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ANNE-SOPHIE: 27 ÅR OG BESØGSVEN

„Sidste år besluttede jeg, at jeg ville være besøgsven, så jeg gik på internettet og kiggede på forskellige organisationers hjemmesider. Jeg valgte Ældresagen, fordi jeg
havde hørt om dem før. Samme dag ringede jeg til dem, og en uge efter var jeg til
interview i Ældresagen.
Medarbejderen, jeg talte med, stillede mange spørgsmål, for at finde ud af, hvem
jeg var. Derefter ville hun så finde ud af, hvem der passede sammen med mig.
Et par dage senere var jeg på besøg i en times tid hos Else på 85 sammen med
medarbejderen fra Ældresagen. Vi talte sammen alle tre og drak kaffe, som Elses
hjemmehjælper havde lavet. Jeg sagde du og fornavn til Else uden at tænke over det.
Det er jeg vant til at sige til alle. Men pludselig kunne jeg godt høre, at hende fra
Ældresagen sad og prøvede at finde ud af, om Else helst ville have, at vi sagde du eller
De. Det blev heldigvis du.
Jeg er nu Elses besøgsven og har været det i ni måneder. Jeg besøger hende som
regel en gang om ugen, men hvis jeg har meget travlt, kan der godt gå to uger imellem. Når jeg kommer, har hjemmehjælperen altid lavet kaffe, og så dækker jeg bord.
Else og jeg sidder så og snakker sammen en time til halvanden. Hun fortæller meget
om sin ungdom og om sine mange år som enke, hvor hun har rejst meget. Else er god
til at fortælle om de mange rejser i udlandet. Men hun fortæller meget lidt om årene
med mand og børn. Hun har to børn, som desværre begge to er alvorligt syge, så hun
ser dem ikke så tit. De bor heller ikke i samme by. Men de har altid kontakt med
hinanden per telefon. Børnebørnene ser hun også sjældent. Jeg ved faktisk ikke, hvor
de bor. Else har desuden en søster på 86, der tit kommer på besøg. „Hende den
aktive“ kalder Else hende. Når det er vejr til det, går vi en tur. Det vil sige, jeg går
med Else i kørestolen. Hun kan ikke gå alene. Jeg kan rigtig godt lide at gå ture.
Else er meget taknemmelig over, at jeg kommer. Og jeg er glad for at gøre hende
glad, for hun er ikke særlig udadvendt. Hun er også altid sådan lidt negativ, så det
kan somme tider være svært at sidde og snakke i halvanden time. Hun spørger heller
aldrig mig om noget.
Før mig havde hun en anden besøgsven, men han gav hurtigt op. Jeg tror, han
besøgte hende i tre-fire måneder. Det er faktisk ikke altid så sjovt at besøge Else, men
jeg fortsætter alligevel, for jeg ved, det betyder noget for Else, at jeg kommer. Og det
er jo derfor, jeg er besøgsven.“
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1. For to år siden besluttede Anne-Sophie at blive besøgsven.
2. Anne-Sophie er vant til at sige du til folk.
3. Første gang Anne-Sophie var på besøg hos Else var sammen
med en medarbejder fra Ældresagen.
4. Anne-Sophie har hørt meget om Elses afdøde mand.
5. Anne-Sophie ved meget lidt om Elses børnebørn.
6. Elses søster kommer ofte på besøg.
7. Else er meget interesseret i Anne-Sophies liv.
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