Frivillighed på Gudenå Hospice
Gudenå Hospice

Frivillighed
Det er med glæde vi kommer og giver
lidt hjælp helt med åbne motiver.

på Gudenå Hospice

Vi gi’r gerne no’et af os selv
i håb om at gøre en forskel.
Vi går med ud for at mærke luften,
blomster og krydderurters duften.
Vi følger med ud i byen for at købe en is
og vi vil også gerne læse op af en avis.
Med musikken og fællessangen
fylder vi huset og hele gangen.
Vi kan tale men også tie,
når der ikke er så meget at sige.
”Du betyder noget, fordi du er dig. Du
betyder noget indtil det sidste øjeblik af
dit liv, og vi vil gøre alt, hvad vi kan,
ikke kun for at hjælpe dig til en fredfyldt død, men også for at du kan leve,
indtil du dør.”

Vi holder gerne en ængstelig hånd
og knytter et umærkeligt bånd.
Vi går i takt med familien og dig
således bli’r alle en forglemmigej.

Digt af Inge Rosenberg (frivillig)

Frit oversat efter

Dame Cicely Saunders
Grundlægger af hospicefilosofien 1967

G u d e n å

H o s p i c e

Frivillighed på Gudenå Hospice

Hvem er de frivillige:
På Gudenå Hospice er vi som frivillige en
vigtig del af huset. Vi er ca. 40 frivillige,
der alle har forskellige opgaver af både
praktisk og medmenneskelig karakter.
Vi er ikke fagpersoner, der bidrager til
den personlige pleje, men giver af vores
overskud med hver
vores livserfaring og
kvalifikationer.
Vi bringer nærvær,
stemning og liv på
Gudenå Hospice.

Vi kan blandt andet
opleves som værter for
huset, bidragende til en
hjemlig og hyggelig atmosfære. Vi kan
genkendes på vores navneskilte, så hold
dig ikke tilbage for at spørge om hjælp,
når du møder os.

Vi har som frivillige tavshedspligt!

De frivillige er en hjælp der, hvor en
lille forskel har stor betydning.

Hvad kan I bruge en frivillig til:
 Ledsage dig på en gåtur ud i naturen

eller op i byen
 Små indkøb

I møder os når vi:
 Dækker bord, rydder op eller vasker op
 Sidder med ved måltiderne
 Sysler med håndarbejde i fællesrummet
 Passer blomster og planter
 Synger og spiller
 Pynter op til højtider
 Afholder arrangementer
 Laver blomsterbuketter og dekorationer
 Laver små pedelopgaver og ordner have
 Læser op eller spiller spil
 Deltager ved gudstjenester

 Læse højt, skrive breve eller se film

sammen med dig
 Spille spil
 Skifte vand og ”nusse” dine blom-

ster og planter
 Besøgsven
 Vågefunktion
 At være der for dig, hvis du har

svært ved at være alene

