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I 2008 mundede et 4.-semesters projekt ud 
i en cd Syng med til det sidste! med ak-
kompagnementsmusik til brug ved fælles-
sang med ældre (se omtale i Dansk Mu-
sikterapi 2008, nr. 2, s. 18). Med støtte 
fra CV Obel, Spar Nord, Sangens År og 
Institut 11, AAU kunne musikterapimil-
jøet producere og udsende cd’en gratis til 
alle landets plejehjem. Efterfølgende har vi 
modtaget mange positive tilbagemeldinger, 
som vi bringer et lille udsnit af her: 

”Det har været forfriskende til vores 
ugentlige fællessang, hvor jeg gennem 
5 år har været alene om at holde tonen 
og takten... Behovet er enormt, så vi ser 
frem til flere produktioner!!”
Aktivitetstovholder, Plejecentret Ullerup-
hus, Fredericia

”Vi samler ofte vores beboere og synger 
sammen, og i den forbindelse mangler 
vi ofte lidt play-back som støtte til vo-
res sang. Så det var en kærkommen gave. 
TAK for det.” Gruppeleder, Møllemærsk 
ældrecenter, Aabenraa

”Endnu engang mange tak for jeres om-
sorg, jeg vil viderebringe cd’en, så vi kan 
bruge den i vores bo-enheder og i ergotera-
pien. Det er sørme et godt stykke arbejde, 
I har lavet.” Sosu-assistent, Område center 
Bakkegården/Rosenvænget, Randers

”Vi har allerede hørt den mange gange til 

syng med til det sidste!
Reaktioner fra landets plejehjem
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stor glæde for vores beboere. Det er sjæl-
dent, at vi oplever at noget bare dumper 
gratis ind ad døren, men skønt, at det 
skete denne gang. Tak for det!” Områdele-
der, Frøstrup, Thisted

”Det lyder som noget, vi i høj grad kan 
bruge, da vi ofte netop sidder i den si-
tuation, at vi så gerne vil synge sammen, 
men mangler både èn der kan spille, og 
nogle der kan synge ordentligt igennem.” 
Områdeleder, Plejecenter Kirkedal

”Det er jo ikke så tit, vi får noget foræret, 
og netop denne cd – med alle de dejli-
ge gamle danske sange – vil helt sikkert 
sprede glæde blandt beboerne. I skal have 
tusind tak for den – et dejligt input på en 
vinterkold dag.” Centerleder, Plejehjemmet 
Rosengården, Vejle

”Vi takker mange gange, og den vil blive 
brugt flittigt i forbindelse med vores ak-
tiviteter.” Ældre- & Sundhedschef, Lolland

”Det er et rigtig flot initiativ og min glæ-
de over cd’en, som jeg er sikker på, vi 
får megen nytte af, er stor.” Forstander, 
Plejehjemmet Engskrænten, Rødovre

Cd’en er gratis, og er man interesseret i at 
få fat i en, kan man blot sende en frankeret 
kuvert med sin adresse til musikterapiud-
dannelsens sekretær Kirsten Chris tensen, 
Kroghstræde 6, 9220 Aalborg øst.


