
8.okt 2019  

Besøg af nr. 4 Erica, genoptagelse og foredrag. 

En yders varieret logeaften. 

30 gæstende søstre deltog sammen med ca.40 egne i genoptagelsen af en tidligere søster 

ved en velgennemført ceremoni. 

I det selskabelige blev aftenen stramt styret af søster undermester Ebba Nielsen: Vor ”nye” 

søster blev tilbørligt fejret, Etikudvalget havde planlagt et foredrag – en underholdning – af 

musikkonsulent Lone Ensig Hvam, og serveringen var perfekt som sædvanlig: Fyldte 

vandbakkelser, Pariserbøf og fromage til kaffen, diverse taler ind imellem, og alligevel var 

vi færdige som planlagt 22.30! Ros til alle !  

Hvordan musik kan opleves som et fælles sprog, der skaber relationer og 

fællesskab som intet andet blev påvist af Lone Ensig 

Hvam ud fra selvoplevede arbejdsmæssige erfaringer. Og vi 

startede med Benny Andersens :Se, hvilken morgenstund… 

Lone er underviser på Mariebjerg i Vemb - Holstebro 

Kommunes STU- tilbud- STU betyder særligt tilrettelagt 

undervisning til børn og unge med særlige behov og i det hele 

taget mennesker med specielle udfordringer. – Musikken bor i 

os, vi har den alle i os gennem vores hjerteslag, vi har rytme, 

vi kan alle synge og nynne og finde en takt. Musik kan give os 

mod, den kan demonstrere, at der er noget, der er større end 

en selv, man kan blive tryg i musik. Selv om man er sårbar, er 

sang et ”sted”, der giver trygge rammer – Der findes altid 

musik, der forstår en – og selv demensramte kan hentes 

tilbage i musikterapi i højere eller lavere grad. 

Lone fortalte ud fra eksempler fra sit arbejde og sine kurser på musikkens kraft, og hun sang 

selvkomponerede og selvskrevne digte til sine oplevelser med de mange forskellige 

personer, hun var stødt på i sin ”verden” af musik. – Mange kursister kunne se sig selv i 

digtene, som også kunne dulme sorg. Musik kan løse knuder op var et af temaerne i en 

sang. 

Sluttelig fik vi beretningen om Lones kor i Holstebro – ud fra devisen, om at de stærkeste 

rødder har træer i vest, havde man ledt efter et navn til koret og efter en tid fundet navnet 

Sangstorm – et sted med trygge rammer og musik for alle – også dem, der var med i 

”randen” af koret og var mest sårbare! – Som et kuriosum havde en deltager bemærket, at 

sangstorm omsluttede ordet angst! – Fællessangen: Nu er jord og himmel stille – sluttede 

foredraget.  

En dygtig musiker, engageret og medrivende fortæller, det bliver ikke meget bedre – selv 

om undertegnede nok er lidt inhabil m.h.t. budskabet, som jeg værdsætter uendeligt højt! 

En dejlig oplevelse med god stemning og styr på tingene. Tak for endnu en berigende aften! 
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