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Udstiling
med japansk
kunstner
GILLELEJE:
Kulturhavn
Gilleleje præsenterer nu
en soloudstilling med den
japanske kunstner Yuko
Takada Keller, der bor i Helsinge. Det sker i anledning
af, at Japan og Danmark i
2017 fejrer150 års diplomatiske forbindelser, idet der
blev indgået en »traktat om
Venskab, Handel og Søfart
mellem Japan og Danmark«
i 1867. Som en af de mange events, der skal foregå i
2017, kan Kulturhavn Gilleleje præsentere kunstneren
Yuko Takada Keller, der har
skabt en udstilling med nye
og gamle værker til Kulturhavnen under temaet »Wave
from Japan« (Bølge fra Japan). Med dette tema er det
kunstnerens ambition at slå
bro mellem de to lande og
få folk til at føle bølge, luft,
vind, lys og måske en slags
»tanke« fra Fjernøstens
Japan til havnebyen Gilleleje. Udstillingen åbnes
af Toshiro Suzuki, Japans
ambassadør i Danmark, i
Kulturhavn Gilleleje, lørdag
den 13. maj kl. 14.00-16.00, og
udstillingen fortsætter til
den 2. juli.

Et af billederne fra bogen, som May Bjerre Eiby har skrevet sammen med forfatter Jakob Vedelsby. Her ses hun sammen med en af beboerne på Dagmarsminde. Foto: Les Kaner.

Når omsorg gør en forskel
DEMENS: Plejehjemmet for demente,
Dagmarsminde i
Valby, har på godt
et år opnået store resultater med
omsorg, og hjemmets stifter har nu
skrevet en bog om
omsorg som medicin.
VALBY: Mennesker med demens kan udvikle sig og føle
sig værdifulde, hvis man
møder dem med omsorg i
stedet for medicin. Det er
et af hovedbudskaberne i
May Bjerre Eibys nye bog
»Når omsorg er den bedste
medicin,« som netop er udkommet. May Bjerre Eiby
er sygeplejerske og stifter af
det private plejehjem Dagmarsminde Valby, der siden
februar 2016 har taget sig af
ti demente beboere. Alle har
udviklet sig på de 15 måneder og er blevet fri for beroligende og antipsykotisk
medicin - og kun én er på antidepressiv medicin.
- Det handler om at føle sig
som et menneske, og at man
har noget at byde ind med i
samfundet, som her i Dagmarsmindes
miniverden.
De betyder noget og er til
nytte. De får lov til at hjælpe
til, for eksempel med at passe de dyr, vi har, og vi tænker i at bevare færdigheder

som at læse og skrive. De får
fysisk træning. Og så er der
omsorgsoase-tanken - at de
bliver forkælet, siger hun.
Og den positive tilgang til
demente forsøger hun nu
med bogen at nå så langt ud
med som muligt.
- Alle de ting, vi gør på Dagmarsminde er ret simple,
men virker ret kraftigt. Så
det er en meget praktisk bog
med nogle simple greb til at
få det bedre som dement. Det
er en bred bog, der taler til
de mennesker, som er tæt
på mennesker med demens,
og også til fagpersoner. Så
det er skrevet til de to grupper, som er dem, de demente omgås, siger May Bjerre
Eiby, der gerne vil forsøge
at ændre folks opfattelse af
demens.
- Bogen handler om, hvordan man kan anskue demente som nye mennesker,
og den handler både om
svær demens og dem, der er
i begyndelsen af sygdomsforløbet. Jeg har fået lov at
fortælle korte historier om
alle beboerne, ligesom der
også er passager, der handler om mig. Så jeg tror også,
den kan læses af folk, der
ikke har noget at gøre med
demens, siger hun.
- Jeg kæmper for at bryde
det negative fokus på demens. Det er en livgivende
og positiv vinkel, hvor jeg
kommer med positive fortællinger om, at de demente
har udviklet sig, og at man

FAKTA
n »Når omsorg er
den bedste medicin«
udkom på forlaget People’s Press 27. april
n May Bjerre Eiby har
skrevet bogen sammen med forfatter
Jakob Vedelsby
n Bogen kan fås hos
boghandlere

ikke behøver at gå i stå, siger hun og peger på, at fortællingerne hver især belyser en problematik, som
pårørende vil kende til.
- Så ud fra de fortællinger, kommer bogen ind på,
hvordan man kan løse en
bestemt
problemstilling.
Det er lige meget, hvad den
demente præcis har for en
diagnose, det handler om at
se på det enkelte menneske,
siger hun.

Samfundskritisk

Der er også en samfundskritisk vinkel i bogen, da May
Bjerre Eiby gerne vil ændre
på den måde, man behandler de demente på, hvilket
også har været bevæggrunden for at åbne sit eget private plejehjem.
- Det er i høj grad et hovedmål at ruske op i behandlin-

gen af demente og prøve at
vise, at man kan gøre noget
andet, siger hun.

Ramt et behov

Dagmarsmindes resultater
er allerede nået vidt omkring. May Bjerre Eiby bliver ofte kontaktet af partier
på Christiansborg, som vil
høre hendes mening, ligesom hun holder mange foredrag, herunder også i andre
lande, som Norge og Færøerne, der ud over omsorgen
også handler om indretningen på Dagmarsminde. Og
der er nærmest ikke et medie i landet, der ikke har fortalt om Dagmarsminde.
- Jeg oplever, at vi inspirerer andre. Vi er også ved at
lave et program for en konference til september på international alzheimerdag.
Så jeg er meget aktiv udadtil, og vi favner bredere, end
jeg havde regnet med, siger
hun.
May Bjerre Eiby arbejder
nu på at udvikle et akademi,
hvor Dagmarsmindes metoder kan udvikles og udbredes.
- Målet er at certificere eksisterende plejehjem til at
arbejde efter samme princip. Vi har ramt et stort behov, siger hun.
Dagmarsminde har desuden ansat en phd. studerende, der skal følge stedet i tre
år.
- Hun har lavet en projektbeskrivelse, der er blevet

Det er en meget praktisk bog om
de ting, der virker, når man tager
sig af demente, siger May Bjerre
Eiby. 
Foto: Les Kaner.
godkendt, og hun starter nu.
Det er sindssygt spændende.
Det kommer til at handle
om, hvad omsorg kan inden
for demens, og hun skal bruge os som empiri. Så det bliver spændende at se hendes
objektive fund, siger May
Bjerre Eiby.
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Giv vilde
orkidéer en
hånd

VALBY: Nu kan man være
med til at give de vilde orkidéer ved Valby Gadekær
en hjælpende hånd. Det sker,
når Danmarks Naturfredningsforening i Gribskov
inviterer til høslæt ved gadekæret på Valby Tingsted
lørdag 10.00-14.00.
Gadekæret er særlig kendt for
Priklæbet Gøgeurt, der de
senere år har bredt sig på
området. I år 2016 talte DN
Gribskov orkidéskud på cirka 100 kvadratmeter. De sarte planter har brug for lys og
luft for ikke at blive kvalt i
grove græsser. Derfor skal
området slås med le, og det
er der brug for frivillige til
at hjælpe med.
På dagen vil instruktører
fra DN instruere i slåteknik, sikkerhed, holdegreb,
slibning, indsamling af
græs mm. Arrangementet
er støttet af Friluftsrådet og
bakket op af Gribskov Kommune og Valby Bylaug.

Elander svinger
hammeren
TISVILDE: Kendte navne som
Asger Jorn, Jørgen Nash,
Lis Zwick, Vibeke Alfelt, Per
Kirkeby og Viggo Bentzon,
kommer under hammeren,
når Galleri Elander i Tisvildeleje St. Bededag holder
årets anden kunstauktion.
Dagens auktionarius, galleriejer Uffe Elander, vil også
svinge hammeren. Auktionen starter klokken 12, og
der vil blive budt på et glas
vin.

