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Så nærmer midsommeren sig!
Det er både en tid til at glædes over, at
solen får lov at præge vores dage så
meget mere, men også en tid til at gøre
status, da året jo faktisk vender.
Her følger en række nedslag over
foreningens virke i foråret og et indblik i,
hvad vi planlægger for det kommende
efterår.
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Generalforsamlingen
D.1.april har vi foreningen budt velkommen til to nye bestyrelsesmedlemmer. Det er Berit
Weise, Hanne Olsen samt en mulig ny suppleant.
Det sker efter at Gitta Hansen, Søster Christensen-Svendsen og Jeanette Lykkegaard har
valgt at træde ud af bestyrelsen for at kunne lægge deres kræfter et andet sted. De to nye
medlemmer har begge udtrykt ønske om at bidrage til formidlingen af foreningens
arbejde, samt at forny foreningen gennem nye tiltag og aktiviteter. Vi glæder os over
engagementet og de forandringer, som det bringer med sig.
Læs gerne om de enkelte bestyrelsesmedlemmers baggrund og motivation for
bestyrelsesarbejdet på foreningens hjemmeside:
https://www.naervaeromkringdoende.dk/om-os/
Ved samme lejlighed konstituerede bestyrelsen sig også med nogle ændringer.
Ann valgte at trække sig fra formandsskabet og overdrage det til Bess, som nu er
forkvinde for foreningen. Ann er fortsat som næstforkvinde, hvilket sikrer det tætte
samarbejde, som de har bygget op over de seneste år. Skiftet betyder, at Ann får frigjort
tid til andre opgaver, samtidigt med at kontinuiteten fra foreningens opstart bevares.
Vi er trygge ved skiftet og ser frem til, at det tætte parløb fortsætter.

Ny podcast serie
Afgående bestyrelsesmedlem Søster Christensen-Svendsen har været aktiv til det sidste
– og er det faktisk stadigt. For hun er tovholder på den næste serie i vores podcast:
Samtaler om døden.
Søster beskriver, hvilket formål, hun har haft med disse samtaler:
For mig har det været mit ønske, at disse samtaler - med en vågekone, Jane Koller, en
kropsterapeut, Vibeke Bækstrøm, en lydhealer, Liselotte Flyborg og Anja Enggren,
pårørende, forfatter og trivselskonsulent - gør det mere ufarligt og naturligt at være
sammen med den døende på en måde, som er tryg. Det at få øje på, at der er muligheder
for at få støtte til denne proces omkring den døende, som kan være enten lang eller kort.
At det er ok, at man som menneske ikke kan det hele, og måske heller ikke skal. Så på
den ene side at få italesat nogle af de muligheder, der er for støtte undervejs i den
døendes proces og give dig, som pårørende, en oplevelse af, at du selv kan være
nærværende uden at gå helt i stykker.
Vi er helt usigeligt spændt på at høre selve samtalerne! Vil du læse hele blogindlægget,
finder du det her: https://www.naervaeromkringdoende.dk/blog/bestyrelsen-ogmedlemmer/ - er dette det rigtige link?

Foretræde for sundhedsudvalget
I forlængelse af det forskningsprojekt,
som vi har været med til at tage initiativ
til, har flere af bestyrelsens medlemmer
haft foretræde for Folketingets
Sundhedsudvalg.
Det skete på foranledning af Berit Weise.
Hun sørger for at vi fik mulighed for at
fremlægge evidens for, at det at træne
nærvær og medfølelse kan styrke
indsatsen overfor døende på hospitaler
og plejehjem, samt medvirke til at
forebygge stress og udbrændthed blandt
sundhedsprofessionelle.

Foretrædet foregik i samarbejde med Lone Fjorback, leder af Dansk Center for
Mindfulness samt Hanne Bess Boelsbjerg. Forslaget om MBSR- træning vakte genklang
og udløste en anbefaling om at opsøge regionerne. Det arbejder gruppen videre på.
Medfølelsetræning i Hjemløseenheden
På baggrund af forskningsprojektet modtog Ann Ostenfeld-Rosenthal og Hanne Bess
Boelsbjerg en invitation til at afholde en træningsdag på Hjemløseenheden ved
Københavns Kommune. I denne enhed arbejder man direkte med unge, der bor på
gaden, samt ældre udsatte og hjemløse, der nærmer sig døden. Uanset hvilken gruppe
man er i berøring med, er der et stort behov for at turde være der med den menneskelige
lidelse, man bevidner.
Dagen bestod derfor af et oplæg om vores kulturelt baserede forhold til lidelse og død.
Samt et indblik i resultaterne fra forskningsprojektet, som viser, at man kan opbygge en
større grad af rummelighed over for andres lidelser, når man træner nærvær og
medfølelse.
Efter oplægget modtog de undervisning i, hvordan man helt konkret kan træne sin evne til
at være medfølende ved at bevare kontakten til sig selv; og huske på at inkludere sin
medfølende og venlige holdning overfor sig selv. De positive tilbagemeldinger efter endt
træning og undervisning, gav en indikation af, at der er behov for at kunne tilbyde denne
type træning for mennesker, der arbejder inden for følelsesmæssigt belastende fag. Det
vil understøtte muligheden for at være tilstede på bedst mulig måde overfor mennesker,
der allerede har oplevet mange svigt og tab, når de selv nærmer sig døden.

Dinner med døden
Vi er i foreningen rigtigt glade for det samarbejde, vi har etableret med KU.BE, det
kulturelle medborgerhus på Frederiksberg, som har huset endnu et arrangement med
Dinner med Døden. Denne gang medvirkede forfatter og debattør Knud Romer, musiker
Kenneth Thordahl og kunstfotograf Linda Hansen. Alle tre bidrog til at skabe den helt
særlige stemning af fortrolighed og intimitet, der kan opstå af at dele noget så væsentligt
med hinanden, som de følelser og tanker, der opstår, når vi bliver berørte af vores egen
eller andres dødelighed.
For at læse flere indtryk fra deltagerne fra aftenen, har vi lagt nogle blogindlæg op:
https://www.naervaeromkringdoende.dk/blog/bestyrelsen-og-medlemmer/

Vi er allerede i gang med at planlægge den næste Dinner med Døden, som kommer til at
foregå fredag d.28.okt. i KU.BE på Frederiksberg. Vi glæder os til at annoncere de tre
kunstnere, der kommer til at bidrage med et indblik i deres kunstneriske virke – og
fortælle om, hvordan døden spiller en rolle for dem som kunstnere.

Online og fysiske foredragsaftener
Nu er vi ved at rette blikket fremad mod efterårets kommende aktiviteter. I forbindelse
med Allehelgen planlægger vi et arrangement på Mejeriet i Alken. Her vil religionsforsker
Dorthe Refslund tale om den moderen død og antropolog og professor Lone Grøn, VIVE Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd vil tale om ’Et godt nok liv og
død’. Den endelige dato og tidspunkt vil blive annonceret på vores hjemmeside og
facebookside. For jer der ikke tilgår nogen af delene – skriv og spørg på mail:
mail@naervaeromkringdoende.dk
Udover de fysiske arrangementer omkring Allehelgen, ønsker vi som forening også at
kunne række helt ud i stuerne. Derfor fortsætter vi vores online foredragsrække, som vi
tilstræber kommer til at ligge den første mandag aften i månederne september, oktober
og november. Skriv det gerne i kalenderen!
Det er gratis at deltage for medlemmer af foreningen, mens vi opfordrer ikke-medlemmer
til at bidrage til foreningen gennem en donation (eller ved at tegne et medlemskab).

Som den første oplægsholder har vi Caroline Kongste, der er sociolog. Hun har forsket i
bedsteforældres sorg og vil i oplægget komme ind på, hvordan bedsteforældre kan
opleve, at deres sorg bliver gjort usynlig. De kan skyldes hensyntagen til ens egne børn,
som jo er forældre til det barn, der er mistet. Eller at andres forventninger til en kommer til
at overskygge, hvordan man egentlig har det. Vi er spændte på at dele Carolines indsigter
med Jer og annoncerer det præcise tidspunkt på hjemmesiden.

Træning af nærvær og medfølelse
Det gælder også om at bruge sommeren
til at samle kræfter og se både frem og
indad.
Til det har vi fortsat de træningsøvelser,
som er brugt til forskningsprojektet,
liggende frit tilgængeligt.
Du kan planlægge at træne selv eller med
andre, hvis det er en mulighed. Det giver
nogle gange mere at dele oplevelsen og
blive motiveret af at gøre det med andre.
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Du finder træningsøvelserne her: https://mindfulness-paahospice.naervaeromkringdoende.dk/
Vi arbejder fortsat på, at andre også får glæde af det udbytte træningen kan give. Så vi er
netop i gang med at oprette et MBSR-kursus for sundhedsprofessionelle i samarbejde
med Dansk Center for Mindfulness.
Derudover har en underviser fra sygeplejerskeuddannelsen (VIA Horsens) vist interesse
for, at de studerende kan få en smagsprøve på træningen for derefter at fortsætte
træningen selv gennem hjemmesiden. Vi håber, det lykkes at sprede det gode budskab
og på den måde være med til at sikre mere nærvær omkring det at være levende, såvel
som døende!
Hvis du har lyst til at se vores lille film om projektet, Stærk ryg, åbent hjerte, kan den ses
her: https://www.youtube.com/watch?v=_669EuALzgQ

’Lev med døden’ ved Maria Damsholt
’Lev med døden’ er et kursus med Maria Damsholt. Maria Damsholt er psykolog og har
startet en buddhistisk besøgs- og vågetjeneste med frivillige. Hun har deltaget i alle
Elisabeth Kübler-Ross´kurser i Virginia, USA. Målgruppen er alle, som ønsker et mere
afklaret og konkret forhold til døden for bl.a. dermed at være forberedt på, at du enten
selv eller en af dine pårørende pludselig kan få en dødelig sygdom. Du vil få en større
forståelse for, accept af og værktøjer til at leve med, at ingen undgår døden.
Der er flere grunde til at skærpe bevidstheden om det faktum, at vi alle skal dø:
• Hvis du kan opfatte døden som en ledsager på din rejse gennem livet, så vil den
bevidsthed hjælpe dig til ikke at udsætte, hvad der er vigtigt for dig.
• Det kan give fred i ens eget sind at få et afklaret forhold til sin død, så frygt kan erstattes
med tillid og ro.
• Det vil ruste dig bedre til at kunne hjælpe et medmenneske under dødsprocessen.
Sted: Kurset foregår på det dejlige kursuscenter, Strandgården, på Helgenæs
Tid: 1.-4. december 2022
Mere info og tilmelding: http://gomde.dk/program/246

Fælles bestyrelsesmøde med foreningen Zontas Århus afdeling
Slutteligt kan vi fortælle, at det er lykkedes os i bestyrelsen at afholde et fælles
arrangement med foreningen Zonta. Zonta er et netværk af kvinder, der arbejder for at
gøre en forskel for kvinder og piger verden over.
Da det ofte er kvinder, der er omsorgspersoner for alvorligt syge og døende, håber vi på
at kunne oprette en tættere forbindelse til denne forening. Det kommer til at foregå den
12. september på Djursland. Følg begivenheden på Facebook eller her: https://zonta.dk

Hvad kan du gøre?
For os gælder det om, at få udbredt kendskabet til vores forening. Vi hører tit nogle, der
siger, at det er en virkelig god idé med vores forening – og så spørger hvorfor har de ikke
hørt om den før?
Så vi har brug for, at du er med til at gøre opmærksomme på os! Det kan du gøre ved at
dele vores opslag på Facebook eller måske like det, vi lægger op.
https://www.facebook.com/naervaeromkringdoende.dk

Vi har også en profil på LinkedIn, hvor du kan gøre det samme!
https://www.linkedin.com/feed/
Du må også rigtigt gerne komme med forslag til nye aktiviteter. Også gerne nogle, du
godt kunne tænke dig selv at stå for. Så sørger vi for at annoncere det på foreningens
hjemmeside og på sociale medier.
En anden mulighed er at melde dig som frivillig til et af vores arrangementer eller nogle af
vores digitale foreningsaktiviteter. Vi har altid brug for en ekstra hånd!
En sidste mulighed er at invitere en af vores oplægsholdere fra bestyrelsen eller vores
kontakter. Her kan man få et målrettet foredrag, der inddrager dig og dine kolleger i
samtalen om, hvorfor det er vigtigt at forholde sig til døden. Foredragene er gratis, men
kræver dækning af transport og gerne en donation til foreningen.

Så er der kun tilbage at ønske en
glædelig og fordybende sommer.
Må du have tid til at være med dig selv,
dine kære og det, der opfylder dig.
Vi glæder os i foreningen over din
fortsatte støtte til vores arbejde.
Mange sommerlige hilsner
På foreningens vegne
Hanne Bess Boelsbjerg
Ann Ostenfeld-Rosenthal
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