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Se flere 
billeder på

sn.dk/gribskov

DEMENS: Pårøren-
de til kommende 
beboere, politikere, 
naboer og mange 
flere havde fundet 
vej til friplejehjem-
met for demente, 
Dagmarsminde, da 
stifteren May Bjerre 
Eiby inviterede til 
indvielse i går. 

VALBY: Biler holder parkeret 
i en lang række på Aggebo-
vej denne torsdag eftermid-
dag. Det vidner om, hvor 
mange der har taget turen til 
friplejehjemmet Dagmars-
minde, der efter en massiv 
slutspurt fra håndværkere 
og de ansatte, er blevet klar 
til indvielse. Splinternye 
gulve indbyder til, at man 
lige tørrer fødderne en eks-
tra gang, inden man træder 
ind i den lyse opholdsstue, 
der er indrettet med spise-
borde, sofagruppe, klaver og 
malerier med guldramme 
på væggene. Alt sammen er 
det med til at give en fornem-
melse af hjemlig hygge i det, 
som stifteren kalder en »om-
sorgsoase.«

- Vi har været mange på 
arbejde for at nå at blive fær-

dige. Der mangler også et 
par småting rundt omkring. 
Der har været 30 håndvær-
kere på arbejde i denne uge, 
ligesom personalet også har 
haft deres første uge. Så vi 
har været 14 mennesker, 
som har gået og indrettet. 
Håndværkerne har faktisk 
arbejdet på det indtil for fem 
minutter siden, fortæller 
stifteren, sygeplejerske May 
Bjerre Eiby, mellem mange 
håndtryk.

På mandag flytter de før-
ste beboere ind - cirka seks 
år efter, at May Bjerre Eiby 
købte det nedlagte snedker-
værksted for at forfølge sin 
livsdrøm om at etablere et 
lille hjem til ni svært demen-
te beboere.

- Det er en lettelse at være 
nået hertil. Nu er der faldet 
ro på. Vi ved, at vi åbner, og 
at vi kan tage stedet i brug 
på mandag, siger hun med 
henvisning til, at hun un-
dervejs blandt andet har 
måttet kæmpe for at få lov at 
låne penge til etableringen.

- Det er fedt at se, hvor 
mange, der er kommet for at 
se stedet. Mange har holdt 
øje med os undervejs. Der er 
også forskellige, som arbej-
der med demens, der viser 
en faglig interesse for stedet, 
siger May Bjerre Eiby.

De fleste værelser indtages 
af beboere på mandag, mens 
én flytter ind i februar og én 
i april. Blandt beboerne er et 

ægtepar, der begge er ramt 
af demens.

- Manden er meget dement, 
og konen er lidt dement. Men 
de var ulykkelige over at 
skulle skilles, så nu flytter 
de ind sammen, siger May 
Bjerre Eiby.

- Alle glæder sig til vi åb-
ner. Både medarbejdere og 
beboere. Det er det, der er så 
vildt, siger hun.

I den første tid vil der være 
ekstra personale, så man 
kan sørge for, at de demente 
kommer til at føle sig trygge 
i de nye omgivelser.

- Den demente ved, at det er 
tid til at flytte, men forstår 
det ikke helt alligevel. Så det 
kan godt være et dilemma 
for de pårørende, hvor me-
get de skal fortælle. Bare at 
skulle sætte sig ind i en bil, 
kan være uoverkommeligt 
for dem. Så de første par 
dage handler om at få ro på 
og få dem til at føle sig godt 
tilpas, fortæller May Bjerre 
Eiby.

Et rigtigt hjem
En af dem, der glæder sig, er 
Jens-Erik Hammerum fra 
Tisvildeleje. Hans hustru 
flytter ind på mandag fra et 
andet plejecenter. 

- Min hustru har parkin-
sons og demens. Hun har 
været på et kommunalt ple-
jecenter. Jeg har altid lovet 
min kone, at uanset hvad, 
ville hun få et værdigt liv. 
Men det oplevede jeg ikke, 
at man kunne tilbyde i det 
offentlige. Jeg oplever det 
som opbevaring, siger Jens-
Erik Hammerum, der var 
nødsaget til at få sin hustru 
på plejehjem, da hun fik en 
blodprop i hjernen i 2014. 

Han har derfor fulgt med i 
processen for Dagmarsmin-
des etablering i gennem læn-
gere tid.

- Jeg synes, det lød spæn-
dende. Det var sådan noget, 
jeg ønskede for min kone. 
Så jeg tog kontakt til May i 
efteråret, og vi havde en fin 
kemi med det samme. Så jeg 
skrev hende op til en plads 

og har haft en tæt dialog 
med May og souschefen Dor-
te (Toft Bank-Mikkelsen, 
red.), siger han.

- Min datter har også været 
med heroppe og vi valgte et 
værelse sammen. Det lever 
op til min forventning. Jeg 
har en ro og en tilfredshed 
med, at min hustru skal bo 
her. Jeg ved ikke, hvor læn-
ge hun har tilbage, så jeg vil 
gerne stå med oplevelsen 
af, at jeg har gjort, hvad jeg 
kunne for hende, siger Jens-
Erik Hammerum. 

- Det her virker som et rig-
tigt hjem, hvor hun vil kun-
ne sige, at hun har bagt kage 
og lavet mad, fordi andre 
har gjort det omkring hen-
de, uddyber han.
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Glæde over åbning af demenshjem

May Bjerre Eiby (i midten)  og souschef Dorte Toft Bank-Mikkelsen i samtale med Jens-Erik Hammerum, som har en hustru, der skal bo på Dag-
marsminde.  Foto: Allan Nørregaard

Mange gæster havde fundet vej til indvielsen i de nyindrettede lokaler.  

VOLD: Næstformand 
i skolebestyrel-
sen ved Helsinge 
Realskole er ikke 
bekymret for børne-
nes sikkerhed, efter 
en 17-årig dreng 
slog og sparkede to 
drenge ved skolen. 

HELSINGE: Man behøver 
ikke føle sig utryg fordi en 

17-årig dreng mandag slog 
og sparkede to 16-årige dren-
ge ved Helsinge Realskole. 
Det mener en forælder til to 
børn på skolen og næstfor-
mand i skolebestyrelsen, 
Pernille Søndergaard, som 
peger på, at drengene kend-
te hinanden i forvejen og at 
det skete uden for skoleom-
rådet.

- Vi har fået god informati-
on fra skolelederen om, hvad 
der skete deroppe, og nogle 
råd om, hvordan børnene 

skal forholde sig. Det skete 
desuden uden for skolens 
område. Så det, vi har fået 
at vide som forældre, er at 
børn skal tænke over, hvem 
de omgås, og at de ikke skal 
forlade skolen. De skal ud-
vise almindelig agtpågiven-
hed. Personligt mener jeg, 
at det, at der er en relation 
mellem ham, der slog, og 
dem, der blev slået, betyder, 
at man ikke skal gå og være 
bange. Budskabet er, at bør-
nene skal tænke sig om, si-

ger hun.
Hun har ikke selv store 

børn i udskolingen, men to 
børn i mellem-og indskolin-
gen. Og her bliver der ikke 
talt om sagen forældrene i 
mellem, sådan som Pernille 
Søndergaard oplever det.

- Jeg var sammen med nog-
le andre forældre i går, og 
der var ingen snak om det. 
Igen, ingen er gået ind på 
skolen, så på den måde er der 
en forskel i forhold til det, 
der skete på Bjørnehøjsko-

len, siger Pernille Sønder-
gaard med henvisning til en 
episode, hvor samme 17-årig 
dreng tidligere på måneden 
uddelte tæsk til to store ele-
ver på Bjørnehøjskolen i et 
frikvarter.

Pernille Søndergaard 
håber dog, at sagen giver 
anledning til at komme til 
bunds i, hvad der er foregå-
et omkring drengen, så man 
undgår, at den slags sker 
igen.

- Hvad er det, der er sket? 

Det er vigtigt, at SSP er in-
volveret, og jeg mener også, 
det er et politisk spørgsmål. 
Det er for mig som borger det 
mest interessante. Hvordan 
undgår man, at det gentager 
sig, siger Pernille Sønder-
gaard.

Den 17-årige blev anholdt 
og var mandag i grundlovs-
forhør om de to sager, hvor 
han blev sigtet for tre for-
hold. Han blev ikke fængs-
let, men der vil formentlig 
komme en straffesag. can

Forælder er rolig efter vold ved realskolen


