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"Jeg fyldes af taknemmelighed over det hele.."
Klokken på mit instrumentbræt i bilen står på 22.30.
Jeg er på vej til endnu en nattevagt på Kamillianergaardens hospice. Jeg
kører gennem den lyse sommernat, solen farver himlen med pastel og
overfor fylder månen himlen med sit blide, rene lys. Mine tanker kredser om
det netop afsluttede bestyrelsesmøde, hvor vi har beskæftiget os med det
forgangne, og meget dejlige landsmøde. Vi har kigget ud i fremtiden med
vores projekt, ”Omsorg Med Holdning”, og vi har været omkring, hvad der
rører sig lige nu.
Jeg sidder der i bilen i mit nu, og jeg fyldes af taknemlighed over det hele,
over fortiden og det der er i vente og ikke mindst over nuet. Så lægger jeg
mærke til musikken der strømmer ud af radioen; “Min Jesus lad mit hjerte få,
en sådan smag på dig, at nat og dag du være må, min sjæl umistelig.” Den
giver bare genklang ind i alle tankerne; tænk hvor privilegeret jeg er, at have
Gud med mig, at vide at han er med nu i min sygeplejegerning, hvor jeg i nat
skal tage vare på mit medmenneske, på Guds skabning, at jeg må have lov at
hjælpe til lindring og genklang af deres tanker ved livets afslutning.
Må du også opleve denne sommer at hvile i nuet og være i visheden om at
du er omsluttet af Guds kærlighed.
Kærligst
Miriam Skjerbæk Kobbeltvedt Mortensen,
Næstformand i DKS
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Kari Martinsen har skrevet bog om hellighed,
”BEVEGELIG BERØRT”. Ordet hellig kan bringe
sindene i kog, fordi det ofte forbindes med
religiøs praksis. Men vil vi leve i en kultur og med
et sundhedsvæsen, hvor intet er helligt? Kunne
det tænkes, at der i mødet med et sårbart
menneske og i forholdet til naturen kan være
noget helligt i betydningen ikke-menneskeskabt?
Noget som kalder på ærbødighed, respekt,
omtanke og omsorg, sådan at det enkelte
menneske – patienten, den pårørende,
sygeplejersken – ikke reduceres til små tandhjul i
et sundhedsvæsen præget af hektisk travlhed? Vil
et samfund og et sundhedsvæsen, hvor intet er
Bevegelig berørt.
helligt, ikke være skamfuldt?
Med bidrag fra Tom A. Kjær. Kari Martinsen.
(Uddrag fra bogens bagside)
Fagbokforlaget 2018

Lone Vesterdal har skrevet en fantastisk bog om
robusthed, der en eksistentiel-kristen
gennemtænkning af begrebet robusthed, hvor
magtesløshed, åndelig virkelighed og tro tænkes
med.
Bogen er et modsvar til efterspørgslen efter robuste
mennesker, der skal kunne klare det hele og som
via selvhjælpslitteratur og coaching mm. stræber
efter at opnå denne egenskab. Men man kan ikke
coaches ud af modgang og manglende overskud,
her må kræfterne hentes i en åndelig virkelighed,
argumenteres der i bogen.
I bogen beskrives skrøbeligheden og
magtesløsheden som selve kernen og
udgangspunktet for robustheden og at kræfterne
til at klare modgang kan findes gennem i den
kristne tros virkelighed.

Robust
-Om tro og magtesløshed
Lone Vesterdal
Eksistensen 2017

Bogen kan varmt anbefales til sommerferielæsning og refleksion over hvordan vi
bliver bedre til at anerkende skrøbelighed og svaghed som udgangspunktet for at
kunne blive robuste mennesker og at vi skal være stolte af det.
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Camilla Kaltoft, sygeplejestuderende og kontaktperson i Europa for Next
Generation (sygeplejestuderende og unge sygeplejersker) i NCFI har haft en
udbytterig konference på Taiwan i juni måned. Hun skriver bl.a.:
”Det har været fantastisk lærerigt og givende, både professionelt og
personligt! Jeg har mødt sygeplejersker og -studerende fra Japan,
Indonesien, New Zealand, Singapore og mange flere lande, som har fortalt
om deres sygeplejepraksis, om den måde Gud har ledt dem til at hjælpe ved
naturkatastrofer og om hvordan de ser sygepleje som en tjeneste for Gud og
ikke ”bare” et job.

Camilla oplevede at blive inspireret til arbejdet i Europa og at lære NCFI som
organisation bedre at kende. For de fleste af de 25 Next Generation deltagere, var
det første konference.
Som
hun skriver så er ”der virkelig været noget at lære af landene i denne region!”
.
Til sidst giver hun et par konkrete citater videre til videre refleksion, ligesom det
gjorde hos Camilla selv:

.

“The tone of your voice is the most important human connection.”
“Think of each patient you are taking care of: If this was Jesus … What would I
do?” (Kamalini Kumar)
Læs hele Camillas rejsebrev på www.dks-forum.dk
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Frivillig kasserer søges

Frivillig kasserer søges
Vil du hjælpe os med at holde styr på
regninger og fakturaer?
Ønsker du at medvirke til....
gøre kristne værdier tydelige i sundhedsvæsenet?
udvikle åndelig omsorg i sygeplejen?
forebygge stress blandt sundhedspersonale?
formidle den kristne tro som en relevant ressource i
plejepersonalets hverdag?
Og kan du lide at holde styr på tal?
Så vil du kunne gøre en væsentlig forskel som kasserer i Dansk Kristelig
Sygeplejeforening.
Opgaven indebærer...
at samarbejde med regnskabsmedarbejderen i opgaveløsningen
at betale og godkende regninger/fakturaer og sende bilag videre til
regnskabsmedarbejder
at holde kontakt med bestyrelsen og regnskabsmedarbejder bl.a. via 3-4
skype-finansmøder årligt samt opfølgning på opgaver derefter
at sende takkebreve/årsopgørelse over gavebidrag til alle gavegivere i januar.
Kassereren repræsenterer bestyrelsen og er sammen med
regnskabsmedarbejderen kontaktperson i forhold til diverse instanser (f.eks.
SKAT, Nets, Bank, Kulturstyrelsen.)
Stillingen er ulønnet. Men du får mulighed for at deltage gratis på temadage,
pilgrimsture, landsmøder m.v. Og du bliver en del af ”DKS-familien” – et
inspirerende arbejdsfællesskab om fag & tro sammen med bestyrelse, frivillige,
medlemmer, udviklingskonsulent, regnskabsmedarbejder og
kommunikationsmedarbejder.
Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, så kontakt vores nuværende
kasserer Gerda Wad Saíki g.wad.saiki@gmail.com. Mobil: 27347180.

www.dks-forum.dk

www.aandeligomsorg.dk

Nyt fra Projekt Omsorg Med Holdning
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Stress forebyggelses forløb for sundhedspersonale til oktober.
Læs mere på hjemmesiden www.dks-forum.dk.
Klik på videoen og hør mere.

Ferietid er også tid til at afprøve nye ting

I sidste nyhedsbrev fortalte Grete Schärfe om sine oplevelser med
trospraksis.tv som en vej til at få mere ro og fordybelse i hverdagen
vha. guidede videoer.
Der er mulighed for at tilmelde sig en gratis måned på
trospraksis.dk. Trospraksis.tv har forlænget deres særlige tilbud til
DKS medlemmer:
RABATKODE Gå ind på www.trospraksis.tv - Vælg et abonnementet Brug rabatkoden dks2018 og få 20 %
Rigtig god fornøjelse

