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Personalia. 

Sygeplejerske Lis Hegbjerg. Esbjerg, uddannet paa Bispebjerg Hospital, viedes 
Paaskelordag i Vor Frelsers l{irke i Esbjerg til Fuldmægtig Poul Meiluang. Aarhus. 

t 
Efter kun et Dogns Sygdom er Sygeplejerske 1/enrielle Jensen afganct ved 

Doden, 83 Aar i;ummel, maaskc bedst kendt som •Tante Jette• af Lwger og 
l{ammerater og hendes talrige Venner. 

Hun var en af I{. H.s forst ansatte Sygeplejersker og et af Dansk Sygepleje
raads forste Medlemmet·; en Sygeplejerske i Ordets rette Forstand, dygtig og 
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sam,•ittighedsfuld i sit Arbejde, kærlig og forstaaende o,·erfor sine Patienters 
Lidelser, en god, men bestemt Vejleder for sine mange Elever, der saa op til 
hende med Respekt og ({ærlighed; hun ,·ar en trofast og hjælpsom l{ammerat, 
der aldrig skaaoede sig selv. 

I I 905 tog hun sin Afsked fra I{. H.s 3. Afdeling efter 28 Aars Tjeneste, men 
efter en kort H,•ile var hun aller fuld af Energi og \'irkcde paa Professor Howilz 
Fodehjem som Oldfrue og vikarierede som Sygeplejerske i en halv Snes Aar, 
elsket og paaskonnet der som paa IC H. 

Sit Otium fik hun i Sygcplejersl1ernes Hus, hvor der i hendes lille, lyse 
Hjem altid ,·ar kendte Ansigter; hendes store Ople\'else var Sommerferierne i 
Vedbæk, hvor hun for indtil 2 Aar siden var fnst Sommergæst: sit andet Hjem 
kaldte hun det. 

Saa kom Srnghcden, h,·orfor hun Oyltede lit Gl. mosters Plejeafdeling, ll\'or 
hun fandt et godt Asyl. 

Hun var en af de bedste Sygeplejersker, jeg har kendt. 
Fred være med hendes Minde. Ingeborg Jenun. 

:\ledtemsor. 1128. 

Foreningen af Sygeplejersker fra Aarhus Universitet. 

Lørdag den 12. April d. A. holdt >Foreningen af Sygeplejersker fra Aarhus 
Universitet• Mode i Dansk Sygepkjeraads l{lublokale i Kobenhavn. I Modet 
deltog de tre Undcrvisningsledere fra Kursus og ca. 40 nu\'ærcnde og forhen
værende Kursister. Formanden, Frk. S. A. I(ohler, Rigshospitalet, bød velkom
men og oplæste Aftenens Program. - Til Dirigent valgtes Instruktionssyge
plejerske Frk. K. M. K.oefotd, 1,ommunebospitalet, l{obenba,·n. 

Man havde anmodet de tre frn Amerika nylig hjemvendte l<ursister om at 
fortælle om Indtryk fra Studieopholdet og havde ikke•opgivet noget specielt 
Emne. Frk. Helle IJtrkild og Frk. /(aren Jacobsen fulgte Opfordringen, h\'orimod 
Frk. Inga /(jolner ikke rnr i Stand til at komme til Stede. 

Forst blev Ordet gi\'et til Frk. Bcrkild, der fortalte om Sundhedsplrjcrsker
nes Uddannelse, Organisation og Arbejdsmande i Canada og U. S. A. og bl. a. 
frernhæ,·cdc. at man derovre samlede alle Grene af Sundbedsplejen under et, 
snaledes at samme Sundhedsplejerske folger Barnet fra Fostertilværelsen og til 
og med Skolealderen. - S:1m:1rbejdet med Hjcmmesygcpli-jerskcrne, h,·or saa
d:inne fandtes. \'ar udmærket. 

Derefter fortalte Frk. Jacobsen om Ud,·iklingen af Sygeplejeskoler i Canada 
og U. S. A. og cle nu\'ærende Arbejdsmetoder. Særlig omtaltes Afdelingsunder
visningen og Bestræbelserne for at ud,·ide og planlægge denne Undervisning i 
Samarl.H-jde med Skoicn. - Desuden omtaltes den store Vægt, man lægger paa 
at bibrini:e Ele\'erne social Forstaaelse og lære dem nt beu-agk Patienter og 
Hospitaler som Led af Samfundet. 

Efter disse Foredrag fulgte Diskussion om Foreningens Na\'n, - Man be
sluttede her at forholde sig afventende indtil videre, idet der er l\lulighcd for, 
at Kursus i Aarhus skifter Navn. 

Dernæst diskuteredes lndforelsen af et Emblem for Foreningens Medlemmer. 
Sporgsm:ialet har \':Crct droftel af de nuværende Kursister, der ha\'de medbragt 
Tegninger og Forslag anganende Emblemets Udseende. Man enedes om ogsaa 
her at afvente Vedtagelsen af et nyt Na\'ll til Foreningen, og det henstilledes 
til Medlemmerne at komme med Forslag lit Emblemets Udseende. 

Som Afslutning paa Aftenen serveredes l\111Tc og !{ringle. 
Beslyrelsen. 


