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Lige som hjemme
Jeg voksede op i en opgang med 6 lejligheder og 6
meget forskellige familier, men vi var tit sammen.
Fødselsdage, en god udsendelse i fjernsynet, Sct.
Hans aften og nogle gange var bare fordi, der var
bagt en kage. Min mor var kendt for sin
præstegårdskage, som hun bagte i en bradepande,
så der var nok til alle.
Da jeg mange år senere blev frivillig på Sct. Maria
Hospice, opdagede jeg at alle havde traditioner
med hjemme fra. Men jeg fandt også hurtigt ud af,
at der er 3 ting, som vi danskere har en stærk
mening om. Det er kongehuset, melodi grandprix
og vejret.

Billedet er for præsentationen på Hospice Forum Danmarks
frivilligseminar, hvor frivillige fra andre hospicer hørte om
”Lige som hjemme projektet”

Men alligevel er vi altid en flok der sidder foran skærmen, når der er dåb i kongehuset, nyder det
gode selskab og lagkagen, og en lille konkurrence ”hvad skal barnet hedde”.
Melodi grandprix med rejemadder, snacks og stemmesedler, og ”hvad er det for noget tøj, de
unge har på”, og ”hvorfor råber de, de synger ikke”.
Og hvad er en lørdag aften med Matador i fjernsynet uden Matador Mix, vi hygger og snakker om
det vi kan huske og ikke kan huske, for vi har jo alle sammen set den før. Senere hører jeg en
pårørende fortælle ”jeg ser ikke Matador, men elsker søndag morgen, lige at nyde det sidste fra
slik skålen”.
Sct. Hans aften har vejret stor betydning, men ikke på hospice. Flot aftensmad, røde pølser og
kartoffelsalat. En heks, lavet af 4 udstoppede knæstrømper, en stok og 4 tørklæder. Båltalen er
kædet sammen af patienternes ønsker,” Hvad er en god båltale for dig”. Emnerne bliver: Søde
mennesker på Vejle Sygehus, én at vandre sammen med, kunne glæde et barn der græder- eller
som en sagde ”helte er dem vi læser om i avisen, legender er dem, der passer os der er syge.”
Nogle dage senere høre jeg en patient fortælle sin datter om en dejlig Sct. Hans aften hun havde
haft, og jeg må finde heksen frem igen.
Hjemme havde vi julepynten i kælderen, men på hospice har vi julepynten på loftet. Alle har vi
traditioner fra vores barndom, men det vigtigste er at havde nogle at dele dem med. Godt at være
sammen, selv om vi alle er forskellige og er vokset op mange forskellig steder.
Mit sted var det bedste – for mig.
Frivillig ved Sct. Marie Hospice, i Vejle Lillian-Marie

