtere disse børn og deres bagage og adfærd. 
  
Mandag 
  
Jeg møder kl. 7 og åbner specialbørnehavedelen sammen med min kollega. Vi når lige 
at gøre klar før den første autistiske dreng kommer kvart over, jeg gennemgår hans ske-
ma for ham og hans første ting på skemaet er morgenmad. Imens jeg sidder og spiser 
med ham, kommer den næste autistiske dreng og stille og roligt nærmer klokken sig 8. 
Nu er der flere af mine kollegaer mødt ind, og jeg går ned på ”min” stue, hvor de første to 
børn møder ind lidt over 8. Mine kollegaer og jeg spiser formiddagsmad med børnene, 
og jeg gør klar til at tage mit kontaktbarn i boblebad. Han elsker boblebadet, plasker med 
vandet og tænder og slukker for boblerne hele tiden. Mit kontaktbarn er biologisk 3,5 år 
men psykologisk svarende til en på 22 mdr. Han er tidligt skadet (af biologi og omsorgs-
svigt) og har ligget længe i kuvøse efter sin fødsel, samtidig er han en smule udviklings-
hæmmet og har svært ved at give udtryk for sine ønsker, hvis man ikke har lært at læse 
hans signaler. 
  
Efter frokosten får mit kontaktbarn en middagslur, og imens får vi afviklet vores frokost-
pauser på skift. Eftermiddagen foregår stille og roligt, med lidt frugt og indeleg på stuen, 
inden taxaen kommer og henter ham ved 15-tiden, samtidig med at har jeg fri.  
  
Tirsdag 
  
Jeg møder kl. 9, og der er allerede gang i den på stuen. Jeg overtager drengen Bjarne 
på 5 år, der er forholdsvis ny på stuen, han har kun gået hos os en måned. Bjarne har 
mooncars på skemaet i dag. Men inden han skal ud at køre på mooncar, skal han have 
både termobukser og jakke på. Bjarne vil ikke have termobukserne på. Jeg finder dem 
frem og tænker, at hvis jeg nu tilbyder at give ham dem på, så går det nok. Bjarne kaster 
bukserne væk og sparker til mit ben. ”GÅ FEDE MØJ KÆLLING” råber han og spytter 
efter mig. Jeg sukker indvendigt, når Bjarne er i det humør, varer det 20-30 min., før han 
er faldet ned igen. Samtidig ved jeg, at det ikke er hans skyld, men at hans frustration og 
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forvirring skyldes, at han nu er med voksne, der ønsker at passe på ham. Jeg siger med 
rolig stemme, at han ikke må spytte og sparke på mig. Bjarne spytter igen og tager sine 
gummistøvler og kaster efter mig. Jeg tager Bjarne i hånden og siger, at når han er så 
vred, at han har lyst til at kaste med tingene, så kan vi gå ind i kuglebadet, hvor han ger-
ne må kaste med kuglerne. Bjarne stritter lidt imod, men vi går ind i kuglerummet, og jeg 
løfter ham op i kuglebadet, imens råber han hele tiden skældsord mod mig. Jeg siger til 
Bjarne, at han må være her og kaste med kuglerne, når han er så vred, og at jeg gerne 
vil være sammen med ham, men at jeg stiller mig bag døren, da jeg ikke vil rammes. 
Bjarne kaster og kaster og kaster. Han hopper op et par gange og kommer hen til mig og 
sparker til mit ben, jeg løfter ham op i kuglebadet igen og fortæller ham, at når han er 
klar, så vil jeg gerne gå med ham ud til mooncars’ene. Bjarne falder til ro, og vi går stille 
ind og får tøj på og går ud i gården. Efter frokosten er der stuemøde, hvor vi snakker om, 
hvordan vi skal have lavet en ugeplan, så alle børnene får mulighed for at komme i bob-
lebadet, motorikrummet og så de får tid til 1:1 med deres kontaktperson, vi er ikke ansat 
1 til 1, men 0,75 voksen pr. barn, så de er 6 pædagoger og en studerende til 8 børn. Ef-
termiddagen forløber stille og rolig med frugt og leg, indtil hans plejefar kommer og hen-
ter ham. Efterfølgende går jeg ned på den anden stue og er med til at lukke den ned, da 
”min” stue lukker en time inden den anden stue.  
 
Onsdag 
  
Jeg møder igen kl. 7 og åbner den ene stue og tager imod de to autister, der kommer, 
inden jeg går ned og åbner ”min” stue kl. 8. I dag skal jeg igen være sammen med mit 
kontaktbarn, og vi skal i motorik sammen. Han kan godt li’ motorik, men vil helst bare 
løbe rundt og forsøge at prøve 10 ting på en gang. Fra fysioterapeuten har jeg et lille 
program over øvelser, som han gerne skal lave, for at træne sin motorik. Med lidt over-
springshandlinger indimellem får vi gennemført programmet, og vi går tilbage til stuen, 
hvor han har ”slappe af” på skemaet. Vi prøver at træne ham i af få ro på sig selv, ved at 
skabe en ramme, hvor han kan hvile, da der altid er run på ham og så meget indre uro. 
Han får sin dyne, en kugledyne, sin sut og en bog, og så sidder jeg ved siden af ham og 
kigger i bogen sammen med ham. Det virker heldigvis, og han falder til ro inden froko-
sten, bagefter kommer ham ud og sove, og jeg har fri.  
  
Torsdag 
  
Jeg møder også kl. 7 i dag. I dag er det første dag for en ny dreng på blot 1½ år biolo-
gisk (vi skal betragte ham som 6 mdr. gammel) med autistiske træk begynder hos os. 
Jeg tager godt imod ham og sidder og mader ham. Hans storebror går allerede hos os, 
så forældrene kender os. Det er en meget lille dreng, tænker jeg, da jeg sidder med ham 
på skødet. 
  
Kl. 8 åbner jeg ”min” stue, og jeg skal igen i dag være sammen med Bjarne. Efter formid-
dagsmaden sidder Bjarne og tegner, imens jeg roder med nogle papirer ved siden af 
ham. Min kollega spørger mig om noget vedrørende den tredje dreng på stuen, Nikolaj. 
Imens jeg svarer hende, føler Bjarne, han mister mig, og han begynder at kaste med far-
verne. Jeg vender mig mod ham og forsøger at få ham til at stoppe, ved at henlede hans 
opmærksomhed på tegningen og tale roligt til ham, men det er for sent, og han råber ef-
ter mig, og løber han til sit skema, som han hiver ned, hvor efter han vælter sin stol, ka-
ster med sine hjemmesko og vælter sin reol, så den vælter ned oveni stolen, som går i 
stykker i ryggen. Jeg går hen til ham og hjælper ham med at falde til ro ved at holde ham 

Børnehave 
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ind til mig. Bagefter imens vi rydder op, snakker vi om, at det er sådan, han har set sine 
forældre reagere, hvordan det ikke er en god ide at vælte møblerne, og at han må kaste 
med kuglerne i kuglerummet, når han er så vred og ked af det. Efter vi har fået sat møb-
lerne på plads og fået sat hans skema op igen, går vi i gang med at spille computer, som 
er næste aktivitet på skemaet. Han kan godt li’ at spille computer og have mig siddende 
ved siden af imens. Efter frokosten har jeg fri, og han leger på legepladsen. 
  
Fredag 
  
Jeg møder kl. 8 og tager imod børnene på ”min” stue. Fredag forsøger vi at være sam-
men på stuen om formiddagen og i dag, finder vi karton og sakse frem og klipper blade 
til vinduet. Jeg klipper en ugle, som også kommer op på vinduet. Bjarne og jeg går i køk-
kenet og bager pizzasnegle til frokosten, han kan godt li’ at være med i køkkenet. Efter 
frokosten går jeg på legepladsen med Bjarne og Nikolaj indtil de begge bliver hentet af 
hver deres plejefar kl. 13. Bagefter vækkede jeg mit kontaktbarn fra sin middagslur og 
hygger med ham på stuen. Vi er alene på stuen og nyder roen. Jeg læser en bog for 
ham, og vi finder bondegårdsdyrene frem, som han næsten kan navnene på. Bagefter 
sætter jeg musik på, og han sidder og tegner, imens jeg tømmer skraldespandene på 
stuen og gør klar til at lukke stuen, når han bliver hentet af sine aflastningsforældre, hvor 
han skal holde weekend.  

Børnehave 
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Specialbørnehave 

Han nyder at blive nusset i håret og på ryggen  

Fredag 
 
Fredag, sidste dag i ugen. Glæder mig til at sove længe i morgen. Men glæder mig også 
til fredage i børnehaven, da er der altid en særlig stemning. 
 
Jeg skal møde kl. 8.30 og da plejer jeg faktisk at høre ”Morgenandagten” i radioen, på 
vej til arbejde, det er en god start på dagen. Men det kan man ikke mere, - i Folketinget 
har de også lukket for den ugentlige andagt. - Kedelig tendens. 
 
Udenfor glimter træer og haver i alle mulige gule efterårsfarver. Selvom jeg altid er lidt 
sent på den, når jeg at nyde dette fantastiske farvespil, det stemmer mit sind til den ord-
løse andagt. 
 
I gangen møder jeg Salma. Hun sidder på gyngen, som så ofte - i sin egen lille verden, 
ænser mig ikke. Jeg hænger mit overtøj i garderoben og låser min taske inde. Salma går 
nu ind på nabostuen, og jeg følger efter hende. - Herinde er Christoffer også, og han si-
ger ”hej Didde” Han sidder og læser med en pædagog fra nabostuen, men da jeg kom-
mer hopper han ned, tager mig i hånden og vil med ind på ”Mariehønen” – vores stue.  - 
Her sidder de andre tre børn og klipper og tegner, sammen med en vikar. 
 
I dag er jeg den eneste ”faste” pædagog på stuen, så det er mig, der har overblikket!! 
Vi finder frem til formiddagsmad, som børnene selv har med. To af børnene har ikke 
spist hjemmefra, så de må være sultne. Vi synger til bords…: ”Mad, mad vi skal spise 
dejlig mad, go mad, go mad, ligger her på vores fad”. Det er signalet til børnene om, at 
nu spiser vi. Den ramme er de helt fortrolige med. Ved bordet læser jeg i deres kontakt-
bøger, og taler med børnene om hvad der står: Om Emma som ikke har spist selvom 
hun er blevet kræset for med chokoladeboller. Hun har ikke fået medicin i nat, selvom 
der har været nogle mindre epileptiske anfald. Hun må kun få medicin 2 gange i døgnet, 
inden vi skal ringe 112. - Om Christoffer som bliver hentet af taxa i dag, og skal hjem til 
mor, det plejer ellers at være far denne fredag.  - Om Salma, har moderen som er fra 
Somalia, skrevet en lang besked (5 linier), noget om en jakke vi har glemt at sende med 
hjem. SKØNT at den mor er begyndt at skrive efter at Salma har gået i børnehaven i 2 
år. - Og så er der Ilyas, hans mor skriver aldrig. Hun er fra Somalia, har 5 børn, hvoraf 
de to har Downs syndrom og går i min børnehave, så hun har hænderne mere end fulde.  
- Endelig om Anna som skal i aflastning, og bliver hentet af Helle og Hans. 
 
Fredag betyder ”Fredagsrock”, så det gør vi klar til da vi er færdige med at spise.  
Fredagsrock er for hele børnehaven (20 børn) og foregår på Mariehønen, så vi flytter lidt 
rundt på møblerne så gulvet bliver frit.  
 
Børn og voksne glæder sig altid, og sætter sig i en rundkreds på gulvet. De børn der ikke 
selv kan sidde, bliver i deres stole, eller sidder hos en voksen. 
Forventningen er stor, og uroen breder sig, så vi deler instrumenter ud. Jeg leder slagets 
gang og en sød kollega spiller på guitar. Vi begynder som altid med sangen: ”Goddag og 
velkommen”, imens vi klapper, og rasler med de instrumenter vi nu har. 
 
Her er en god halv time, med livskvalitet for alle. Det er fantastisk at se alle børn uanset 
funktionsniveau signalere at de nyder det. Der er den lille dreng med Downs syndrom 
(Ilyas) som står midt i kredsen og laver fantastiske bevægelser, - vi tror de ser musikvi-
deoer derhjemme. Han er skøn! (tænk at vi i vores velfærdssamfund synes at hans 
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”slags” skal udryddes…). Jeg har vældig god kontakt til mange af børnene. Jeg forsøger 
at lytte, se, tolke i børnenes initiativer, eller appellere til mine kollegaer, hvis det barn de 
sidder med ytrer sig. Min fornemste opgave i det her forløb er at SE det enkelte barn og 
gi respons på de små signaler der måtte komme. Jens sidder i en stol, han har svært 
ved at holde sin overkrop, men har fået løsnet selen fordi vi laver fagter til ”Oppe i lianer-
ne” og da skal man slutte med at falde ned med overkroppen.  Han bliver ved med selv 
at skulle styre overkroppen. Han vil rigtig gerne have øjenkontakt med mig, og da vores 
lille danser i midten står i vejen, læner Jens sig frem, som for at kigge forbi: ”Ser du 
mig?” Og det gør jeg… 
 
Fredagsrock er ved at være slut. Vi slutter som altid med at synge en ”slappe-af” sang, 
mens vi alle ligger på gulvet. Straks jeg lægger mig ned kommer Ilyas hen og lægger sig 
ovenpå mig. Han nyder at blive nusset i håret, og på ryggen. Jeg må holde hovedet me-
get til siden for ikke at blive kysset på mund og næse. På kinden er det ok med mig, men 
når man har Downs syndrom er man næsten altid forkølet…  
 
Vi rydder op på stuen og snart skal vi spise. Christoffer som hele tiden siger mit navn, 
spørger om han må komme ud (med ordlignende lyde og tegn til tale)? Det må han godt, 
- jeg gir ham overtøj på og sender ham på legepladsen. Imens skifter vi ble på de børn 
der er inde og gør klar til at der skal spises madpakker. 
 
Christoffer kom ind senere, mens de andre børn er i gang med at spise. Han havde gang 
i en dejlig leg, som jeg ikke nænnede at afbryde. Der er så mange gange i disse børns 
liv hvor de bare må rette ind, hvor andre bestemmer og styrer, - det er vigtigt, at give 
plads til at de også selv bestemmer, det styrker deres selvværd. 
 
Under hele måltidet, spørger Christoffer igen og igen om han må klippe? - For tiden er 
det den helt store dille for ham, at klippe med en saks, så jeg forsikrer ham at når vi er 
færdige må han klippe i blade. Han får klap for det ene øje, det skal han have i en time, 
for at træne det ”dovne” øje. Han får også sine benskinner af i samme time, her er der 
mulighed for at gå uden skinner for at træne musklerne op til en skønne dag at blive helt 
fri for skinner. Endelig - med tungen langt ude, klippes der. Imens skriver pædagogerne i 
børnenes kontaktbøger. I dag kunne vi fortælle om hvor meget vi nød at have fredags-
rock, både børn og voksne. Vi slutter med at ønske god weekend. 
 
De 4 andre børn sover til middag, enten i barnevogne udenfor eller inde i børnehaven på 
en madras. Det giver plads til at vi kan afvikle pause. Stemningen er ret løssluppen i 
pauserummet i dag, det er fredag og da er stemningen ofte lettere. Generelt har vi det 
rigtig godt med hinanden, også i dag bliver der grinet en masse, - dejligt. 
 
Efter pausen begynder vi at tage børn op igen. Christoffer som er vågen hører cd med 
historien om ”Otto er et næsehorn”. Jeg tager Ilyas op og gir ham tøj på. Han tager sig 
en gyngetur, mens vi finder eftermiddagsmad frem.  Kort efter bliver Ilyas hentet af sin 
taxa-chauffør. Indenfor en halv time er børnene sendt med hver deres taxa, og stuen er 
tom, stolene sættes op, vinduer lukkes og lyset slukkes. Det er weekend. 
 
Jeg tager mit gode tøj og går ud til bilen, en rigtig dejlig arbejdsdag er til ende. Jeg har i 
dag mødt børnene, jeg har set dem med hver deres specielle udtryk, forsøgt at forstå 
dem og nå dem. Jeg har en klar følelse af at børnene har haft en god dag, takket være 
vores fredagsrock. Det giver livskvalitet for både små og store. 

Specialbørnehave 
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Bostøtte 
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Benny bor på 2. sal, og har ikke været nede ved jorden i et par år 

Jeg arbejder med bostøtte for socialt udsatte. Vi er et team på 4 personer, som besøger 
borgere i deres eget hjem. Borgerne, som har været igennem en visitation i kommunen, 
er kendetegnet ved, at langt de fleste har eller har haft et aktivt misbrug af alkohol og/
eller forskellige stoffer. En del har psykiske eller psykiatriske problemer og endelig er der 
enkelte som "bare" er skæve eksistenser på forskellig vis. Målet med bostøtten er, at 
borgerne kan fastholde egen bolig og at de kan fungere bedst muligt i den. 
 
Mandag 
 
Jeg møder ind på kontoret sammen med 2 af mine kolleger. Den sidste holder et par fri-
dage. Vi holder en morgenandagt og får snakket lidt løst og fast om vores planer for da-
gen. 
 
Jeg har i dag aftale om 4 besøg + 1 eller 2, der kan puttes ind, hvis der er tid.  
 
Benny bor på 2. sal og har ikke været nede ved jorden de seneste par år. Min opgave 
hos ham er at handle daglige fornødenheder, gennemgå post, hente penge og hjælpe 
med kontakt til forskellige instanser. Benny er over 70 og bliver meget let forvirret og 
vred, fordi han mister overblikket. Enhver forandring er af det onde. Stabilitet og regel-
mæssighed er godt. I dag skal han have det sædvanlige øl, cigaretter, tomater, is og ga-
joler. Han vil gerne have mig til at skifte sengetøj, fordi han får vasket hver anden tirs-
dag. Han har meget ondt i foden i dag, men knap så ondt i maven og albuen som i sidste 
uge. Vi får en snak om løst og fast. Han har set sin yndlingssport i fjernsynet - kvindeten-
nis, men han har glemt, hvem der spillede og hvordan kampen gik. 
 
Jeg kører videre til byens metadonudlevering. Her henter jeg hver mandag metadon til 
Dorthe. Jeg tager det med, fordi jeg alligevel skal besøge Sofus i den samme by om 
mandagen og fordi Dorthe er meget ked af at komme i et hus med så mange narkoma-
ner. Hun vil gerne frigøre sig fra dét miljø. Jeg afleverer medicinen og besøger så i øvrigt 
først Dorthe på fredag. 
 
Sofus skal i dag til hudlæge. Det har han glemt, så han får lidt travlt med at soignere sig 
(tage rene strømper på). Jeg kører ham derind og går med ham op til lægen. Han tager 
selv bussen hjem. 
 
Lige over middag har jeg en aftale med Grethe. Det er pengedag (den 31.), så det er 
meget vigtigt for hende, at jeg kommer i dag, så vi sammen kan få handlet ind, inden 
pengene går til andre ting end dem der kan købes i brugsen. Kort før middag får jeg en 
sms fra Grethe. Jeg behøver ikke komme i dag. Jeg ringer hende op. Hun har hentet 
penge og er kommet til at ryge en pibe hash. Derfor har hun ikke lyst til at komme ud at 
handle i dag. Vi aftaler en ny tid i morgen.  
 
Afbuddet får mig til at ringe til Børge. Børge er ny i vores sammenhæng. Han har i nogle 
måneder været tilknyttet et projekt i kommunen, som skal forsøge at placere hjemløse i 
egen bolig og støtte dem i en opstartsperiode. Børges 9 mdr. i projektet er ved at udløbe, 
så planen er, at jeg gradvis skal overtage rollen som Børges bostøtte. Han har i øvrigt 
lige fået opsagt sit lejemål, så han skal være ude senest den 1. februar. Naboerne og 
viceværten er utrygge ved Børge. Han opfører sig mærkeligt og af og til truende, når han 
har drukket.   
 

Bostøtte for socialt udsatte 
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I sidste uge kunne hverken jeg eller hans gamle bostøtte få kontakt til ham, så vi har væ-
ret lidt bekymrede. I dag tager Børge dog telefonen. Han har brug for at komme til af-
rusning. Jeg bruger lidt tid på at ringe rundt og undersøge mulighederne. Det viser sig, at 
kommunens eget ambulante afrusningstilbud, som vi normalt skal gøre brug af, ligger 
underdrejet på grund af sygdom. Derfor bliver vi nødt til at bruge forsorgshjemmet i na-
bokommunen. Her får jeg en plads til Børge i morgen tidlig. Det er det tidligste, der er 
muligt. Børge bliver glad for, at det kan gå så hurtigt og vi aftaler, at jeg henter ham i 
morgen tidlig kl. 8.00. Uheldigvis skal alle låse i områdets lejligheder skiftes i denne uge. 
Ikke helt overraskende har Børge kun én af de tre udleverede nøgler. Den skal vicevær-
ten nu bruge, da Børge ikke er hjemme, når låsen skal skiftes. Samtidig kan Børge jo 
ikke få de nye nøgler, før han kommer hjem. Denne lille beskrivelse for at sige at en nor-
malt meget lille udfordring i dette tilfælde vokser til et seriøst problem, fordi Børge og vi-
ceværten ikke er på talefod og kun tænker det værste om hinanden. Det lykkes mig dog 
at få en brugbar aftale med viceværten. 
 
Jeg slutter dagen af med et besøg hos Carlo. Han er en ældre alkoholiker på godt 70. I 
den tid jeg har kendt ham, har han drukket periodevis. Han har kunnet holde sig ædru i 
nogle måneder for derefter at drikke voldsomt destruktivt i 3 uger. Han har dog fået nok, 
siger han - har ikke drukket i snart 1½ år. Carlo er meget tunghør. På trods af høreappa-
rater er det svært at snakke med ham. Vi tager et spil 500. Det er en perfekt aktivitet, når 
vi er sammen. Det legaliserer vort samvær, uden at vi behøver at tale så meget.  
______ 
 
Som jeg sidder her og skriver om min dag, slår det mig, hvor meget ensomhed fylder i 
disse borgeres hverdag. Af de 6 borgere jeg har haft kontakt med i dag, vil én med sik-
kerhed ikke møde/snakke med nogen før jeg kommer igen. 2 vil sandsynligvis ikke. De 
sidste 3 har kontakter, men kun én et stabilt netværk. 
 
Opfølgning: Grethe melder afbud igen tirsdag - har ikke brug for besøg før i næste uge. 
Børge bliver kørt på forsorgshjem næste morgen. Da jeg ringer for at vække ham kl. 7.30 
forbereder han mig på, at den store fladskærm og computeren skal med, da viceværten 
jo nu får hans nøgle - det står ikke til diskussion. Så selvfølgelig er fladskærmen med til 
afrusning. 

Bostøtte for socialt udsatte 
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Svend har brug for at blive ringet op og kørt til sin aktivering 

§ 110 boform – støttekontakt person 

Intro 
 
Jeg arbejder som støttekontaktperson med base på en §110 boform, hvor jeg har ansva-
ret for en boenhed til 5 borgere. Det er borgere der skal trænes i at bo uden for bofor-
men, inden de flytter i egen bolig. Desuden kommer jeg hos borgerne i deres eget hjem 
og her kommer jeg til ca. 14 borgere. Nogle har jeg kontakt med i hver uge, andre hver 
14 dag. Tiden der bruges kan svinge mellem 1 time hver 14 dag til 3 timer pr. uge even-
tuelt fordelt på flere besøg i ugen. 
 
Timerne bevilges af kommunen ud fra en konkret ansøgning hvert halve år, hvor der i 
samarbejde med borgeren vurderes, hvilke opgaver borgeren har brug for hjælp til.  
 
Jeg planlægger selv min dag og mange af aftalerne er en fast dag på et fast tidspunkt, 
hvilket er medvirkende til at skabe tryghed og overskuelighed for borgeren. Men der 
kommer også ad hoc opgaver de forskellige dage. Det kan være en borger der har fået 
et tilbagefald til alkohol, og derfor har brug for et akut besøg, for at motivere vedkom-
mende til at komme i afrusning eller afgiftning for sit misbrug. 
 
Det kræver relationsarbejde, stor fleksibilitet og empati at arbejde med borgere der har 
sociale, misbrugs, psykiske og fysiske problemer, da et pludselig opstået problem kan 
være med til at dagen bliver uoverskuelig og hvis problemet ikke bliver løst i et samspil, 
vil borgeren i stedet vælge at løse det med den kendte metode i form af misbruget. 
 
Det er på mange måder et spændende og varieret job, men det er også et krævende job 
der kræver en stor faglig indsigt i mange områder. Det er også et job hvor der er behov 
for nogle gode kolleger at sparre med, da opgaverne i de fleste tilfælde er alene opga-
ver. 
 
Ikke to dage er ens og ikke to uger er ens, og dagbogen vil give et indblik i nogle af de 
forskellige opgaver jeg varetager.  
 
Mandag 
 
Denne mandag morgen starter med at jeg ringer og vækker Rasmus kl. 7, da han skal til 
kontrol for sit hjerte på det lokale sygehus. Vi aftaler at mødes kl. 7.45, og at jeg henter 
Rasmus. Rasmus skal vejes og have målt blodtryk. Der bliver desuden talt om hans 
vandrivende medicin, da dette er svært at få justeret, så Rasmus hverken taber sig for 
hurtigt eller tager på i vægt.  
 
Rasmus har brug for at jeg er med som bisidder, så jeg kan støtte ham i de daglige fru-
strationer omkring sygdommen, og det at han er sygemeldt fra sit skånejob. Der arbej-
des på at indsamle oplysninger der kan danne grundlag for at rejse en pensionssag, og i 
hele denne procedure er jeg bisidder. 
 
På vej fra sygehuset kører vi forbi bofællesskabet for at hente Svend. Svend er først i 
20-erne og har svært ved at passe sin aktivering og svært ved at komme op om morge-
nen, han har derfor brug for at blive ringet til og kørt til sin aktivering. Hvis han ikke bliver 
hentet sker det ofte at han sover videre og dermed ikke kommer i aktivering, selv om han 
havde tanken om at stå op, så udeblev handlingen. 
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Efter disse første opgaver kørte jeg tilbage til min base da jeg skulle have en pædagog-
studerende med på dagens tur rundt til de borgere jeg skulle besøge denne mandag. 
Grunden til at den studerende ikke var med på sygehuset var at Rasmus har svært ved 
at rumme for mange personer i forhold til sin sygdom, og det må respekteres. 
 
Jeg orienterede den studerende om dagens program indtil videre. 
 
Herefter skulle vi have hentet nogle penge til Peter, da han får hjælp til at styre sin pensi-
on, så han får et vidst beløb til lommepenge og indkøb i hver uge. Herefter ringede Peter 
til mig og spurgte hvorfor jeg ikke var kommet, da klokken var 10.30. hvortil jeg kunne 
svare ham at klokken kun var 9.30 pga. vintertid.  
 
Jeg fik talt med Peter om hvad jeg skulle købe til ham, og vi kørte derefter i det nærlig-
gende supermarked og købte ind. Herefter kørte vi ud til Peter der bor i et lille lejet ræk-
kehus.  
 
Her fik vi de købte varer båret ind og stillet på plads, fik afregnet med Peter. Fik hans 
gulv i stue, køkken og gang fejet og vasket, hvilket er en motivation til at Peter selv får 
badeværelset gjort rent, eller får ryddet op, vasket op m.v. Vi fik desuden tømt skralde-
spande. Tømt postkasse og undersøgt om der var regninger der skulle med til kommu-
nen og betales. Fik talt med ham om hvordan weekenden var gået og om der var nogle 
ting han skulle have hjælp til i dag. Det var der ikke. Vi sagde derfor tak for i dag og kørte 
tilbage til basen.  
 
På vejen tilbage bliver jeg ringet op af sygehuset der oplyser at de vil udskrive Viggo, der 
har været indlagt til observation for blodprop i hjernen efter at han i sidste uge så dobbelt 
og derfor blev indlagt af egen læge. 
 
Det aftales i telefonen at praktikanten og jeg kører forbi sygehuset og henter Viggo kl. 
12.30, for at få talt med den udskrivende sygeplejerske. Viggo skal have en del medicin 
og sygehuset vil sende recepterne elektronisk til apoteket. 
 
Viggo får medicin med hjem til de første 2 dage, hvorefter hjemmeplejen vil komme og 
dosere medicinen, da Viggo har sagt at han ikke selv kan finde ud af så meget medicin, 
hvilket er reelt nok. Hjemmeplejen vil dosere medicin i de første 14 dage, hvorefter Viggo 
får medicin fra apoteket i dosispakker.  
 
Vi kører fra sygehuset og forbi apoteket, men da vi kommer ind på apoteket og Viggo 
nævner sit cpr. nr. viser det sig at der ikke er kommet en recept. Viggo siger så henvendt 
til mig, hvad gør vi ved det, hvortil jeg svarer jeg undersøger lige hvad der er sket og rin-
ger til sygehuset og taler med en sygeplejerske, der oplyser at der ikke er sendt en re-
cept, men at de vil blive sendt hurtigst muligt. Vi vælger derfor ikke at vente, men jeg la-
der min praktikant køre Viggo hjem, og aftaler at vi henter ham senere igen. 
 
Jeg har en anden opgave på det tidspunkt inde i byen som jeg kan gå til i løbet af få mi-
nutter. Det er opfølgning på en psykologsamtale som Svend er til, hver 14 dag, og hvor 
jeg deltager de sidste 10 min, for at få et resume af de ting Svend og psykologen har talt 
om. På den måde kan jeg støtte Svend i de ting han skal arbejde videre med inden næ-
ste samtale. Det er efter Svends ønske at jeg deltager, da han har det godt med at vi er 

§ 110 boform – støttekontakt person 



”Dagbog fra virkeligheden” | Diakonhøjskolens Diakonforbund | Januar 2012 

26 

to der har hørt hvad der er af konklusioner på dagens samtale. For at kunne arbejde i 
samme retning er disse opfølgninger vigtige. 
 
Efterfølgende er praktikanten kommet igen for at hente mig, så vi kan køre ud til den næ-
ste opgave, hvor vi skal ud og se til Poul, som i den sidste uge er begyndt at drikke. Poul 
er normalt på antabus, som han henter hos egen læge, men i perioder hører han for 
mange stemmer og har det rigtig dårligt med at bo i sin lejlighed, og så lader han være 
med at hente sin antabus, og begynder at drikke. Det skete i min ferieuge og der var der 
ingen afløser på Poul, da han ikke ønsker at der kommer en afløser. 
 
Poul drikker øl og snaps i hele flasker, og sidder i sofaen i stuen i bukser der er meget 
gennemvædede af urin. Poul sidder og drikker en øl, da vi kommer og siger at han er 
nødt til at drikke noget, da han har så mange abstinenser. Han ryster meget på hånden 
og fryser, så jeg taler med ham om at komme i afrusning, hvis de har en plads. Poul si-
ger at jeg godt må ringe for at høre om de har en plads, hvilket jeg gør og vi må gerne 
komme med Poul hurtigst muligt, da der snart er overlevering fra daghold til aftenhold. 
 
Vi pakker noget tøj, toiletgrej, pung, cigaretter og medicin i nogle poser, og får lejlighe-
den låst af. Vi kører mod afrusningen og Poul får målt promille, blodtryk. Aflever sin pung 
og nøgler til personalet. Får skiftet sit våde tøj og kommer i seng. Praktikanten og jeg 
tager os af at få skiftet tøj på Poul og få ham i seng, hvorefter vi overlader resten til per-
sonalet på afrusningen.  
 
Herefter må vi hente Viggo igen og køre på apoteket. Her taler vi om doseringsæsker og 
her vælger Viggo at købe til en uge. Viggo bliver betjent, men det tager tid og på et tids-
punkt kommer hende der ekspederer ham og siger, at der er et præparat på recepten de 
ikke har, så hun må ringe til afdelingen og de vil ringe tilbage hvilket de gør, og det viser 
sig at præparatet findes men er udsolgt. Så vælger vi at tage det medicin med som de 
har og så vil Viggo selv hente resten. 
 
Vi kører Viggo hjem. 
 
Dagen er ved at være gået men inden jeg tager hjem må jeg lige ringe til Valdemar som 
havde meldt fra til aktiveringen, for at høre om han var begyndt at drikke, idet jeg tidlige 
på dagen havde set ham i bybilledet og der lignede han en der var i gang med at drikke. 
Han havde strittende hår. Valdemar siger at han ikke er begyndt at drikke, hvilket jeg 
vælger at tro på, til det modsatte er bevist. 
 
Tirsdag 
 
Kort tid efter at jeg er mødt ringer Sofus og fortæller at vi er nødt til at aflyse vores aftale 
i morgen, da han ikke er hjemme i morgen. Jeg må fortælle ham at det er i dag vi har en 
aftale, og så siger han at så går det slet ikke, han bliver nemlig hentet af sin søn om en 
time, og skal være hos sønnen i nogle dage, da han har mistet sin hund, den er blevet 
kørt ned af en bilist fordi den løb ud på en vej, medens han var på jagt.  
 
Sofus har derfor brug for at være hos sin søn i nogle dage. Vi taler om hvor trist det er at 
miste det bedste man har i dagligdagen, og aftaler at vi mødes senere på ugen for at tale 
videre. Jeg ved at Sofus altid har været meget tæt knyttet til sin hund og har brug for at 
bearbejde tabet. 
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Lige efter er der en besked på telefonen at Antons psykolog har haft ringet for at aftale 
en ny tid, og denne aftale får vi i hus. Grunden til at jeg skal være tovholder på denne 
aftale er, at jeg skal være med ved samtalens sidste 10 minutter, for at kunne følge op 
og tale videre med Anton om det han har talt med psykologen om.   
 
Efterfølgende må jeg hente Svend så han kommer i aktivering og vi har aftalt at han skal 
hentes kl. 10.00. 
 
Resten af formiddagen bliver brugt på opfølgning på Poul, hvor der er lidt koordinerings-
arbejde, med afrusningen der skal udføres.  
 
Der skal laves en opringning til Valdemar idet han har meddelt aktiveringsstedet, at han 
er faldet i et stort hul, så derfor vælger jeg at ringe og høre hvad jeg kan hjælpe med. 
Jeg har lovet at tilse Valdemar senere på ugen, idet han drikker meget destruktivt, når 
han drikker. Han drikker Vodka og bliver meget simpel når han drikker. Han ønsker ikke 
hjælp i form af afrusning, da han går fra afrusningen efter meget kort tid igen. Så det dre-
jer sig om at tilse ham, og sikre sig at han er i live. 
 
Over middag havde jeg en aftale med Kurt, men han ringer lige inden jeg skal af sted, at 
han har været til begravelse, og er taget på besøg hos nogle venner, og ryger hash og 
drikker bajere, så han vil gerne om vi kan finde en anden dag, Vi aftaler at udsætte det til 
dagen efter. 
 
Jeg bruger i stedet eftermiddagen på administrative opgaver, da det ofte er disse opga-
ver, der bliver skubbet, når der er travlt. 
 
Onsdag 
 
Dagen starter med morgenmøde. Herefter ringer Rasmus som jeg havde en aftale med 
skulle vejes kl. 8.15, at han er svimmel og gerne vil komme senere og blive vejet. Vi afta-
ler at han kommer kl. 10.00. 
 
Efterfølgende ringer jeg til Svend for at vække ham, men han tager ikke telefonen, så jeg 
må køre ud til ham og vække ham. Det viser sig at han først er gået i seng kl. 6.00, da 
han har siddet oppe hele natten og spillet computer. Svend siger han har brug for at so-
ve nogle timer og vi aftaler at mødes over middag, da han skal ud og hente en avis for at 
se om der er nogle ledige lejligheder, da han snart skal flytte.  
 
Da jeg kommer tilbage skal jeg have en samtale med Bo, da vi skal have lavet nogle af-
taler for vort fremtidige samarbejde. Bo er aktiveret på boformen og har brug for nogle 
samtaler, når verden går i mod ham. Han har mange i sin familie der er syge.  Er for kort 
tid siden flyttet i egen bolig, hvilket var meget svært for ham, men det er gået bedre end 
jeg havde forventet. Han har dog haft en del dage hvor ingen har set ham, hvor han 
sandsynligvis har været ude at drikke, selvom han siger at han ikke drikker. På de dage 
forsøger jeg at kontakte ham pr. telefon, men ofte slukker han sin telefon. 
 
Den næste opgave er et besøg hos Karsten som er en moden mand der til tider har et 
stort alkoholforbrug, når han ikke kan overskue verden. Han er i perioder på antabus, 
men havde lige hoppet over et par gange og havde drukket en flaske vin i aftes. Når han 
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gør dette er der stor fare for at han fortsætter i flere dage, hvis han ikke kommer på anta-
bus igen. Han vil derfor starte antabus igen i morgen. 
 
Karsten har brug for succesoplevelser og vi taler meget om hvad der kan være succes, 
og hvad han føler er et nederlag. Er det en succes at drikke en dag mod før i flere dage 
eller uger? For Karsten er det ikke, men når vi taler om det kan han godt se, at det er en 
succes, når han stopper efter en dag. 
 
Efterfølgende tager jeg ud til Kurt, som sidder og drikker nogle øl. Han ser meget brugt 
ud efter gårdsdagens fest efter begravelse. Han har brug for hjælp til at få ryddet lidt op, 
og gjort rent på sofabordet. Fejet og vasket gulv. Få talt om at der skal være pauser i for-
hold til det kvantum øl han for tiden er oppe på. Han giver udtryk for at han for tiden drik-
ker omkring 15 øl dagligt, hvilket han har svært ved at holde til, og siger at han skal til at 
trappe ned med forbruget.  
 
Vi taler ofte om at det er vigtigt, at han holder sig til maks. 21 genstande om ugen, da 
han har malersyndrom og bliver psykotisk hvis han ikke får sin depotmedicin hver 14 
dag. Dette får Kurt på boformen, da jeg så kan følge op, hvis han ikke kommer og får 
depot injektionen.  
 
Kurt har en behandlingsdom på baggrund af nogle destruktive handlinger på blandt an-
det biler og ødelæggelse af egen lejlighed i en psykotisk tilstand. Denne behandlings-
dom bevirker at han skal modtage depot medicin hver 14. dag. 
 
Denne dag slutter med en lille snak med mine kolleger, og er dermed afslutningen på 3 
spændende dage i et job med mange udfordringer. 
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Hjemmevejleder i kommune 

Det var et stort skridt for ham, at vi kunne handle i en anden butik 

Jeg arbejder som hjemmevejleder i en kommune. Brugergruppen er voksen, enten sent 
udviklede, eller med ADHD, Asperger, autisme. Dem jeg kommer hos, er primært de un-
ge med ADHD. 
 
En dagligdag indebærer oftest 3 - 4 besøg, hjemme hos borgeren, hvor man sammen 
laver en dagsorden over, hvad der skal nås den dag. Det er meget forskelligt hvad man 
laver hos den enkelte, men gengangere er gennemgang af post (få tømt postkassen, 
kigget posten igennem, få reageret på posten, gemme det der skal gemmes, og få smidt 
resten ud), deltage i møder, minde om aftaler, få styr på økonomien, holde orden i lejlig-
heden ift. oprydning, rengøring, tøjvask, opvask osv. Og så bliver der brugt utrolig meget 
tid på samtaler omkring det der er svært, eksempelvis i forhold til kærester, venner, soci-
ale spilleregler, at blive misforstået, at have en diagnose, hvorfor man ikke kan fastholde 
et arbejde, hvorfor det hele ramler sammen med jævne mellemrum (for blot at nævne 
nogle af de temaer der dukker op i samtalen). 
 
Man arbejder alene når man er ude på besøg, så personalemøder bliver prioriteret, da 
det er her der er mulighed for at se sine kollegaer. Ellers bliver telefonen brugt flittigt til 
sparring. 
 
Mandag 
 
Mandag morgen starter i byen. Jeg har aftalt at mødes med borger 1 (B1) klokken 8.30, 
som vi plejer. B1 er i godt humør, hvilket glæder mig.  
Vi snakker i dag meget om et stort pengebeløb B1 har stjålet fra et familiemedlem. B1 er 
glad for at familien stadig gerne vil bevare kontakten, hvilket B1 var bange for at de ikke 
ville. Vi taler om hvad det er der gør, at B1 har denne trang til at stjæle, og hvorfor B1 
kunne finde på at gøre det overfor familien også. Vi taler om hvordan vi kan forhindre en 
lign. situation i fremtiden, hvilket vi ikke finder en løsning på.  
 
B1 spurgte ind til, om jeg havde mulighed for at komme 3 gange om ugen, fremfor de 2 
jeg gør i forvejen, men jeg havde ikke hørt fra hans sagsbehandler, om de havde be-
handlet anmodningen, så jeg kunne ikke svare ham. Jeg lovede at ringe til ham, lige så 
snart jeg hørte noget. 
 
Efter halvanden time fik jeg et farvelkram, og så kørte jeg videre til B2. 
Vi havde aftalt at mødes inde i Århus, hvor vi skulle købe ind sammen. B2 har det meget 
svært med forandringer, så det var et stort skridt, at vi kunne købe ind i Kvickly, fremfor 
Super Brugsen. Vi aftalte, at hvis ikke de havde de samme varer i Kvickly, kunne vi tage 
i Super Brugsen og købe det vi manglede. Det er godt med backups, når man laver afta-
ler med B2. Vi gik rundt i butikken, og B2 blev glædeligt overrasket over, hvor mange af 
de samme varer de havde, så det endte med at vi fik købt det hele. Så det var en forry-
gende succes. Og denne oplevelse er med til at gøre forandringer og nye tiltag mere 
overkommelig for B2 i fremtiden. 
 
Da vi kom hjem til B2, fik vi varerne på køl, og så kørte jeg videre ud til B3. 
B3 ringede til mig, da jeg var taget afsted fra B1. Jeg mødte første gang B3 ugen forin-
den, til et møde hvor B3 skulle se mig an, da B3 ikke vidste om hjemmevejledning var 
noget B3 var interesseret i. 
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B3 ringede som sagt til mig, og sagde at det hele var ved at ramle sammen, og B3 vidste 
ikke hvem der skulle ringes til, og om jeg overhovedet kunne gøre noget, da B3 ikke offi-
cielt er opstartet i hjemmevejlederregi endnu, da mødet i sidste uge kun var et intro mø-
de, og ikke et decideret opstartsmøde. Vi får derfor ikke penge af kommunen endnu, så 
B3 vidste ikke om jeg kunne eller ville hjælpe, før det andet var i orden. 
 
B3's mor havde lukket for både telefonen og internettet (som B3 er afhængig af ift. stu-
die), og da B3 hverken får løn eller SU, var der ingen penge til at betale for disse ting. Vi 
aftalte, at tage på ydelseskontoret, for at høre om de kunne hjælpe. Da vi kom derud, var 
der ikke megen hjælp at hente. Vi fik et ansøgningsskema om en engangsydelse, som vi 
skulle udfylde. De skulle bruge nogle papirer om indtægter og udgifter, som vi skal have 
fundet frem en af dagene. Vi aftaler at jeg ringer til B3 når jeg har fundet et hul i kalende-
ren. 
 
Efter at have sagt farvel til B3, skulle jeg direkte videre til B4. 
Her var der lidt mere ro på tingene. B4 havde holdt fødselsdag i weekenden, som jeg var 
meget spændt på at høre, hvordan var gået. B4's far var inviteret med, som hverken B4 
eller nogle af de 4 søskende har et særlig godt forhold til. Især den ældste lillebror har et 
meget anspændt forhold til faren, så udfaldet kunne gå i mange retninger. Heldigvis var 
det gået rigtig godt, og snakken var gået fint. Der var ingen der gik i vrede eller blev vol-
delig, så alt i alt var det en forrygende succes. 
 
Besøget gik udelukkende ud på samtale, da det for tiden går godt, og derfor er der ingen 
behov for hjælp til de mere praktiske ting, såsom gennemgang af post, oprydning og ren-
gøring. 
 
Efter besøget hos B4, fik jeg endelig min "frokost" (eftermiddagskaffe ville have været 
mere passende). En hektisk start på ugen, hvor jeg troede jeg havde en plan for dagen, 
som så blev forskudt da der opstod en akut situation. Ikke hverdagskost at det sker så-
dan, men bestemt heller ikke noget der hører sjældenhederne til.  
Jeg var træt da jeg kørte hjem... 
 
Tirsdag 
 
Igen starter dagen i Skanderborg, ude ved B5. B5 aflyste i sidste uge, da vedkommende 
var syg. I dag gik det meget bedre, og der var faktisk meget overskud på kontoen. Pla-
nen var, at køkkenet skulle ordnes (opvasken skulle tages, køleskabet skulle rengøres, 
fryseren skulle afrimes og gulvet skulle have en tur også), efter jeg var gået. Jeg kunne 
se at der var taget et godt indhug derude, så det bliver spændende at se hvordan det ser 
ud, næste gang jeg kommer. 
Vi satte os i sofaen og snakkede om løst og fast. Vi aftalte at gå en tur, og kombinere det 
med et indkøb. Vi bruger ofte disse gåture til at få snakket, da en gåtur er et af de bedste 
pædagogiske redskaber der findes, hvis der skal snakkes om noget der fylder. Det er 
ikke så formelt at snakke sammen når man går, der er ingen øjenkontakt som kan føles 
ubehagelig, og følelsen af at blive trængt op i en krog er ikke til stede på samme måde, 
som hvis man sidder i et lille lokale. Men nu er det sjældent et problem at få B5 i tale... 
 
Da jeg tog afsted fra B5, fik jeg en sms fra B6, som gerne ville aflyse besøget i dag, da 
B6 skulle til et møde. Jeg fik derfor resten af min formiddag fri, som blev brugt på at skri-
ve journal på borgerne. Lidt senere fik jeg en aflysning mere fra B7, som døjer meget 
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med rygproblemer, og havde derfor ikke overskud til at jeg skulle komme. 
Det var lidt ærgerligt, men tiden ville ikke blive spildt, da jeg lige havde fået en mail fra 
B1's sagsbehandler, som gerne ville have en funktionsbeskrivelse på B1, hvis en opnor-
mering skulle kunne lade sig gøre. Og da funktionsbeskrivelser sjældent skriver sig selv, 
var det en oplagt mulighed for at komme i gang med den, så den kunne blive sendt af-
sted hurtigst muligt. 
 
Igen i dag, tror jeg at jeg har en plan for dagen, men da de kære borgere er stabile i de-
res ustabilitet, gik det ikke som formodet. Hvad dagen i morgen bringer, må tiden vise... 
 
Onsdag 
 
Dagen i dag startede med personalemøde – som vi har hver onsdag. 
 
Efter mødet, havde jeg en samtale med en kollega, om en borger vi er fælles om. Vi 
drøftede hvordan det gik ude ved vedkommende, og om der var nogle tiltag der skulle 
sættes i værk. Jeg har et møde med borgeren i morgen på rusmiddelcentret (borgeren 
har et overforbrug af hash), så efter det møde, kunne jeg fortælle lidt mere om fremtids-
perspektivet. Borgeren skal have en psykiatrisk udredning, som vi skal snakke om på 
mødet i morgen, så vi håber at få en dato på udredningen, så vi kan arbejde mere mål-
rettet. Planen og håbet er at finde en form for bofællesskab/døgninstitution for borgeren, 
som kan yde en mere intensiv hjælp. Det er ret begrænset hvad vi i hjemmevejledertea-
met kan gøre med to besøg om ugen, til en borger med så massiv et behov for hjælp og 
støtte. 
 
Efter mødet skulle jeg mødes med B8 på jobcentret, hvor vi havde et møde med B8’s 
sagsbehandler og jobkonsulent. B8 skal i praktik, da B8 får kontanthjælp, og det var det 
mødet gik ud på. Hvor vil B8 gerne hen, hvilke hensyn skal der tages, og hvornår skal 
det sættes i værk, var dagsordenen. 
 
B8 ville meget gerne vente til det nye år, men det kunne ikke lade sig gøre. Den var lidt 
træls at få præsenteret, men måske det ikke bliver så skidt endda, da både sagsbehand-
leren og jobkonsulenten virkede til at have en stor handicapforståelse, og vidste, hvilke 
hensyn der skal tages. 
 
Aftalen blev, at B8 og jeg i næste uge ville ringe til sagsbehandler og jobkonsulent og 
fortælle, hvor B8 gerne vil hen i praktik. Så vil jobkonsulenten undersøge muligheden for, 
om det kan lade sig gøre. Så alt i alt et okay møde, som gav mig et lille håb om at det 
kunne lykkes denne gang, at fastholde B8 i et arbejde. 
 
Efter mødet, kørte jeg ud på kontoret, hvor jeg havde en del opringninger der skulle fore-
tages, til borgere og sagsbehandlere. 
 
Som det sidste besøg, mødtes jeg med B3 foran banken, da vi skulle have skaffet de 
papirer, vi blev bedt om at sende af sted sammen men den ansøgning, vi fik i mandags. 
Vi mødtes til den aftalte tid, og fik kopier at kontoudskrifter. 
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Torsdag 
 
Dagen i dag startede ved tandlægen. Da jeg er så heldig selv at kunne tilrettelægge mi-
ne dage, har jeg først på ugen haft nogle lidt længere dage, så jeg kunne komme af sted 
til tandlægen i dag. Efter endt tortur tog jeg ud på kontoret, hvor jeg forsøgte at spise min 
frokost, med en mere eller mindre bedøvet mund. Mens jeg sidder og er ved at kløjes i 
min rugbrød, bliver jeg ringet op af min kollega, som sidder ude ved B9. B9 har røget sig 
skæv, og har højest sandsynligt også taget noget andet, for der er ingen kontakt. Kun et 
enkelt ja eller nej i ny og næ, og ikke megen øjenkontakt. Aftalen var, jeg skulle tage ud 
til B9 efter min kollega havde været der, da vi havde et møde på rusmiddelcentret. Vi 
aftalte, at jeg skulle kontakte sagsbehandleren på rusmiddelcenteret, for at høre om vi 
skulle komme, nu hvor B9 var så ukontaktbar. Jeg fik fat på sagsbehandleren, og vi blev 
enige om, at vi lavede et nyt møde senere. Jeg tog ud til B9, og forsøgte at skabe en 
kontakt. Det lykkedes ikke. B9 var helt væk, og havde lagt sig under dynen. Jeg spurgte, 
om vi skulle tage ud til mødet, men fik kun et skuldertræk som svar. Efter et kort stykke 
tid sagde jeg, at jeg ville ringe senere, og at jeg nok skulle gå nu, så B9 kunne få lidt ro. 
 
Derefter tog jeg ud på kontoret, hvor jeg fik min frokost, og fik snakket lidt med nogle kol-
legaer om de forskellige borgere, og hvordan det går derude med dem. Da jeg stadig er 
ret ny i teamet, er jeg stadig i gang med at finde ud af procedurerne i systemerne, og så 
er det jo altid godt med lidt sparring fra kollegaer. 
 
Derefter tog jeg ud til B2, som jeg også var ude ved i mandags. Vi skulle lave mad sam-
men, som vi altid gør om torsdagen. B2 kender retten godt, så jeg står bare ved siden af 
og småsnakker lidt med B2 imens. Vi snakkede blandt andet om det arbejde, som B2 
snart skal starte på. Om forventningerne omkring dette, og de tanker B2 gør sig. Det fyl-
der meget i hovedet på B2, at der stadig er så mange ting der er lidt uvisse, men som et 
møde om et par uger vil give lidt mere afklaring på. Indtil da, vil tankerne køre omkring 
dette, så jeg forsøger at parkere nogle af dem sammen med B2, så der kan komme lidt 
mere ro på. 
 
Da vi er færdige med at lave mad og vaske op, kører jeg derfra. 
 
Jeg forsøger at ringe til B8 om eftermiddagen, men uden held. Jeg forsøger igen at ringe 
klokken 19 og klokken 22, men telefonen går direkte på svareren. 
 
Jeg håber at få kontakt med B8 inden weekenden, så jeg vil gøre et forsøg igen i mor-
gen. Jeg er lidt urolig for hvordan B8 har det for tiden, så jeg håber meget på at komme 
igennem inden jeg går på weekend… 
 
Fredag 
 
Fredag morgen starter ude ved B1, som i dag primært går ud på snak. B1 er i godt hu-
mør og ved godt mod, trods omstændighederne med det store pengebeløb, B2 har stjå-
let fra et familiemedlem. Vi snakker om planerne for weekenden, hvad ugen indtil videre 
er gået med, og om de venner og relationer B1 har. Vi snakker meget om, hvordan man 
er venner, hvad der er okay opførsel, hvad man kan forvente af sine venner, og hvad 
man ikke kan forvente. De grænser der er for hvad man gør og ikke gør, kan være svæ-
re for B1 at finde. Også ansvar overfor venner, kan være en svær én for B1 at greje. 
Man behøver ikke nødvendigvis give sine venner 6.500, fordi en af dem har købt en 

Hjemmevejleder i kommune 
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hest, som ikke helt kan betales alligevel... B1 føler utrolig stor ansvarsfølelse overfor sine 
venner, og føler sig nødsaget til at hjælpe uanset hvilke omkostninger det har for sig 
selv. Ens venner skulle gerne være der, også selvom man ikke kan betale for dem når 
de mangler penge. At man ikke skal købe sig til venner, at et stort tema når vi snakker 
venner/relationer.  
 
Efter B1 kører jeg direkte videre til B8, som ikke åbner døren. Jeg banker på, ringer på 
flere gange, ringer til mobilen også, men der kommer ingen reaktion. Jeg sætter mig ind 
bilen igen og begynder at køre, hvorefter B8 ringer til mig og siger, at "nu er jeg stået 
op". Jeg vender om og aflægger B8 et visit. Vi snakker om løst og fast, inden jeg beder 
B8 om at forholde sig til den praktik, der skal findes. "Det er først i næste uge vi skal rin-
ge til job konsulenten, så det gider jeg altså ikke forholde mig til inden da", blev svaret. 
Jeg prøver dog igen at nævne mulighederne for B8, hvad der af at steder der kunne væ-
re relevante, men den bliver lukket ned gang på gang. "Jeg er træt og kan ikke forholde 
mig til det", blev et standardsvar denne dag. Så tog vi fat på papirerne i stedet for, og jeg 
begyndte at sortere i det, og sætte i mappen. Dog var det et større projekt, så vi aftalte, 
at jeg tog det med og fik styr på det til næste gang, og så kunne vi derefter løbende få 
orden på det, så det ikke blev uoverskueligt i fremtiden. Små portioner af denne type op-
gaver fungerer for B8. 
Mens vi sad med papirerne, ringede B8's telefon. Det var chefen, der ville vide hvorfor 
B8 ikke var mødt ind. B8 troede først det var klokken 12, men det var det ikke. Så da der 
blev lagt på, spurgte jeg, om B8 skulle afsted på arbejde, hvilket B8 skulle. Så jeg pakke-
de mappen og papirerne ned, sagde farvel og god weekend, og så aftalte vi at snakkes 
ved i næste uge. 
 
Derefter tog jeg ud på kontoret, hvor jeg fik min frokost, mens jeg tjekkede mails. Så tog 
jeg ud til B6, som aflyste mig i tirsdags. B6 har lige været indlagt i en måned ift. noget 
gigt udredning, så det er ved at være lang tid siden vi har set hinanden. Og det kan godt 
mærkes, at der er gået så lang tid imellem. Tilliden og relationen skal lige bygges op 
igen. Men det gik fint med at være derude, og snakken gik rigtig godt. Vi fik kigget lidt på 
madplanen, som vi har arbejdet lidt på. Der er stadig nogle ting som lige mangler 
(eksempelvis det med at få købt de varer ind, som står på listen over de ting der altid 
skal være i huset), og så er det heller ikke altid at maden bliver lavet, men det går dog 
fremad. Jeg gav B6 en række opskrifter, som skulle være lette at gå til, og de virkede til 
at falde i B6's smag. Efter et stykke tid orkede B6 ikke mere, så det blev i dag et kort be-
søg.  
 
På vejen hjem fra arbejde, forsøgte jeg at ringe til B9, men uden held. Jeg prøvede igen 
om eftermiddagen, og igen om aftenen, men uden held. Jeg fik endelig hul igennem søn-
dag aften, da B9 selv ringede til mig, fordi jeg havde lagt beskeder på sms og telefonsva-
ren, om at B9 skulle give lyd fra sig, da jeg var meget bekymret. B9 havde det okay, og 
fortalte kort hvad der havde været af oplevelser i ugens løb. Og undskyldte, at B9 havde 
været så "stegt", da jeg var på besøg om torsdagen. Jeg sagde, at jeg var rigtig glad for 
at høre fra B9, og vi aftalte at jeg ville komme om mandagen om eftermiddagen. 
 
Alt i alt har det været en lang uge, som har været en smule atypisk, med aflysninger og 
borgere, der kræver akut hjælp her og nu. Men igen, ikke mere atypisk, end det er noget 
man kalkulerer med... For som tidligere nævnt, så er ustabiliteten det mest stabile i dette 
arbejde. 

Hjemmevejleder i kommune 



”Dagbog fra virkeligheden” | Diakonhøjskolens Diakonforbund | Januar 2012 

34 



”Dagbog fra virkeligheden” | Diakonhøjskolens Diakonforbund | Januar 2012 

35 

Sognemedhjælpere 



”Dagbog fra virkeligheden” | Diakonhøjskolens Diakonforbund | Januar 2012 

36 

 

Mandag 
 
Det er den store basar uge – det vil sige at den basar der er i kirken hvert andet år løber 
af stablen nu på fredag, så forberedelserne går ind i den sidste fase…. 
Dagen starter med at tage boller ud af fryseren til juniorklub i eftermiddag – dagens pro-
gram for dem er at renovere deres klub lokale.  Der skal dekoreres holdere til pensler, 
farver m.m. og der skal være tid til snak om hvad der lige rører sig hos dem. 
Telefonen ringer – det er den ene præst der spørger til, om vi har hobbyknive i kirken, 
der er nogle plakater der skal skæres til og limes sammen så de kan komme i sandwich-
skiltene og komme ud til vejen så vi kan reklamere for vores basar – så tilbage til basar 
forberedelserne. 
 
9.00 jeg er lige et smut forbi de 3 frivillige ude i garagen de står og laver kirkegårdsdeko-
rationer til basaren, det er vigtigt lige at få kikket til dem og få en lille snak – vi aftaler at 
ses til formiddagskaffe kl.9.30. 
 
9.30 – formiddagskaffe præsten kommer med skæreunderlag og vinkel til mig så jeg kan 
overtage arbejdet med plakaterne, de tre frivillige fra garagen kommer ind og får kaffe, 
og vi får en god snak og tid til at vende forskellige ting. 
Telefonen ringer igen denne gang en frivillig der ringer og siger, at han alligevel ikke kan 
medbringe bil til onsdag – (onsdag skal der hentes reoler til basaren) – heldigvis er der 
en anden der også kommer med bil og trailer. 
Så kan jeg gå i gang med plakaterne. 
Ude i gangen sidder 3 frivillige og bliver interviewet om det at være frivillig ved kirken det 
er til en artikel i kirkebladet – det bliver spændene at læse om deres tanker. 
Inden jeg kom i gang kommer endnu en frivillig forbi, denne gang for at reservere kirken 
til en koncert til et velgørende formål. 
 
12.00 jeg nåede plakaterne i formiddags.  
Efter frokost og snak med de 3 dekorations damer, cykler jeg på biblioteket for at forny 
den bog jeg bruger til morgenandagt, desuden skal der afleveres en bog og lånes en om 
ansigtsmaling til basaren. 
 
13.50 juniorklub pigerne begynder at dukke op – de er huskendte og går selv i køkkenet 
og kommer forbi her på kontoret inden de går i kælderen, hvor de har deres lokale.14.30, 
så er der klub, der bliver udsmykket beholdere, lagt neglelak, hørt radio, snakket drenge, 
spejder og klatring. Og der bliver også lige snakket om sjælen og hvor den kommer hen, 
når man dør og om man så vil i himmelen eller helvede.. 
 
16.00 pigerne er ude af døren igen og kommer igen om en uge. Så skal der lige ryddes 
op i køkkenet efter dem. Og garagen skal låses efter de 3 frivillige der kommer igen i 
morgen og laver dekorationer. 
Så er der en time til der står spejder på programmet også her i kirken men i fritiden. 
Spejderne har i øvrigt en opgave på fredag ved basaren, de står for børnetombolaen og 
ansigtsmalingen.  
 

Sognemedhjælper 

Præsten ringer og spørger, om vi har hobbyknive i kirken? 
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Tirsdag 
 
På spejdernes møde i går aftes blev der bestemt at der i forbindelse med familiegudstje-
nesten 4. december skal holdes en julehygge overnatning i kirken sådan at spejderne 
deltager i gudstjenesten. Der var også nogle datoer for lån af lokaler der skal reserveres 
bl.a. til spejderfesten til foråret, som også holdes i kirkens lokale. 
Formiddagen i dag skal bruges til at forberede en snak i KFUM og KFUK i aften om 
”grænser” egne personlige grænser, grænser vi føler der bliver overtrådt, grænser vi bry-
der eller bliver tvunget ud i at bryde. Desuden forbereder jeg også oplæg om frivillighed 
her i kirken til sognemedhjælper møde på fredag. 
 
Onsdag 
 
I dag skal der stilles reoler op til basar der er en gruppe på 6 mænd der kommer og hjæl-
per, allerede 1½ time før start kommer formanden for basaren og fortæller at en af mæn-
dene er blevet syg og ikke kan hjælpe men at vi stadig gerne må låne trailer hos ham, 
kirketjeneren træder heldigvis til og hjælper med kørsel af trailer. Inden de kommer og 
hjælper, sætter jeg billeder op fra sidst vi havde basar, sådan at vi kan se hvordan borde 
og reoler skal stå. Da de fleste er mødt op går vi i gang med at sætte borde op til de en-
kelte boder. Den sidste mand mangler det er ham der har reserveret reolerne. Han var 
taget på KFUM og KFUK hvor de skal lånes. Der køre 4 mænd ned efter reoler og jeg 
bliver tilbage sammen med sidste mand og rykker borde og stole rundt, nu kommer end-
nu en mand til. Så kommer de med reolerne og traileren bliver læsset af, kirketjeneren 
tager hjem og mændene tager hjem til frokost. Der er endnu meget at gøre, reolerne skal 
samles og sættes op hvor de skal bruges. Der er nu 3 mænd tilbage, de tager godt fat og 
får samlet og fordelt reoler, plader til sytøj og gevinster bliver båret ned fra loftet og bro-
deri stativer fundet. Nu er sygruppen nemlig også dukket op, de stryger sytøjet og sætter 
priser på og sætter deres bod op. 
Alle reoler er færdige, da vi når til kl.17.00 nu i aften laver sygruppen deres bod færdig. 
Inden det er gå hjem tid skal jeg forberede morgenandagt til i morgen. Lys til at tænde 
skal sættes frem og brødet skal ud af fryseren. 
 
Torsdag kl.8.30 
 
Så skal bordet til formiddagskaffen dækkes – der kommer ca. 20 deltagere. Inden kaffen 
starter vi dagen i kirken med andagt. Kl.10.00 oprydning efter morgensang og formid-
dagskaffe, kopperne skal af bordet og køkkenet ryddes op, lysene skal ud af kirken og 
andagts bogen pakkes væk.  
Så er det tid at finde computer og kuglepen frem for nu skal jeg sætte børnetombolaen 
op og mærke alle gevinster. 
Jeg tager også imod gevinster der kommer ind til de andre boder og syltetøj til høker bo-
den. 
Det tager lang tid, det skal jo være nemt at gå til for dem der står i boden, da jeg er næ-
sten færdig kommer der en mand der lige trængte til en snak, så det skal der også være 
plads til. Jeg inviterer ham til basar i morgen fredag. 
Resten af boderne bliver i løbet af dagen sat op af de frivillige til basaren. 
 

Sognemedhjælper 
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Fredag kl.8.10 
 
Jeg bliver afhentet hjemme af en kollega, vi skal til sognemedhjælper møde, vi står sam-
men for et oplæg om frivillige i kirken, jeg fortæller om hvordan der er frivilligt arbejde i 
den kirke jeg arbejder i og hun snakker om frivilligt arbejde generelt og rekrutteringen af 
frivillige. 
 
Kl.12.00 jeg er tilbage i kirken igen, der er flot over det hele, der har været mange hæn-
der i gang med at stille op. Huset summer af liv, kaffemaskinen arbejder på højtryk.  
 
Kl.14.00 bliver der budt velkommen og der er gang i den hele dagen indtil der bliver slut-
tet af kl.19.00. Dagen igennem har der været snakket, hilsener og smil, der har været 
frivillige fotografer forbi, der er blevet vasket op, solgt lodder, syltetøj og sytøj alt båret af 
frivillige. Denne dag er vi alle frivillige, der bærer med for at få dagen til at gå op i en 
større enhed, så vi alle føler at vi har været en del af fællesskabet. Igen her er der man-
ge frivillige hænder der bærer med til oprydningen til at alt nu igen ligner sig selv, vi kun-
ne ikke gøre det her uden frivillige. Ja hvad er kirken uden frivillige der bærer med og på 
den måde er med til at fortælle det gode budskab. 

Sognemedhjælper 
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Mandag 
 
I dag havde jeg forberedende møde med 3 sognemedhjælperkollegaer om et undervisningsforløb 
for minikonfirmander i vores 3 bysogne. 
Dette møde var effektivt med planlægning af hvem der gør hvad mht. at få kontaktet skolerne, 
klasserne og modtage tilmelding. Vi fik også sat emner på de enkelte dage. 
Men nu er vi, eller rettere jeg, løbet ind i et problem. Det viser sig at børnene fra skolen i mit sogn 
har 1 time senere fri end børnene fra de andre 2 sognes skoler. Det betyder, at vi skal have gen-
nemtænkt hvad vi så gør. Måske skal vi i mit sogn alligevel lave noget for os selv. 
 
Om få uger afholdes det årlige julemarked her i kirken. Da jeg er tovholder for dette, er der fra nu 
af og de kommende dage masser af løse ender der skal knyttes. Her er en god skare af frivillige 
medarbejdere, som er fantastisk flittige. I formiddags modtog jeg en kasse gevinster til tombolaen. 
Jeg fik snakket med de to frivillige som står for tombolaen om hvordan den skal være i år, med 
enkelte ændringer. 
 
Kl. 13.45 i dag, som de fleste andre mandage myldrede det ind i huset med ældre (flest kvinder). 
Der var foredrag i mandagsklubben. Hvor er de da alle sammen glade og positive. Og sikke da en 
energi mange af dem på over 90 år har. Sådan vil jeg have det, når jeg når den alder… 
 
Min arbejdsdag sluttede kl. 14.30. 
 
Tirsdag 
 
Kirketjeneren er syg af influenza. Derfor var der i dag flere ting, som vi andre medarbejdere var 
nødt til at tage os af bl.a. bestilling af pizzaer til konfirmanderne i morgen. 
I formiddags havde vi vores ugentlige kalendermøde, hvor de næste 14 dage gennemgås. Alle 
medarbejdere er med der: præster, kirketjener (som var syg i dag), organist, kordegn og sogne-
medhjælper. Kordegnen er kalenderansvarlig, og gennemgår denne med os. 
Den ene præst, organisten og jeg kunne ikke blive til hele kalendermødet. Vi skulle til gudstjene-
ste på et af plejehjemmene i sognet. Det andet plejehjem i sognet skulle vi til om eftermiddagen. 
Jeg er altid med til disse gudstjenester. Vi mener det er af stor betydning for både beboere og 
medarbejdere på plejehjemmet. Jeg er praktisk hjælper under gudstjenesten bl.a. under nadve-
ren. 
Efter gudstjenesten får vi altid kaffe sammen med de der har været til gudstjeneste. 
 
Over middag gik jeg i gang med at kigge på fordelingen af arbejdsopgaver på julemarkedet. Jeg 
skulle have ringet rundt til forskellige for at finde ud af hvad de enkelte vil hjælpe med. 
 
I dag blev en af de rigtig lange arbejdsdage. Det kunne ikke betale sig at tage hjem ind imellem 
de forskellige aktiviteter. Kl. 16 kom et par frivillige, som skulle lave aftensmad til fællesspisning 
efter fyraftensgudstjenesten. Denne gudstjeneste var kl. 17.30. Efter maden så vi film. Det var en 
fra trilogien af Per Fly, nemlig ”Arven”. Vi har fundet ud af, at man må vise film offentligt i kirkeligt 
regi hvis kirken betaler en afgift. Det var mig der stod for den del af aftenen, hvor vi skulle se film. 
 
Onsdag 
 
Jeg mødte kl. 10 i dag, da dagen i går jo var lang. 
I dag har der været konfirmander i huset hele dagen. Jeg har ikke været involveret i det. 
Jeg besøgte en dame på plejehjemmet sidst på formiddagen. 
Desuden brugte jeg tid på at rydde lidt op fra i går. 
Spørgsmålet omkring hvad vi gør ved det kommende minikonfirmandforløb blev igen vendt med 
præsten og en sognemedhjælperkollega. 
I eftermiddag kom der en dame ind, som ønskede info om hvad der foregår her i kirken. Hun blev 
opmærksom på litteraturkredsen, og spurgte lidt ind til det. 

Sognemedhjælper 

Her er en god skare frivillige, der er fantastisk flittige! 
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Jeg fik en træls mail i dag fra en af de gode trofaste frivillige hjælpere til julemarkedet. Mailen var 
træls, fordi hun fortalte, at hun desværre ikke kan være med i år. Jeg skulle så tænke over hvor-
dan arbejdsplanen så kan gå op. 
Det er meget vigtigt, at den frivillige føler, at det er ok, at hun melder fra. Det er hun jo i sin gode 
ret til, da hun ikke er i et ansættelsesforhold som sådan. 
Denne oplevelse afspejler hvad mit arbejde med julemarkedet meget handler om. Det er af stor 
betydning, at alle der er frivillige har det godt med det. Det skal være sjovt og hyggeligt at være 
frivillig. Man skal også føle sig set og have et medansvar. 
Torsdag har jeg litteraturgruppe, så jeg brugte nogen tid på at forberede dette. Jeg var på bibliote-
ket efter bøger, kopierede noget materiale og læste lidt vedr. bogen vi skulle gennemgå. 
Da jeg var på bytur kørte jeg også ud og købte lodder til kinesisk lotteri og tombola, og andre ting 
til julemarkedet. 
I det lokale supermarked mødte jeg flere fra sognet, og fik der en lille sludder og lidt nyt om den 
ene og den anden. 
 
Torsdag 
 
Det var en dag med rigtig mange mennesker i huset. Kirketjeneren var stadig syg, så vi andre 
måtte hjælpes ad med de praktiske ting, der skulle gøres. 
Desuden har jeg igen i dag en del at gøre med forberedelser til julemarkedet. 
Vi har i den forbindelse en loppemarkedsafdeling i kælderen. I dag gik der tre frivillige og ryddede 
op der nede. Der var tid til kaffe og hyggesnak med dem, foruden planlægning af hvornår de næ-
ste gang kommer, og aftale med en af dem om hjælp til at få flyttet nogle møbler rundt til marke-
det. 
 
Kl. 14 var der litteraturgruppe. De første plejer altid at komme allerede ½ time før. De hygger sig 
meget med at være med. Ca. kl. 13 gjorde jeg rummet vi skulle være i klar, og jeg var ved køb-
manden efter vindruer og chokolade til os. 
 
 
Fredag 
 
I dag blev der så tid og plads til at planlægge den kommende tid, især detaljer i forbindelse med 
julemarkedet. Et enkelt eks. er at jeg har haft kontakt med en frivillig mht. hvor meget pålæg der 
skal købes til smørrebrødet på julemarkedet… 
 
Der var ro til at få flere ting til side: 
Et svar til plejehjemmet, som har tilmeldt et antal beboere til den årlige adventsgudstjeneste med 
kaffehygge bagefter her hos os. Foruden dette har jeg fået gennemtænkt hvem der skal hjælpe 
med at lave kaffebord til det arrangement. Desuden skal jeg huske at kontakte børnekorlederen i 
næste uge. Koret skal synge for os efter gudstjenesten. 
Mange forskellige opringninger til hjælpere ved julemarkedet. 
En snak med en frivillig, der plejer at hente avisen om fredagen her. 
En snak med en anden frivillig, om hendes venindes sygdom. 
En snak med en fra menigheden, der bare havde brug for en snak... 
Bestilling af bøger for det næste halvår til litteraturgruppen på biblioteket. 
Sat gang i en mail rundt til 3 præster og 3 sognemedhjælpere, som er med i samarbejdet om mi-
nikonfimandundervisning. 
Oprydning i fryser, så alle de frivillige bageres kager og boller kan få plads indtil julemarkedet. 
En aftale med præsten om hvem af os der tager kontakt til en dame fra sognet der har mistet… 
Planlægning af den kommende uge, hvor der bl.a. er nogle forskellige fra sognet jeg skal have 
kontaktet. 
 
Lørdag og søndag har jeg fri. 

Sognemedhjælper 
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Tirsdag 
 
Efter at have sendt mine 3 børn i skole, gjorde jeg mig færdig til selv at komme af sted. 
Min kone møder først kl. 10.00 om tirsdagen, så det giver som regel en rolig morgen. 
Der er ca. 4 km til min arbejdsplads, som er kirken. I dag var vejret fint, så jeg valgte at 
cykle. Jeg arbejder som sognemedhjælper ved en kirke i Vejle.  
 
På cykelturen til kirken havde jeg god tid til at tænke over en opringning, som jeg havde 
fået aftenen før. En ældre dame (83 år) fra sognet, som jeg efterhånden kender temme-
lig godt, ringede og fortalte, at hun bare lige ville fortælle, at hun ikke kunne komme i 
”sogneklub” (kirkens ældreklub) i den kommende tid. Jeg kunne tydeligt høre, at der var 
noget helt galt. Inden jeg nåede at spørge om noget, brød hun grædende sammen, hun 
fik dog fortalt, at det var hendes barnebarn (23 år), som var meget syg. Han har muligvis 
kræft i den ene lunge og nu har det bredt sig til hjertet. – Hvad var det lige jeg havde fået 
sagt? Hvorfor ringede hun lige til mig og ikke én af præsterne? Hvad var det hun ville 
have, at jeg skal gøre? – Nu er jeg næsten ved mit kontor, der ligger i sognegården ved 
kirken. – Måske ville hun gerne have besøg af mig? Måske var det derfor, at hun ringe-
de? 
 
Jeg startede med at sende en sms til en af de frivillige hjælpere, som var syg i sidste 
uge. Hun er meget pligtopfyldende og nem at kommunikere med pr. sms. Jeg spurgte 
hende, om hun var blevet rast og om jeg kunne regne med hendes hjælp senere på da-
gen. Hun har tjansen med at lave kaffe og te til eftermiddagens ældre arrangement + 
lave saftevand, frugt og brød til minikonfirmanderne om torsdagen. – Hun svarede, som 
altid, tilbage med det samme, at hun kom, og at jeg kunne regne med hende. Hun er før-
tidspensionist, tidligere alkoholiker og lever et ensomt liv. Her er der brug for hende og 
jeg gør meget ud af at se hende, og give hende anerkendelse for den indsats hun yder. 
Hun kommer til stor set alle arrangementer i kirken. Nå, jeg må videre....  
 
Dagens første udfordring var, at tage billeder af 8 babyer og deres mødre. De synger, 
sanser, vugger og oplever kirkerummet, til babysalmesang i kirken. Det er en præst, der 
står for undervisningen. Min udfordring var at ”knipse” de søde små og deres stolte mød-
re. – Vi bruger billederne til kirkeblad og hjemmeside. Jeg har heldigvis et godt kamera 
og elsker at ta’ billeder. 120 stk. blev det til. Der var heldigvis nogle pletskud imellem. 
Efterfølgende fik vi kaffe, te og sutteflaske. Vi så billederne på computeren og jeg lovede 
mødrene, at brænde en CD til hver med billederne på.  
 
En suppleant fra vores menighedsråd kom forbi og jeg valgte at bruge lidt tid på, at vise 
hende vores nyindrettede kreative lokale i sognegården. Det har længe været mit ønske, 
at få indrettet et af kirkens lokaler, så det er praktisk, at lave kreative aktiviteter med kon-
firmander, minikonfirmander og børneklubben. Det er nu endelig lykkedes og jeg ser 
frem til at tage det i brug. 
 
Tiden løb af sted og jeg havde nu fået lidt travlt. Jeg skulle nå at købe ind til eftermidda-
gens ”sogneklub” inden vores personale møde kl. 12.30. Personalemødet er et måned-
ligt møde, hvor vi evaluerer og koordinerer den kommende måneds aktiviteter og arran-
gementer ved kirken. – Det er godt at tale med og se kollegaerne. Ved kirken arbejder vi 
meget individuelt. Der var mange ting til kalenderen. Vi fik gennemgået arrangementer 
helt frem til jul. Julen er en travl periode for os alle ved kirken, da vi har mange juleafslut-

Sognemedhjælper 

Inden jeg nåede at spørge om noget, brød hun grædende sammen 
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ninger for vuggestuer, børnehaver og skoler i sognet. I år er det 5. år jeg skal være med 
til det. En fantastisk tid, hvor vi, endnu engang, har lejlighed til at fortælle det største 
budskab i menneskets historie: Kristus kom til jorden…  
 
Jeg blev nødt til at gå fra de sidste 10 min. af personalemødet. Nu handlede det om, at 
se og høre de 25-30 ældre fra sognet, der mødes til strikkeaktivitet, frimærkeklip og soci-
alt samvær. De fleste er selvhjulpne og friske. Enkelte kommer gående med rollator. Jeg 
har ansvar for, at de ældre får et par gode timer. I denne sammenhæng er min udfor-
dring/opgave, at vise den enkelte opmærksomhed, omsorg og nærvær. Jeg har god 
hjælp fra 3-4 frivillige, der dækker bord, laver kaffe og vasker op. Efter kaffen synger vi et 
par sange/salmer og jeg læser en historie, et digt eller fortæller om noget jeg har oplevet 
i ugens løb. De ældre har stor omsorg for hinanden og de kommer ofte og fortæller mig, 
hvis de er bekendt med at én af de andre, har det svært, er syg eller lign. Således også i 
dag. En ældre dame på 93, der for øvrigt selv lige har været nogle dage på sygehuset, 
har netop mistet sin datter. Jeg besøgte hende på sygehuset for 10 dage siden og jeg vil 
forsøge, at besøge hende igen senere på ugen… 
 
Efter et par timer hjemme hos familien, med aftensmad og samvær skulle jeg af sted 
igen til børneklub. ”Byens bedste børneklub”, (i daglig tale MOK mix), som drives af 
KFUM og KFUK i Vejle i et tæt samarbejde med kirken. Her kommer 30 børn (9 til 13 år), 
hver tirsdag aften. Mange af børnene kommer fra KFUM og KFUK familier, men ca. 1/3 
er børn, som ikke har tilknytning til foreningen. Vi laver et mix af forskellige aktiviteter, 
synger sammen og lederne holder på skift andagt. Nogle af børnene bor 10 til 15 km fra 
kirken, men forældrene kører dem gerne for, at de kan være med i ”byens bedste børne-
klub”. Denne aften havde vi besøg af en af børnenes far. Han fortalte om vore sanser og 
han havde en masse spændende smags- og lugteprøver med. Børnene var meget opta-
get af det, og det blev en rigtig god aften. Mens børnene spiste kage, fortalte jeg lignel-
sen om Jesus, der er den omsorgsfulde hyrde, der går ud og leder efter det ene får, der 
er væk. Som altid sluttede aftenen med, at vi alle sang velsignelsessangen. – Herligt! 
 
Inden længe skal jeg have indkaldt lederne til et planlægningsmøde. Vi planlægger for et 
halvt år af gangen. Det er blevet min opgave, at ”samle trådende” i børneklubben. Jeg 
holder styr på adresselister, kontingent og div. aftaler. Et spændende, men også tidskræ-
vende arbejde. Måske skulle jeg arrangere en beskeden julefrokost, for at påskynde le-
dernes indsats og ved samme lejlighed kunne vi planlægge forårets program. - Åhhh nej, 
hvorfor har de ikke lukket for varmen? Opvaskeren er heller ikke sat i gang! Nå, men nu 
må jeg hjem. Jeg har bilen fuld af børn, (2 af mine egne og 2 veninder), som skal hjem 
og sove, så der kan oplades energi til morgendagens udfordringer... 

Sognemedhjælper 
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Døgninstitutioner 
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Hvor kigger dine øjne hen 
De ser slet ikke mig 
Så er det man ku' ønske sig 
At se langt ind i dig 
For hvis du er et andet sted 
Så vil jeg gerne med  
 
Dette vers er fra en sang sunget af Alberte Winding i Bamses Billedbog, og den handler 
egentlig om at hun sidder og drømmer sig langt væk, men den har også fået en anden 
betydning for mig. I samværet med mennesker som ikke har verbalt sprog kunne jeg 
godt sommetider tænke mig at kunne se, hvilke tanker der gemmer sig inde bag ved. 
 
Heldigvis er der dog også andre måder at kommunikere på end det verbale. I dag ople-
vede jeg endnu engang, hvordan man kan have gode fælles oplevelser uden at begge 
parter har et verbalt sprog. Vi var gået på trampolinen med en god sangbog under ar-
men, og så var der ellers dømt hygge. Jeg sang flere sange og oplevede tydeligt, hvor-
dan nogle sange var favoritter. Der blev fulgt opmærksomt med og grinet højt. Særligt 
når rytmen blev markeret i trampolinen eller jeg viste tydelige fagter. Det var også tit de 
smukke gamle melodier til salmer eller stille sange der var at foretrække. Det var en 
skøn hyggestund for begge parter og igennem sangene havde vi et fællesskab og noget 
vi begge kendte til. 

Døgninstitution for børn og unge med fysisk og psykisk nedsat funktionsevne 

Hvor kigger dine øjne hen? 
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Mandag  
 
Kære dagbog, vækkeuret ringede som sædvanligt kl. 05.50. Det er bare helt mørkt og 
tåget udenfor vinduet. Ikke en lyd høres i hele huset.  
 
Så er det i gang med morgenrutinerne, vækning af familien i en aftalt rækkefølge, spise 
morgenmad og drikke kaffe (helst i fred og ro)  
 
07.10 afgang til arbejdet, der er nu 45 min. i bil. Bruger tiden på at se morgenen bryde 
frem, og kan mærke at det har været en weekend hvor det blev sent lørdag inden lyset 
blev slukket, - efter besøg af gode venner.  
 
Møder frem på arbejde, bliver hilst godmorgen af kollegaer og beboere. Op på kontoret 
og læse døgnrapport samt tjekke mail – 34 stk.  
 
8.10 med ned til morgenmad sammen med beboere og personale, lige tid til en kop kaffe 
inden morgenandagten. Sang i dag ”Du kom med alt det der var dig”. Faktisk en dejlig 
sang som kan være med til at sætte tingene i perspektiv.  
 
8.30 Morgenmøde, hvor personalet samles for lige at få et fælles overblik over dagen. 
Hvem gør hvad osv.  
 
Kontorarbejde frem til kl. 10.00 hvor der er formiddagskaffe med beboerne, derefter kl. 
10.30 planlægningsmøde i teamet. Her gennemgås den kommende uge, og der tales 
også lige om julefrokosten for beboere og personale. Faktisk en fed tradition, som alle 
plejer at hygge sig med.  
 
11.15 kursus ved stedets psykiater, som vil tale med os om ”Unge og misbrug”. Det gik 
der så to timer med. Faktisk meget spændende, hvordan hjernens belønningscenter sty-
rer os hele tiden. Der var absolut noget at lære.  
 
13.30 samtale med en beboer, som skal have søgt om forlængelse af opholdet. Sven-
sker – det er nu ikke super let at forstå. Hvor er det tankevækkende og trist at ens ene-
ste netværk er tandlægen og sagsbehandleren. Det giver stof til eftertanke. 
 
Fri fra arbejde, og da det er mandag så har jeg en aftale i Silkeborg. 
16.30 mødes med sorggruppelederne for at forberede aftenens program, samt få fortalt 
om to nye familier som har mistet.  
 
21.30 fyraften og nu er det bare hjem, - en køretur på 1½ time. Blev en lang dag, men en 
berigende dag.  
 
Tirsdag  
 
Vækkeur til sædvanlig tid, hele morgenritualet køre som det skal.  
 
Her til morgen har arbejdspladsen haft besøg af P4 Nordjylland, hvor de har interviewet 
beboere og personale, - der blev sagt mange gode ting om stedet og det vi kan.  
 

Bo- og behandlingsinstitution for voksne med misbrug 

Det er barsk, når familien ikke vil være med længere 
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Dagen er præget af mange løse sedler, så der er dømt oprydning på skrivebordet, så de 
løse ender kan blive knyttet.  
 
Beboermøde kl. 10.00 som de selv styrer. Først holder de møde selv og derefter bliver 
personalet inviteret med. Rundstykker til mødet, fordi en af personalerne har fødselsdag 
i dag. Der blev overrakt gaver og sunget fødselsdagssang.  
 
Samtale med beboer i en time, hvor vi bl.a. har aftalt møde med netværket samt videre 
plan for opholdet. Jeg synes det er barsk når familien ikke vil være med længere, - kan 
godt forstå det, de har jo også deres liv. Men hvor gør det ondt at være vidne til.  
 
Middag, i dag bestående af kyllingepie.  
  
Teammøde, hvor jeg har opgaven at sikre, at vi kommer omkring de beboere som hører 
til i teamet. Det blev et kortere møde i dag, da vi skulle have brandinstruktion fra kl. 
14.30 – 15.00. Derefter var det tid til faggruppemøde.  
Tirsdag er altid en rigtig mødedag.  
 
16.00 hjem til børnene, konen er på aftenvagt, en af drengene skal til rockgudstjeneste i 
aften for konfirmanderne, og så skal der jo også lige laves lektier, aftensmad, puttes 
børn, hygges, lægges vasketøj sammen og andet som hører til i en familie.  
 
Onsdag 
 
Havde god tid her til morgen, så kørte langsomt for at se om ikke jeg kunne være heldig 
at se nogle rådyr eller kronhjorte, de er bare så fantastisk flotte og majestætiske. – Der 
var ikke gevinst denne morgen.  
 
Har i dag skrevet to afskedsbreve i forbindes med afslutning af et behandlingsforløb. En 
god måde at få sat punktum, og få beboerne ud af systemet på.  
 
Fortsatte med at få beboere ud af systemet, da en planmæssigt skulle afrejse i dag, af-
sluttende status, breve til sagsbehandler, læger osv. , ja papirjournalen arkiveres.  
 
Et stk. forlængelsesansøgning skrevet, - i dag en af de dage hvor ordene falder let, og 
der kommer noget skrivearbejde fra hånden på en ubesværet måde – skønt med sådan 
nogle dage.  
 
Har været ved forstanderen for at forhandle vilkår i forbindelse med genopstart på efter-
uddannelse. Hvad vil arbejdspladsen betale og hvad må jeg selv til tegnebogen for at 
klare. Jeg tror begge parter er rigtig godt tilfreds med aftalen. 
 
Samtale med beboer, endnu en person som har taget rutsjeturen fra toppen og helt ned 
til bunden. Min eftertanke kan gå på, om vi alle har et hul vi kan falde i, og om det er så 
dybt, at vi kan få svært ved at komme op ved egen hjælp.   
 
Inden fyraften et kig i kalenderen til i morgen, er jeg klar? – Det ser det ud til, lige nu.  
 

Bo- og behandlingsinstitution for voksne med misbrug 
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I aften skal vi være hjemme alle sammen, alt hvad vi hver især skulle, er aflyst. Ja så 
bliver der jo tid til at se champions league fodbold sammen med en af drengene, fedt! 
 
Alt i alt en produktiv og effektiv arbejdsdag.  
 
Torsdag 
 
Godmorgen dagbog. Hektisk morgen alle skulle møde tidligt, så der var drøn på. 
 
På arbejde begyndte dagen med gå tur kl. 9, sammen med de to beboere som har været 
i behandling. Sidste gå tur sammen, og sidste dag i behandlingen med denne gruppe. 
Det er altid specielt at slutte af, - det bliver for mig sådan en opsamling af hele forløbet, 
at se tilbage i ens notater og på den måde også få sluttet af på en ordentlig måde.  
Der er blevet skrevet afskedsbreve og de er blevet læst op for hinanden. Det giver en 
dyb og varm stemning, - for der er så meget forståelse for hinanden, og det arbejde hver 
især har været igennem.  
Fødselsdagsmiddag, fødselsdagssang og gave til den beboer som havde fødselsdag.  
 
Teamleder møde kl. 14 hvor vi fik planlagt møder, samtaleforløb, netværksmøder osv. – 
et godt forum også lige når behovet er der for at få luft for frustrationer o.a.  
 
Tidlig fri kl. 15.00 og hjem for at nå at lave noget i haven inden det bliver mørkt.  
 
Fredag 
Fridag = havearbejde klargøring til vinteren.   

Bo- og behandlingsinstitution for voksne med misbrug 
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Ældrecenter 
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Mandag 
Jeg stod op kl.6.00, cyklede 1½ km. til mit arbejde.  
Jeg arbejder som Social - og sundhedsassistent / Diakon på et ældrecenter, 32 timer om 
ugen, jeg skal i dag arbejde fra kl. 7.00 til kl.15.00.  På min afdeling bor der 20 ældre 
mennesker i alderen fra 69 – 101 år. 
 
Jeg er kontaktperson for tre beboere, hvilket betyder at det er mig, som har det overord-
nende ansvar for disse tre. Det er rigtig spændende at få lov at være den, som skal tæn-
ke hele vejen rundt om disse mennesker. 
 
Vi starter dagen med en kop kaffe, overlap fra nattevagten og fordeling af dagens ar-
bejdsopgaver. 
Jeg skulle hjælpe de tre beboere med morgentoilette og morgenmad, for derefter at kon-
takte hospitalet og ændre noget i journalen.  
 
Jeg fik en opringning fra en ægtefælle til en af mine beboere, dette blev til en længere 
snak. Senere ringede en fra projektet ”Glæden”, et projekt som finder forskellige ”jobs” til 
udviklingshæmmede, hvor de kan være til glæde for andre, hvilket kan give dem selv 
glæde i hverdagen. Vi skulle aftale noget omkring en udviklingshæmmet person, som 
skal starte som ”spillemakker” til spilleglade beboere på min afdeling. 
 
Jeg havde en snak med en kvinde fra Somalia, som jeg er kontaktperson for i et Makker-
skabsprojekt, hun skal få indsigt i det daglige arbejde der forefindes på et ældrecenter, 
for der ud fra at kunne tage stilling til, om dette er et arbejde for hende. En spændende 
og vigtig opgave!  
 
Efter frokosten og efter at vi havde hjulpet de beboere, som ønsker dette, hen til et mid-
dagshvil, havde vi tværfagligt møde omkring en beboer, i dag var det dog ikke en af 
”mine”. 
 
Før tværfagligt møde blev personalet samlet og vores leder orienterede os om, at en af 
vores faste kollegaer, netop fyldt 50 år, havde fået konstateret bryst og lymfekræft. En 
vildt chokerende oplysning. 
 
Efter arbejde tog jeg hen i fittness centeret, for at træne ca. 1 time, det gør jeg 3 gange 
om ugen, hvilket jeg har gjort i 3 år og har det rigtig godt med. 
 
Da jeg kom hjem var min datter hjemme og vi fik en kop kaffe sammen, før jeg kl. 17.00 
tog til en festaften for frivillige i Kirkens Korshær. Her laver jeg kaffe i forbindelse med 
Korshærs gudstjenesten hver 3. måned. En lille og dejlig opgave. 
 
En lang og indholdsrig dag! 

Ældrecenter 

Som kontaktperson har jeg det overordnede ansvar for tre beboere 
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Værested 
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Dagbog fra virkeligheden – en arbejdsdag på værestedet – del 1 
  
I dag er jeg mødt kl. 8. Der er stille, da jeg lukker mig ind på værestedet. Det eneste, jeg 
kan høre er min kollega, der rumsterer i køkkenet. "Godmorgen" råber jeg til ham, inden 
jeg har fået jakken af - det er et fast ritual. Snart står han i døren og griner mens han si-
ger: "Har du sovet godt, kære kollega?".  Vi har en særlig jargon, han og jeg, med mas-
ser af ironiske, men godmodige drillerier. Vi er så forskellige, som man snart kan være 
både m.h.t. uddannelse, erfaring fra arbejdsmarkedet og indimellem også med livssynet. 
Vi har haft vores faglige diskussioner - og uenigheder, som ofte er opstået, fordi han 
kommer fra en stilling inden for det offentlige, mens mit hjerte banker for organisationsar-
bejdet og de dybe, diakonale rødder. Det var ham, der en dag overraskede mig og sag-
de: "Nu forstår jeg pludselig, hvorfor du så tit har sagt og gjort sådanne mærkelige ting". 
Jeg var ét stort spørgsmålstegn, indtil han viste mig et blad, der omhandlede diakoni. 
Det havde han haft med hjemme, og det havde givet ham en forståelse for min tanke-
gang og deraf følgende handlinger. Vi har respekt for hinanden på trods af forskellighe-
derne og tager ofte en rask diskussion.  
 
Denne morgen er han i godt humør. Fløjter, mens jeg står og griner af ham og det lilla 
forklæde, han har på. Jeg kan ikke lade være med at drille ham med, at hans kone vist 
ville blive helt forskrækket, hvis han tog forklædet på derhjemme. Han vrisser af mig for 
sjov, så jeg forlader køkkenet og går i gang på kontoret. Der skal laves vagtplan for de 
frivillige. En er langtidssygemeldt og en anden skal til undersøgelse på sygehuset på 
onsdag, så der skal findes afløsere.  
 
Vi har en fantastisk flok af frivillige hjælpere, der ofte gerne tager en ekstra vagt i sådan-
ne situationer, men jeg tænker alligevel altid på, hvem jeg spørger. Har hun været her 
meget på det sidste? Er hun ikke helt frisk efter influenzaen? Det betyder meget for mig, 
at de frivillige trives, og føler sig godt behandlet. Her tænker jeg bl.a. på, at de mærker, 
at deres indsats er værdsat, at de får nødvendig information, og at vi som lønnede med-
arbejdere er til rådighed for dem. Det er ikke altid, det lykkes lige godt - og det irriterer 
mig. Jeg ønsker nok det perfekte, og det er ikke altid opnåeligt i en travl hverdag med 
mange afbrydelser. Fx glemte jeg i går at tage æbler op af fryseren til æblekage, hvilket 
betød at Irma fik ekstra travlt, da hun mødte ind. Og så var der en dag i sidste uge, hvor 
jeg havde så travlt, at jeg næsten ikke fik talt med de frivillige. Et andet eksempel er, 
at Birthe i går spurgte til en af brugerne, som hun undrede sig over ikke at have set læn-
ge. Jeg vidste godt, at han var indlagt på psykiatrisk, men jeg havde ikke fået det fortalt 
til alle de frivillige, og det irriterede mig. Jeg forsøger at holde dem orienterede, men de 
er mange, og de møder på forskellige tidspunkter og dukker ikke altid op til frivilligmøder-
ne. Vi har forsøgt med en meddelelsesbog, der ikke rigtig fungerede, så min konklusion 
er, at jeg må leve med, at alt ikke altid bliver så godt, som jeg ønsker det. Så det prøver 
jeg på! 
 
Kl. 9 dukker tre frivillige op, og jeg giver informationer videre. De ene frivillige har haft 
problemer med hjertet, så det taler vi lidt om, inden vi går til arbejdet. 
  
Den første bruger kommer kl. 9.30. Han sætter sig ved sit faste bord, bestiller dét han 
plejer (ostemadder og kaffe) og sidder og kigger ud i luften. Han er meget stille, gør ikke 
det store væsen ud af sig, men han vil gerne snakke, hvis andre tager initiativet. Han har 
et alkoholproblem, men lige pt drikker han ikke. "Det er koldt i dag" siger jeg, mens jeg 
sætter mig ned ved bordet, og så snakker vi lidt om vejret, som vi plejer. "Jeg kan høre, 
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at du kommer juleaften" siger jeg til ham. "Ja, hvis jeg må da" svarer han med et lille 
skævt smil "julen er jo familiernes tid!". Jeg undrer mig lidt over svaret, fordi han er én af 
dem, der rent faktisk stadig har en god kontakt til sin familie, og jeg lister mig derfor til at 
spørge til, hvorfor han ikke skal være hos sine søskende. Det viser sig, at han ikke vil 
være til ulejlighed eller være "ekstra vedhæng" hos sine søskende, der skal fejre jul med 
børn og børnebørn. "Så skal vi rigtig smovse i juleanden" siger jeg muntert, men be-
mærkningen har ikke den ønskede virkning. Han ser pludselig stram ud i ansigtet, han 
der ellers altid er så mild, og siger sammenbidt: "Hvis vi kun skal have and, så kommer 
jeg ikke!" Jeg er lidt overrasket, men griber bolden, og spørger til, hvad han godt kan lide 
at spise juleaften. Svaret er flæskesteg. "Skal vi to så ikke bare bestemme, at der også 
er flæskesteg på menuen?" siger jeg - og så indgår vi den pagt. Telefonen ringer - det er 
til mig, jeg rejser mig og går videre med dagen. 
 
Dagbog fra virkeligheden – en arbejdsdag på værestedet del 2 
 
Jeg sidder på kontoret med mails og papirer, da døren går op og én af brugerne kommer 
ind. Hun er udviklingshæmmet og har det sødeste væsen, man kan forestille sig. "Nå, er 
du her også" siger hun og giver sig til at rode i mine papirer på bordet. Hun kommer over 
til mig og tager mig i hånden. Hun er meget "fysisk" og nogen gange kniber det for de 
andre brugere at kapere. Jeg rejser mig og tager hende om skuldrene og spørger til, 
hvordan det går. Hun er lidt ked af det i dag, hvilket ikke sker så tit. Vi går ud og finder en 
kop kaffe til hende.  
  
Her møder vi Jimmi, som jeg allerede på afstand kan se, er påvirket. Jeg ved, at han 
drikker meget, men nogen gange virker det som om, han blander alkoholen med andre 
ting. Han står foran disken og bestiller varm mad. Kl. er kun 10.30, men Jimmi har ingen 
fornemmelse for tid lige nu, og det er sikkert også længe siden han har spist. Han roder i 
lommen efter penge og tager en hel håndfuld mønter frem, nogle falder på gulvet og han 
svajer, mens han kigger efter dem. En frivillig kommer til og hjælper ham med at samle 
dem op. Når han er ædru er han en meget pæn mand, der ikke ligner en på 52. Indimel-
lem sidder han i caféen med læsebriller på og læser en avis, men der er efterhånden 
længe i mellem. Andre gange møder han op - forslået og med forbindinger på. Jeg har 
fundet ud af, at han skal tackles forskelligt alt efter hvor meget han har drukket. Ved den 
"lette" brandert er han glad, kærlig og tåler humor. Når han kommer og er næsten sanse-
løst beruset, er hans øjne sorte og uvenlige, og her tåler han ikke humor. Instinktivt for-
nemmer jeg i de situationer, at jeg skal være på vagt, han virker utilregnelig, og det kan 
være bedst ikke at sige ham imod. I dag er han ikke nået over grænsen endnu. Jeg 
spørger til, hvordan han har det - og han siger med et grin: "Du skal ikke være fræk", 
mens han stikker sin finger hårdt ned på min hofte. Det gør ondt, men han kan ikke mær-
ke, at han går over grænsen, så jeg siger: "Jimmi, det gør ondt, så det vil jeg ikke have". 
Han griner og siger undskyld, mens han bærer maden væk. Han taber lidt undervejs.   
Jeg vender tilbage til kontoret og kigger ned på mit skrivebord, der er overtegnet med 
gule sedler. De ligger der og beder om min tid og min opmærksomhed og kræver at jeg 
prioriterer. Jeg mærker den velkendte følelse af, at "skulle" være flere steder på én gang. 
Hos brugerne, hos de frivillige, på kontoret eller rundt i huset i gang med alle de prakti-
ske gøremål, der holder huset kørende. Jeg kan godt mærke, at det slider lidt på mig - 
og at der sniger sig lidt dårlig samvittighed ind, selvom jeg godt er klar over, at jeg løber 
så stærkt jeg kan - og faktisk gør det mens jeg jonglerer med mange bolde.  
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Jeg beslutter mig for at ringe til John. Det har jeg haft i tankerne et stykke tid, men det 
kræver både tid og overskud at tale med ham. John har en svær ADHD. Han 
er midaldrende og har en fortid med både stoffer og alkohol. John tager telefonen efter et 
stykke tid, og så snart han hører, at det er mig, begynder talestrømmen. Han taler hur-
tigt, mumlende, bider sine sætninger af og starter på et nyt emne, får en ny association 
og begynder på et tredje emne. Det er svært at høre, hvad han siger, selvom jeg kon-
centrerer mig maksimalt og jeg kan ikke få et ord indført.  
Flere gange forsøger jeg at bremse ham lidt op og få ham til at tale langsommere, men 
han fortsætter hurtigt i samme spor. På et tidspunkt får jeg dog sagt til ham, at jeg ringer 
for at invitere ham til juleaften på værestedet. "Årh" siger han "du har lige reddet min 
dag. Jeg ligger her med lungebetændelse og har det dårligt. Ingen ringer eller kommer 
forbi ud over mine kontaktpersoner. Jeg er så ensom!"  
Jeg kan godt forstå hans ensomhed. Ingen familie, ingen venner. Jeg kan næsten mær-
ke smerten inde i mig selv: Tænk at være så alene! Og det svære er jo, at John har en 
personlighed og adfærd, som gør, at han er ganske svær at være sammen med. Man 
bliver simpelthen træt. Dialoger er næsten umulige. Så det er jo ikke så simpelt at skabe 
sig et netværk. Sagt ligeud: Næsten ingen kan holde ham ud. Jeg tænker tit på, hvordan 
det må være, at være så ensom - og at den eneste kontakt man har med andre menne-
sker, er med professionelle, der får penge for det. Jeg prøver at være et medmenneske 
for ham. At vise ægte varme og autencitet, men også jeg bliver drænet efter kort tid. En 
kollega sagde forleden, om jeg godt kunne rumme at John skulle komme juleaften, og 
mit svar var: Hvis ikke han skal komme, hvem skal så? Om nogen har brug for samværet 
er det da ham! Men jeg siger ikke, at det er let. Tværtimod. Jeg indrømmer, at jeg nogle 
dage bare ikke kan rumme at snakke med ham. Jeg indrømmer, at det da kan være nok 
så fristende at sætte sig ved det bord, hvor de "lette", hyggelige og omgængelige sidder, 
men John er lige præcis den, vi er her for. Ham de andre ikke vil lege med. Ham der ikke 
kan rummes noget sted. Det må være dét, diakoni handler om. Så jeg vil kæmpe videre - 
med mig selv og med John - i mit - indimellem utilstrækkelige forsøg på at være et med-
menneske på vejen.  
Vi får rundet samtalen af, fordi jeg skal videre - ikke fordi han er løbet tør for samtalestof. 
Jeg tror, han vil kunne fortælle til næste morgen - uden pause. Jeg er glad for, at jeg fik 
ringet, selvom det synes som en dråbe i havet. Men dén dråbe tæller også.  
 
Dagbog fra virkeligheden – en arbejdsdag på værestedet – del 3 
 
Det banker på døren til kontoret, og Michael stikker hovedet ind. "Jooo" siger han "der 
var noget, jeg lige skulle snakke med dig om". Michael fortæller om sin situation, der igen 
er blevet lidt rodet for ham. Han har svært ved at styre sin økonomi og nu er alle penge-
ne brugt for denne måned. Michael skal snart være far. Han er et sødt og godt menne-
ske, men det bekymrer mig, at han skal til at være forælder - han, der knap nok kan tage 
sig af sig selv. Vi har talt meget om det, og også kommunen er opmærksom på familien, 
men Michael selv virker ikke bekymret. Han er ofte meget impulsiv og urealistisk og har 
aldrig penge, så hans adfærd er tit meget "tiggende" og grænseoverskridende. Vi får os 
en snak om situationen og lidt efter skal han videre. 
  
Ude i caféen venter Brian på mig. Vi skal handle sammen. Han hjælper mig ofte med at 
bære varerne og får selv købt ind samtidig med. Brian er karseklippet og af en eller an-
den grund har vi fået det ritual, at jeg hver dag skal køre min hånd hen over det kortklip-
pede hår. Jeg kalder ham for det lille pindsvin. For nogen kan det måske virke både 
barnagtigt og uprofessionelt, men jeg tror på, denne lille berøring signalerer både om-
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sorg, varme, og at jeg godt vil ham. Berøring er selvfølgelig noget man skal passe på 
med - for det kan misforstås, og det ved jeg godt. Alligevel bruger jeg det meget, når jeg 
fornemmer, at relationen er til det. Der er nærhed, ømhed og accept i en berøring. En del 
af dem, der kommer på værestedet, bliver sjældent rørt ved. Det må gøre noget ved et 
menneske! Så jeg deler af og til et knus ud, giver et håndtryk, et skulderklap - eller som 
med Brian, der bliver aet lidt på hovedet.  
I dag regner det, så jeg ifører mig gummistøvler og regnfrakke, før Brian og jeg skal af 
sted. Da Kristine får øje på mig i den mundering siger hun bramfrit: "Ja, du er ikke videre 
sexet". Alle ser på mig og griner. De elsker, når personalet bliver lidt til grin. Selvhøjtide-
ligheden har trange kår, hvorimod en god portion selvironi hjælper lidt på det hele. "Jeg 
skal jo heller ikke ud og score" får jeg sagt, mens jeg griner til hende. Hun har et sprog 
som en havnearbejder og kan godt få sagt ting, som kan støde - også mig. Jeg har hørt 
meget de år, jeg har været her, men oftest har jeg leet af det. Dels fordi jeg heldigvis er 
meget selvironisk, dels fordi jeg ikke ønsker at vise, at de har ramt mig. Måske er det 
dumt, jeg ved det ikke. Måske kunne alle lære mere af, hvis jeg indrømmede at "den der 
bemærkning, den gjorde ondt". Vi er jo trods alt også kun mennesker, vi der arbejder i 
omsorgssektoren, ikke supermænd og superkvinder. Og vi er vejvisere - en 
slags foregangsmænd i forhold til, hvordan man er sammen på en god og ærlig måde, 
hvilket også inkluderer at sige fra og sætte grænser.  
Kristine fortsætter sine kommentarer, mens Brian og jeg tager af sted. På vejen snakker 
vi om, hvordan han har det. Han er meget ærlig. Fortæller, at han igen er faldet i med 
stofferne og hører mange stemmer. Han har levet et hårdt liv - og gør det stadig. Han har 
flere professionelle hjælpere omkring sig, men han får det ikke meget bedre. Det er hårdt 
at se på, men han er glad for at komme på værestedet. At have et tilholdssted, hvor han 
også kan give en hånd med, når der er brug for det. 
  
Senere på dagen skal jeg give meddelelser efter spisningen. En af brugerne er kommet 
med æbler, fløde og makroner til æblekage. Jeg har hørt hende tale om dette flere gan-
ge, så uden at tænke videre over det, annoncerer jeg, at Vibeke giver æblekage i dag. 
Jeg ønsker, at give hende lidt ros for det - at anerkende hendes gode initiativ. Men i ste-
det rejser hun sig op og siger: "Nu overskrider du mine grænser. Det var en hemmelig-
hed". Jeg er nødt til at gøre meddelelserne færdig, men bagefter må jeg over og redde 
trådene ud og sige undskyld. Og må erkende, at intuitionen nogle gange ikke helt slår til. 
Det var blevet for meget til hende - hun var simpelthen bange for, at de andre skulle tæn-
ke om hende, at hun var ude på at hævde sig selv og komme i rampelyset - og min an-
noncering havde været hovedet på sømmet. Det havde jeg ikke set komme! Men vi får 
gjort rent bord, og så er der ikke mere i det. Sandheden er, at Vibeke er meget syg af 
kræft. Hun har kæmpet livet igennem med incest, sygdom, dødsfald, og var netop be-
gyndt at få det godt, da hun fik beskeden om, at hun havde kræft. Det virker så uretfær-
digt. Hun har taget det bravt, men kræfterne er få og hun bliver hurtigt træt. Hendes hi-
storie og situation berører mig meget, og jeg kan ikke lade være med at bede Gud om et 
mirakel. Jeg synes, hun har fortjent mere af livet - og at vi der er i hendes liv - har fortjent 
mere af hende og hendes livsmod og livsglæde, men jeg kan kun være med som en lille 
brik på sidelinjen. Andet kan jeg ikke stille op.  
  
Dagen er ved at være til ende. Nogle af de gule sedler ligger nu i papirkurven, mens nye 
er kommet til på skrivebordet. Dagen har været som mine arbejdsdage oftest er: Fuld af 
afbrydelser, dejlige mennesker, glæde, smerte og alt dét der i mellem. Jeg skal hjem og 
lade op. I morgen er der atter en dag.  
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Fredag  
 
Jeg er diakon studerende i 3. praktik periode. 
 
I dag startede jeg med mit tøsefag på skolen. Af skolens 13 elever, er der kun 3 piger, så 
vi har i medarbejder flokken snakket om at det vil være godt for pigerne at lave noget, 
der kun er for dem. Jeg var noget spændt på hvordan det ville gå, fordi pigerne nogle 
gange har svært ved at blive begejstret over nye tiltag.  
 
Jeg var også spændt på det, fordi jeg som studerende føler et stort ansvar i at tilrette-
lægge et fag. Det er vigtigt for mig, og for eleverne, at faget ikke bare handler om at hyg-
ge og have det sjovt. Der skal i så fald være en mening med at det er hyggeligt og sjovt. 
Jeg er altid opmærksom på om det jeg nu gør også er fagligt nok. Jeg tror det er den stu-
derendes lod; hele tiden at mærke usikkerheden på om det man nu gør også er fagligt 
nok. Men det gik rigtig godt. 
 
Jeg tog dem med på en café hvor vi drak en cola. Her kunne pigerne have mulighed for 
at komme væk fra skolens trummerum og snakke om stort og småt og om hvad vi ville 
lave i vores nye pigefag. Der var både plads til alvor og sjov i vores snakke, og jeg blev 
så glad for at opleve, at pigerne faktisk nød at være alene og snakke. I alvorssnakken 
kom vi ind på deres udfordringer i livet. Nogle af de store udfordringer pigerne møder, er 
at deres drømme og håb, ikke altid stemmer overens med det de rent faktisk kan. Det 
frustrerer dem helt vildt meget, da de ikke ved hvad fremtiden bringer dem. I snakken 
kom vi ind på hvordan det føles at være frustreret og ked af det. Vi snakkede om hvor 
dejligt det nogle gange kan være at græde, især når andre omkring en giver plads til det.  
 
I disse snakke er det tydeligt for mig at det giver mening at uddanne mig til diakon, for 
hvor er det da vidunderligt at jeg kan hjælpe andre mennesker med at få en bedre, for-
ståelse for dem selv og deres følelser. Alligevel synes jeg det er rigtig svært at se frustra-
tionen og sorgen hos et andet menneske, uden rigtig at kunne fjerne problemerne. Jeg 
kan lytte til dem og anerkende deres frustration, men jeg kan ikke fjerne deres handicap 
eller ændre deres barndom. Jeg kan selvfølgelig hjælpe dem til at se på tilværelsen med 
mere optimistiske øjne, men det er en udfordring for mig, og det er der nok kun erfaring, 
der kan hjælpe på. Uanset hvad, så var det en rigtig god pigetur. Vi fik bl.a. aftalt at lave 
et lille scoretips hæfte til drengene på skolen, så de ved hvordan man skal opføre sig 
overfor en pige. Det er jo rigtig vigtigt for mennesker i den alder. 
 
Alt i alt har min dag været god. Jeg er kommet mere ind på livet af pigerne, og jeg er ble-
vet mere klar over min rolle og min praksis som diakonstuderende.  

STU tilbud for sent udviklede unge 

Pigernes drømme og håb er vanskelige at realisere 
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Tider skal komme  
tider skal henrulle 
slægt skal følge slægters gang 
 
Det er en særlig dag i dag , torsdag 3. november 2011. Det er tidlig morgen, og jeg er på 
vej til Thy for at være sammen med min far om at tage imod stenen til min mors gravsted 
på kirkegården. 
Stenhuggeren har ringet, at stenen er færdig, og han vil komme med den i dag. 
... Lidt mærkeligt for mig: glæder jeg mig til at se stenen med min mors navn? Måske i 
virkeligheden snarere usikker og nervøs over, hvordan det er at se hendes navn hugget i 
en sten?  
Jeg véd det ikke... 
 
Jeg kører i bilen op gennem landet og tankerne tager sin helt egen rejse: billeder af min 
mor, lyden af hendes stemme, følelsen af hendes nærhed, erindringer om ting, vi sam-
men har moret os over, snakket om, vendt med hinanden, oplevet sammen. Min mors 
støtte gennem svære tider - og hendes inspiration på så mange, mange områder er en 
gave, jeg har fået med mig.  
Jeg funderer over det mærkelige i, at hun pludselig blev syg en sommeraften, mens vi 
alle var samlet derhjemme til en tilfældig arrangeret hyggelig grill-have-komsammen. 
Fra det ene øjeblik til det andet: en blodprop i hjernen - væk - og dog tilstede, 2 måne-
ders sygeleje og vore intense forsøg på at give hende al vores kærlighed og nærvær. 
Hun døde 29.august. Vi begravede hende 3.september under den smukkeste blå sep-
temberhimmel - til gyldne toner af blomster, salmesang, musik og gode ord i kirken - og 
et skønt nærværende fællesskab af søde og gode mennesker. Så dagen blev så dejlig, 
som den nu kan, når man mister et elsket menneske.  
Jeg pyntede kisten, - og havde stor glæde og ro ved at få lov til at gøre det på bedste og 
flotteste vis - efter min mors mangeårige oplæring og inspiration.  
Vi drak kaffe efter begravelsen hos min søster, - vi var en hel masse mennesker sam-
men om at hygge og snakke og få plads til både alvor og latter. Det var dejligt at være 
omsluttet af et nærværende og kærligt fællesskab. Min niece på 4 år spurgte nogle dage 
inden begravelsen: "Men hvor er guldet henne i kisten?" - ? - Guldet? "Ja, der er jo guld i 
en skattekiste" .... Vi er sikre på, at bedstemor er guldet i kisten!  
 
Jeg funderer videre - over sommeren, som har været en lang rejse - konkret med mange 
besøg hjemme i Thy - og "en rejse" på det indre plan med mange modsatrettede følelser 
og tanker. OG en masse udfordringer og god livs-læring: glæde og håb ved små frem-
skridt, som vi nogle dage oplevede hos min mor - og samtidig erkendelserne af, at hun 
ikke kunne blive rask, og at hendes krop var træt - blandet med den mærkelige trætten-
de uvished og spørgsmålene om, hvor længe hun mon kunne leve....  Som om man øver 
sig på savnet allerede - uden helt at kunne give sig hen i det.  
Vi hjalp hinanden til at "tage en dag ad gangen" - og samtidig være helhjertet tilstede 
med kærlighed og inspiration i vore besøg hos min mor. 
Min søn sagde efter begravelsen: "Jeg vil tage alle de gode ting med mig, som Bedste-
mor har stået for. Hendes menneskelige holdninger og hendes livsvisdom kan man jo 
bruge konkret og gøre til en del af egne tanker og holdninger".  
Hendes grundlæggende holdning var, at man i livet skal ville - og man skal tage stilling. 
Man skal gøre op med ligegyldighed - og man skal turde udtrykke, hvem man er. Sådan 
kendte vi hende, - og det er jo værdifulde holdninger at tage med sig.  
 

Livets gang 

Tankerne tager deres helt egen rejse 
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Min rejse er også en læring i, at livet har sin gang og er en gave. Og vi magter ikke an-
det, end at tage imod det, nyde og glæde os over hver dag, - indrømme vores angst, 
rædsel og usikkerhed ved grænserne, og dér putte sig ind i troens favn - som værende 
små og nøgne...       
 
Nå, det lyder højtideligt, men det kan erfaringer nu engang være! 
Jeg er snart i Thy, - er kommet op over bakken ved Sundby på Mors, har Vildsundbroen 
foran mig og udsigten over den smukke Thisted Bredning til højre med Thisted liggende 
som en perle inde i bunden: Dagen står høj over Limfjordens vande, bredning og sund 
og kringlet vig! Sallingland, Thyland og andre lande hilser hverandre med mågeskrig.  
  
Jeg står her sammen med min far på kirkegården. Klokken er halv elleve. Det er stille 
vejr, lidt råkoldt, men vi har taget et lys med og tændt det på graven. Stenen er smuk. 
Navnet står med fine bløde bogstaver, og to fugle er hugget i stenen foroven. Hun elske-
de fugle og blomster.  "Fred" står der forneden. Jeg er enig med min far i, at denne na-
tursten med det svagt grå-rosa farvespil er lige præcis den, der passer til mors grav. Det 
ser rigtigt ud! 
Den meget betænksomme graver har allerede nået at pynte gravstedet så smukt og ele-
gant med gran - lige efter min mors smag og stil!   
Vi finder graveren og takker ham, fordi han har gjort det så fint. "Jeg havde lovet at gøre 
det færdigt til på søndag, Allehelgensdag, men jeg tænkte, at det ville være godt at gøre 
det i dag, inden I kom herned", siger han stille og varmt. Sikken en forståelse og omsorg 
at få!! 
 
 
Det er som det skal være - men nu underligt alligevel.... 
Vi går hjem og drikker kaffe og tænder flere lys! 
 
Og ved tidens grænse lever fortsat 
dine løfteord ved døbefonten, 
dåbens lys er tændt, når livet slukkes.  
   Svein Ellingsen 

Livets gang 
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