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- Jeg har ikke svart ved at
fri tiden til at gA.
Ordene fra Anne Kirstine Laugesen falder med
slet skjult ironi.
For arligt talt: Anne
Kirstine Laugesen har
faktisk temmelig travlt.
Den 1. august.sidsteAr
blev hun ansat som sogneI medhjalper i seks landsI sogne i Tjele Kommune. I
Orum, Viskum, Vejrum,
Rodding, Lovel og Pederstrup.
- Jeg er blevet virkelig
godt modtaget. BAde af
mit':bagland, som jeg fornemmer har tillid til mig,
og af folk, jeg har bessgt.
Der er rigtig mange menneske4 der gerne vil have,
at jeg kigger forbi, forteller 56-arigeAnne Kirstine
_Laugesen.
Med en uddannelsesom
plejehjemsassistent
og
diakon. fik hun tilbudt den
nyoprettede stilling, der
har-til formil at skabe
kontakt til ensomrne og

tisk hjelp. Eksempelvis
' med at komme i kirken eller hen til et gravsted.Andre igen har mAske lige
mistet en agtefelle og har
svert ved at overskue si{uationen. De vil gerne have 6n at dele sorgen med.
Der'er plads til det hele,
forklarer Anne Kirstine
Laugesen om sin stilling,
der er pA 22 ugentlige timer.

mest om at lytte og fornemme,hvorfolk har brug
for mig. MAskeskaljeg bare vare d6r,eller ogsAskal
jeg std klar til at Iagge en
arm omkring nogen.Folk
setter selv dagsordenen,
siger Anne Kirstine Laugesen.

Kraver nerver
I lobet af sin ansattelsesperiodehar hun en enkelt gang veret ude for, at
Bankede selv pA
hun mAtte aflyse et besog.
I begyndelsen tog hun Et andet besog kort formeget rundt i de seks sog- inden havde taget for
ne og bankede selv pA do- hArdt pA hende.
- D6r mAttejeg erkende,
ren hos folk, som hun via
de lokale prester eller fa- atjeg ikke kunne vare memiliemedlemmer vidste re narverende den dag.
m6skekunne trange til en Men generelt synesjeg, at
jeg er god til ikke at tage
snak.
I dag - ni mAneder sene- ' mine oplevelsermed hjem
re - er hun blevet sA eller videre til naste opga))kendt( i det lokale miljo, ve. Jeg deler situationen
at de fleste mennesker el- med folk, nAr jeg er pA steler
familiemedlemmer det.Men nArjeg korer derselv ringer og aftaler tid fra, erjeg godtil at fA bearfor et besog.
bejdet mine oplevelser
- Jeg kan nA at besoge med det samme,sAde ikke
rtre:fire mennesker'om da- bliver hengende. siger
:.;geF.Nogle bespgerjeg kun Anne
Kirstine Laugeqen.
fA gange, mens de er i en
Hvert kvartal aflagger
akut krise. Andre aIleg- . hun rapport til de seks
ger jeg jevnligt besog.En- sogne om antallet af besomme mister jo ikke sog.TiI efterAret aJleverer
pludselig behovet for nye hun selv en Arsrapport om
Anne Kirstine Laugesenhar kun en enkeltgang
impulser og narvar, siger sine fsrste 12 mAneder i
ueret udefor;at et besoghaudetagetsd hdrdt pd
sognemedhjelperen.
den forelobig tre-Arigeforhende,at hun mdtte aflyseden neste opgaue.
- Foto: Jens Frandsen.
Anne Kirstine Laugesen sogsordning.
job
fortaller, at hun i sit
Rundt om i vibenhuse,
pA. Andre eldre trenger har tavshedspligt og der- biblioteker, legehuse og
mennesKerI sorg.
- Det har vist sig, at spe- til et besog,hvor jeg bare for kan snakke meget for- ' ved ksbmend ligger foldecielt mange eldre har lytter til dem og viser op. troligt med de menneske4 re om hendesarbejde.Folk
besoger.
kan bare ringe.
brug for en neutral person marksomhed, mens andre hun
- Det handler for mis
at snakke med og lasse af har brug for mere prak-

