”Kunstnere i Hospice” - et musikalsk frikvarter
Hospicetanken er, at livet skal leves til den sidste dag. Det er patienterne, deres familie
og pårørende, det hele handler om.. Samtlige medarbejdere på hospice bestræber sig på
at give omsorg – det være sig fysisk, psykisk, åndeligt og socialt. Kunstneren kan
medvirke til at bringe livet ind på hospice og skabe nærvær og samvær. Med ord, toner
og sange, der kan opmuntre, trøste og forløse følelser, tanker og minder.
”Foreningen af Frivillige ved Hospice” blev landsdækkende i 2009. Marianne Harboe og
Hans Dal tog i 2010 initiativet til projektet ”Kunstnere i Hospice”, som gennem alle
årerne har været en succes på landets hospicer. Vi kan takke næsten 100 kunstnere over
en bred vifte af genrer for tilsagn om at donere 3-4 årlige besøg på landets hospicer og
palliative afdelinger. De tilbyder vederlagsfrit deres tid og talent for alvorligt syge og
døende. Foreningen godtgør deres rejseudgifter via fondsmidler.
Her på Kamillianergaarden har vi i løbet af 2018 haft besøg af Helge Engelbrecht,
sanger, sangskriver og musiker (februar), Hans Jultved, guitarist og sanger (februar),
Dorte Mørup Tagmose & pianist Søren Kaspersen, danske viser og populærmusik
(marts) Annemette Juul Pedersen, musiker med speciale i fagot (maj), Leif Fabricius,
revy og tekstforfatter (maj), Hans Dal, guitarist, musiker og sanger (juli), Carsten
Knudsen, entertainer og musiker (september), Mette Kierkegaard, sanger og
sangskriver (september), Kisser & Søren, dansktopmusik (oktober).
Ud over disse har vi også haft besøg af andre frivillige kunstnere, som ikke er tilknyttet
”Kunstnere i Hospice”, men som selv har taget initiativ til at dele deres musik med os:
Graablaa, trio med fokus på det smukke og smadrede (februar), Bibi, Michael og Zenia,
trio med to efterladte som har mistet en hustru/mor på hospice (august) og hele tre
smukke julekoncerter i december ved hhv. Kammerkoret Cantarella, vokalensemblet
Listen Up og Kvindekoret Vocalis.
Som tovholder for ”Kunstnere i Hospice” oplever jeg, hvordan musikken skaber et
særligt nærvær og fællesskab på tværs af sygdom, køn, alder og baggrund. Patienterne
og deres pårørende kan for en kort stund skubbe den barske virkelig i baggrunden og
nyde koncerterne sammen med deres kære.
Koncerterne giver et tiltrængt frirum fra en tung og vanskelig dagligdag på Hospice. Som
en patient sagde efter koncerten med Kisser & Søren: ”det var SÅ dejligt med et frikvarter
fra det hele – TAK!”.
Tusinde tak til alle I skønne kunstnere for mange dejlige musikalske oplevelser – Tak
fordi I gør en forskel J
Desuden vil vi gerne takke vores faste frivilligteam i musikgruppen, der løbende står for
hyggelig aftensang og harmonikaspil igennem året samt det store arrangement:
sommersang i hospicehave
Mette Nielsen, Tovholder for ”Kunstnere i Hospice”
PS. Fra Foreningen af Frivillige i Hospice skal lyde en stor tak til Mette Nielsen, der i
samarbejde med hospice og hjælpsomme frivillige står for de mange arrangementer. vi
takker for at måtte viderebringe ovenstående artikel og fotos til inspiration for landets
øvrige tovholdere, der gør en stor indsats.
Med venlig hilsen
Marianne Formand

