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Grethe var besøgsven hos Rita, og over 
fine kaffekopper og raske gåture er 
venskabet vokset. I dag er det Grethe, 
der får besøg af den 104-årige Rita.
Allerede den allerførste gang Grethe 
Hierbæk besøgte Rita, fornemmede 
hun, at Rita var en helt særlig person.
– Rita boede i sit eget hus med både en 
første og anden sal og holdt det hele 
selv. Dengang var hun ikke fyldt 100 år 
endnu, men hun var stærkt på vej, si-
ger Grethe.

Hvordan kom venskabet i gang?

Hun var imponeret over, hvordan Rita 
havde indrettet sig med opfindsomme 
anordninger, som gjorde, at hun selv 
fortsat kunne tage brusebad. Og i et 
helt værelse var der strygerum, for der 
var ikke en rynke, der skulle vende for-
kert hos Rita. 
– Og hun havde dækket så flot et bord 
til det første besøg. Der var de fine-
ste kaffekopper og broderede ting og 
blomster på bordet. Hun havde gjort 
noget ud af det, siger Grethe.

Et af Ritas ønsker til sin besøgsven 
var at kunne gå en tur, så inden Gre-
the kom, havde hun lige været ude at 
skovle sne rundt om sit hus, så det var 
til at spadsere.
De to kvinder kom i kontakt med hin-
anden i november 2012 gennem Sam-
virkende Menighedsplejer, der sætter 
frivillige besøgsvenner sammen med 
interesserede besøgsværter. Organisa-
tionen er netop udkommet med et hæf-
te, som er støttet af Fonden Ensomme 
Gamles Værn. Hæftet er en hjælp til an-
dre, der gerne vil etablere en besøgs-
tjeneste. En pointe i hæftet er at sætte 
besøgsven og -vært sammen med om-
tanke, og Rita og Grethe skulle vise sig 
at være et rigtig godt match. 

Hvordan gik det senere?
Da Rita i en periode var indlagt flere 
gange, fortsatte Grethe sine besøg på 
hospitalet.
– Efter hendes genoptræning fik hun 
rollator, og vi gik mange ture sammen, 
når vi mødtes. Jeg beundrer hende 
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   har vendt bøtten



7

stadig for hendes viljestyrke og gå-på-
mod, som jeg oplevede dengang, siger 
Grethe.
Rita kom på plejehjem, og Grethe boede 
stadig i sin lejlighed på Frederiksberg 
om vinteren og i sin have i Hedehusene 
om sommeren. I de lyse måneder kom 
Rita på besøg i haven under pæretræet, 
og der kunne hun også komme rundt 
med rollatoren. 
– Som besøgsven skal man være god 
til at sætte sig i andres sted og have 
lyst til at være noget for andre menne-
sker. Og som bonus giver det mig en 
god selvværdsfølelse, når man stadig 
kan udrette noget og være til gavn for 
andre, siger Grethe.
Under Ritas flytning til plejehjemmet 
opstod der forviklinger om nogle ejen-
dele, hun ville have haft med. Den mi-
sere gik hende på, og der støttede Gre-
the sin veninde med et lyttende øre.

Da bøtten blev vendt

Senere blev det Grethes tur til at pakke 
mere end 50 års liv ned for at flytte på 
plejehjem i juni 2017, og siden har det 
været Rita, der besøger Grethe.
– Det har vi grinet meget af, at nu er 
bøtten vendt rundt. Før var jeg besøgs-
ven, og nu er det mig, der er vært, siger 
Grethe, der nu er 88 år.
De to ringer også ofte sammen, og i pe-
rioder er forbindelsen mest tele fonisk, 
hvis det kniber med at komme frem 
og tilbage. Grethe er meget taknemlig 
over Ritas besøg.
– Er det ikke imponerende af Rita? Hun 
er 104 år, og hun gider at komme her og 
besøge mig. Hun følger med i det hele 
og er up-to-date, mens jeg ikke hører 
eller ser eller husker så godt, men der 
er min ven, Rita, helt krystalklar.

Vi skal huske at række ud

Med til historien om Grethe og Ritas 
gode besøgsvenskab hører også det 
vigtige forarbejde, som Helle Engels-

borg Olsen står for. Hun er leder for 
besøgstjenesten i Samvirkende Menig-
hedsplejer i Valby, og hun satte de to 
kvinder sammen.
– Som koordinator er det tilfredsstil-
lende at se den forskel, vores indsats 
kan gøre. Det er den nære relation, som 

mindsker ensomhedsfølelsen, siger 
Helle Engelsborg Olsen.
Sammen med cand.scient.san.publ. 
Nanette Bjerring Fournier fra Center 
for Humanistisk Sundhedsforskning 
(CoRe) på Københavns Universitet har 
hun skrevet et hæfte, ”Besøgsvenska-
bet”, om, hvordan man kommer i gang 
med en besøgstjeneste.
– Pjecen giver inspiration. Det er vig-
tigt, at vi som kirke husker at række ud 
efter de mennesker, som ikke længere 
magter at komme til fællesskabet. Der-
for er besøgstjenesten en vigtig dia-
konal indsats, siger Helle Engelsborg 
Olsen.

Interview ved 

Marianne Vestergaard Nielsen, 

journalist for Ensomme Gamles Værn

Faktaboks:

Hæftet ”Besøgsvenskabet. Besøgs-
tjeneste – en vigtig indsats mod 
ensomhed” kan – så længe lager 
haves - bestilles på tlf. 36 46 66 66 
for 25 kr. pr. stk. + forsendelsesom-
kostninger. Det kan også downloa-
des fra www.menighedsplejer.dk.

3Det betyder rigtig meget for Grethe  

 og Rita at gå ud sammen, her til fæl- 

 lesspisning hos Samvirkende Menig- 

 hedsplejer. Privatfoto

Grethe fortæller i sit hjem om sit 

besøgsvenskab med Rita. Privatfoto


