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Inga Hansen 
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Mail:  

ingafindal@gmail.com ulla.bangsund@webspeed.dk 

Gnisten er Skæring Lokalcenters månedsblad, drevet af frivillige.  

Bladet  fortæller, hvad der foregår på lokalcentret og i lokal-

området for at bringe mennesker sammen  

omkring aktiviteter og arrangementer 

Alle er velkomne til at bidrage. Send mail til redaktionen eller ring.  
 

Sidste indleveringfrist for indlæg til Gnisten er den 15.  i måneden 

Skæring Lokalcenters adresse:  
Sommersmindevej 2, 8250 Egå 

Telefonnumre og mails, se bagsiden 
 

Lokalcentrets hjemmeside med 

Gnisten:  
www.lokalcenter skæring - rul ned til Gnisten 
 

Facebook: 
Gå på Facebook og søg på: Skæring Lokalcenter 
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”Farveglæde, spontanitet, intense lys-

virkninger og maleriske naturindtryk  - 

det er blot nogle af de udtryk, der 

springer ud fra mit virke som kunst-

ner.” 

http://www.myartspace.dk/www/User/Profile.asp?favourite=4698  

sidetal 

Lars Stounberg 

 

Ulla Bangsund siger farvel  

som redaktør af Gnisten og tovholder for Ud af Røret. 

Se side 6 

Heart  BREAKING NEWS 

http://www.myartspace.dk/www/User/Profile.asp?favourite=4698
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I skrivende stund er det stadig uvist, hvornår lokalcentret åbner igen, 

således at centret fortsat er lukket for al aktivitet  

- inklusive café og selvtræningsrum. 

Men Gnisten vil udkomme hver måned digitalt. 

 

Læs bladet og hold jer orienteret på lokalcentrets hjemmeside:  

www.lokalcenter skæring.dk  

eller gå på Facebook og søg på Skæring Lokalcenter. 

Fra redaktionen 

 

Kære alle I dejlige læsere. 
 

Selvom vi ikke bliver syge, er den hård ved os - Coronavirussen. Den 

isolerer os og gør os nemt triste.  
 

Brugerrådet og Plejehjemsrådet har indvilget i i maj måned at betale 

for TRYKNING af GNISTEN plus et SÆRHÆFTE med lidt læsestof til  

plejehjemmets beboere, som jo nærmest sidder fængslet pga. Corona-

en, samt til vores seniorer i ældreboligerne - til tidsfordriv i de lange, 

måske ensomme timer.  

Plejerne deler dem ud til beboerne i plejehjemmet, og et par friske  

frivillige lægger bladet i ældreboligernes postkasser, indtil lokalcentret 

åbner, hvor Gnisten igen vil koste 10 kr. 

I andre kan altid finde Gnisten på hjemmesiden - sidst eller først i hver 

måned.  

Også maj-Særhæftet kan læses digitalt på hjemmesiden. 

 
Har I nogle sjove/interessante/læseværdige  

historier eller oplevelser,  

vil Gnisten meget gerne have dem tilsendt:  

ingafindal@gmail.com 

Inga 
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Ja, det blev jo slet ikke det forår, vi havde ventet og glædet os til. Pludse-

lig blev vores hverdag vendt på hovedet. Hvor vi har været vant til at sø-

ge fællesskaberne og aktiviteterne på vores lokalcenter, blev alt lukket 

ned. Og vi måtte vænne os til isolering – eller som det nye mantra hur-

tigt lød – være sammen hver for sig. 

Fra alle sider har der været gang i fantasien for at finde måder, så det 

kunne lykkes. Jeg har selv prøvet at øve med mit kor på skærmen via 

Zoom – det duer slet ikke! Man kan holde møder, snakke med familien 

på facetime eller skype, men det bliver blot en erstatning for det menne-

skelige møde, som kan så meget mere. 

Heldigvis er vejret med os. Sjældent har solen været så strålende som i 

disse uger. Det betyder, at de, der kan, må gå ture med hinanden- med 

afstand. Man kan også mødes i haverne og hilse over hækkene. Der er vi 

jo heldige i vores lille hjørne af verden med dejlig natur lige uden for 

vinduet.  

Jeg er klar over, at tingene stadig ser sorte ud for plejehjemmets beboe-

re, der ikke må få besøg. Men Ældresagen arbejder på at få nogle mulig-

heder stablet på benene, og minister Astrid Krag har fundet pengepun-

gen frem. Så forhåbentlig bliver der bedre tider for de mest sårbare. 

Der er åbnet en smule op for samfundet igen. De små er kommet i bør-

nehave og skole. Man kan nu både få ordnet fødder og krøller- og få sig 

en tatovering, hvis man skulle stå og mangle sådan én. Men ellers er 

tidshorisonten, at der først kommer nye åbninger efter 11. maj. Så der 

må vi alle lytte til nyt fra landsmoderen Mette Frederiksen. 

Min fornemmelse er, at centret i hvert fald ikke får lov at åbne før efter 

sommerferien. Så vi må se frem til en ny sæson med aktiviteter og un-

dervisning i efteråret 2020. Foråret 2020 blev bogstavelig talt ”det for-

svundne forår”. 

Dette nummer af Gnisten laves i fysisk form til plejehjemmets beboere 

og til beboerne i ældreboligerne. Tak til Inga, som redigerer og trykker, 

og Grete, som deler det rundt. 

G.L. 

KORT NYT FRA BRUGERRÅDET 
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Kære læsere og kære  

brugere af lokalcentret: 
 

Hver ting har sin tid.  

Og tiden er kommet for 

mig til at stoppe med 

dels Gnisten og dels  

Ud af Røret.  

 

At det bliver nu, synes jeg er passende, da der er  

nogle måneder til, den kommende sæson af  

Ud af Røret går i gang. 
 

Det har været en fornøjelse for mig at møde alle  

I dejlige mennesker, der kommer på centret. 
 

Kære Inga, jeg vil sige dig en stor tak for et godt,  

dejligt, givende og ikke mindst hyggeligt samarbejde.  

Jeg ønsker alt det bedste for dig og ’arbejdsopgaverne’  

i fremtiden. 
 

Kærlig hilsen 

Ulla Bangsund 

 

- At sige farvel gør bare så ondt! - 
 

Søren Brun - og Inga 

Fra: Ulla Bangsund 
 Til:    Læserne,  

Lokalcentret  
og Inga 
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Højskolegruppen ser sig nødsaget til at  

aflyse sommerhøjskolen i år ! 

 

 
 

 

  

Men vi håber at vende stærkt tilbage med turen  

næste forår! 
 

     Fredagsforedrag 

Gottorpturen 
15/5 

er aflyst!  
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KORT NYT FRA PLEJEHJEMMET 

Dagene går med langsomme skridt, tankerne går til beboerne og deres på-
rørende. 
Imens vi venter på, at Coronaen lægger sig på et rimeligt niveau, er  
Plejehjemsrådet igang med at forberede nye, gode oplevelser til beboerne. 
 
På trods af Corona krisen har der også været mange glæder: Man tænker 
på hinanden: Jysk Blomstermarked sendte blomster til beboerne til både 
indendørs og udendørs nydelse.  
Det Gyldne brød sendte kransekage i fine æsker, og Plejehjemsrådet var 
forbi med chokolade og blomster til beboerne i alle tre afdelinger. 
 
Første påskedag var kirkekoret fra Skæring kirke forbi og sang i Pleje-
hjemshaven -en fantastisk oplevelse at se beboerne ude på gangen - de nød 
salmerne og livet omkring dem. Nogle pårørende stod ude ved vejen med 
flag - ja, der blev vinket fra alle sider. 
Der er mange måder, vi kan glæde hinanden - og vise fællesskab på - selv 
på afstand: Pårørende kan tale med deres kære via TV - og får sendt bille-
der. I en svær tid gør det lykke - jeg ved, der sidder mange og savner deres 
kære. 
 
Fra Plejehjemsrådet skal der lyde en stor tak til personalet og alle jer, der 
gør en stor indsats for, at vores kære beboere kan have det godt og få nogle 
gode oplevelser - i nok så trist en tid. 
 

De varmeste tanker og på forhåbentlig snarligt gensyn! 

 

Formand for Plejehjemsrådet 
Lisbeth E. Robdrup 
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Corona påskesang 

Skæring Plejehjem 

Søndag 12/4 2020 
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Akut hjælp i Region Midtjylland 
 

Her finder du en oversigt over dine muligheder for akut 

hjælp, hvis du er blevet syg eller har været ude for et uheld. 

Coronavirus - Brug Lægevagten med omtanke 

Rigtig mange ringer til lægevagten om coronavirus.  

Det betyder længere ventetid i telefonen end sædvanlig. 

Derfor beder vi om, at man: 
 

 Ringer til myndighedernes Corona-hotline på 7020 0233  

 med generelle spørgsmål om coronavirus, hvis man ikke finder sit 

 svar på www.coronasmitte.dk  
 

 Ringer til egen læge i åbningstiden – også ved akutte symptomer. 
 

 Ringer til lægevagten på 7011 3131 ved akutte symptomer, når egen 

 læge holder lukket - og det ikke kan vente til i morgen. 
 

 Ringer 1-1-2, når det handler om alvorlig ulykke eller livstruende  

 sygdom med symptomer som alvorlig åndenød, lammelser og  

 stærke brystsmerter. 

 

Læs Sundhedsstyrelsen generelle råd til befolkningen 

Kilde: https://www.rm.dk/sundhed/akut-sygdom/  

Kristeligt Dagblad på Twitter 8/6 2018 

http://www.coronasmitte.dk/?fbclid=IwAR30yH0JKuhPGeQQlBxfMh3JRwdglqCaxfqxm_id6rCOrD2enEIkEr2MAIE
https://www.sst.dk/da/Viden/Smitsomme-sygdomme/Smitsomme-sygdomme-A-AA/Coronavirus/Spoergsmaal-og-svar
https://www.rm.dk/sundhed/akut-sygdom/
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75 år er længe siden - og jeg tænker på, om 1940-45 på 

de nye generationer virker, lige som 1864 gjorde på 

mig: Fjernt og delvist ligegyldigt (undskyld!)... ? 

Født som fredsbarn i 1945 er Anden Verdenskrig personligt kun  

historie for mig, men fortællingerne og ikke mindst modstandsbøger-

ne, jeg læste i min ungdom, har alligevel lagt et lag, som 1864 ikke 

gjorde - før serien kørte i TV - og så alligevel ikke! Men 1864-serien  

gav helt sikkert en større indsigt og dermed forståelse - og har bestemt 

også krav på sin fortælling set i lyset af menneskets lidelseshistorie! 
 

Begge krige var alvorlige på alle måder, men Anden Verdenskrig står 

stadig tilbage med det frygteligste budskab af alle - at ’nogen’ lod  

6 millioner mennesker med ’anden tro’ systematisk udrydde! Det er et 

faktum, der aldrig må gå i nogen form for glemmebog. Og derfor skal 

vi blive ved at huske de 5 år og gerne sætte lys i vinduerne for erindrin-

gens, fremtidens og fortællingens skyld. 

                INGA 
 

 
’ALSANG 2020’ har udskrevet to sangskriverkonkurrencer med det 

formål at skabe to nye fællessange for hhv. voksne og børn om frihed, 

fremtid og fællesskab. Vindersangene vil blive sunget til ”ALSANG 

2020”-arrangementer overalt i Danmark i forbindelse med markerin-

gen af 75-året for Danmarks befrielse 4. maj 2020.  

På de næste to sider bringes vindertekster og -melodier fra konkurren-

cerne. 

 

”Vi håber at hele landet vil tage denne nye sang til sig og synge og spille 
den til ALSANG-arrangementer og alt muligt andet rundt i hele landet. 

Syng og spil med på sangen. Nikolaj Busk har lavet både to fede kor-
arrangementer og et orkesterarrangement for band og blæsere til san-
gen”, skriver ’Alsang 2020’. 

- Se de næste sider... 

Redaktørens klumme 
omkring 75-året for Danmarks befrielse 
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1. Friheden bor i ideer,  

der udspringer dér, hvor vi er,  

så en horisont bli’r til flere.  

For det er derude, det sker,  

i tanke- og skabelsesrummet!  

Alt nyt kommer klart for en dag.  

Pist væk er alt skjult og formum-

met,  

og tryghedens rumhavn lagt bag.  

 

2. Friheden lyser i sproget,  

som si’r, hvad vi elsker og tror;  

som sender, når vejret er tåget,  

et solpanel formet af ord.  

Med friheden til at fortælle  

forløses det, sprogets minut.  

Vi husker et blad på en nælde  

- en banegård helt sønderskudt.  

 

3. Friheden danser i kroppen,  

som strækker sig smidigt og rundt  

mod paradisæblet i toppen  

- et grenbøjet buesekund.  

Den frie bevæg’ligheds gave,  

på tværs, over grænser og skel.  

Helt fri i den kosmiske have.  

Helt fri til at være sig selv.  

 

 

 

 

 

 

4. Friheden ånder i lysten,  

i solhverv og midsommerbål,  

i blikke mod månen og kysten,  

og samværets ildfulde skål.  

I løfteraketter af hænder,  

et men’skehavs bølgemagi,  

i stemmer fra dybet, vi kender:  

Erindringens syngende ’vi’.  

 

5. Frihed er alt, selve livet.  

Med brændpunkt i tryghed og fred. 

Og husk: Tag den aldrig for givet! 

Det er som med stor kærlighed!  

Sæt bloklys i vinduets karme.  

Et minde får liv gennem dig,  

et minde om tidsånd og varme  

og frihedens lysdøgn i maj.  

https://alsang.dk/frihedssangen-2020/ 

FRIHEDENS LYSDØGN  

Melodi: Julie Maria & Nikolaj Busk 2019 

Tekst: Anne Vad 2019 

https://alsang.dk/frihedssangen-2020/
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”Hvis vi er mange nok” 

Melodi: Simon Kvamm 2019  
Tekst: 4. kl. Brattingsborgskolen 2019  

 

 
1. Vores verden den er rigtig stor.  
Vi skal passe godt på vores jord.  
Kom i gang. Vi må gør’ nog’t nu.  
 
2. Vores fremtid den er meget nær.  
Vi skal alle sammen være her.  
Kom i gang. Vi må gør’ nog’t nu.  

 
//:Vi kan flytte os, hvis vi alle hjælper til.  
Vi kan drømme drømmene nye, hvis vi vil.  
Vi burde gå i flok.  
Hvis vi er mange nok, kan vi få ryddet op.:// 

 
3. Vores fremtid starter lige her,  
og vi må stå sammen hver især.  
Kom i gang. Vi må gør’ nog’t nu.  

 
//:Vi kan flytte os, hvis vi alle hjælper til.  
Vi kan drømme drømmene nye, hvis vi vil.  
Vi burde gå i flok.  
Hvis vi er mange nok, kan vi få ryddet op.:// 

  
Vi skal ha’ ryddet op.  
Verden skal ryddes op.  

ALSANG 2020-lyrikkonkurrencen "Fremtidssangen 2020"  

for børn og unge forløb i efteråret 2019.  

Melodien var komponeret på forhånd af sangskriver Simon Kvamm 

(aktuel med bandet HUGORM).  

Børn og unge i alderen 10-18 år kunne deltage i konkurrencen og  

skrive teksten til sangen. Kravet til teksten var blot, at sangen skulle 

relatere til temaerne frihed, fremtid og fællesskab, den skulle passe  

til Simon Kvamms melodi og kunne synges til fællessang.  

Det var muligt at deltage i konkurrencen som klasse,  

en mindre gruppe eller enkelt person. 

https://alsang.dk/fremtidssangen-2020/ 

https://alsang.dk/fremtidssangen-2020/
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KONGESANGBOGEN 

Kong Chr. X fyldte 70 år den  

26. september 1940. I den anledning blev 

”Kongesangbogen” uddelt til alle landets hus-

stande op til kongens fødselsdag. Sangbogen  

skulle få dansken til også at synge derhjemme  

bag mørklægningsgardinerne.  

Ekstra eksemplarer kunne købes til en billig pris.  

- Det blev Kongesangbogen, man havde med i  

jakkelommen, når man gik til alsang under besæt-

telsen.  

Udvalget består af de mest nationale fædrelands-

sange, og illustrationerne er billeder af konge-

familien. 

 

FORORD TIL "KONGESANGBOGEN" 1940  

Til det danske Folk er der kun talt lidt i denne Sommer om det, som lig-

ger det mest paa Hjertet. Men nu i Efteraaret, da Vinteren kommer, er 

Folk begyndt at synge, fra By til By, fra den ene Del af Landet til den an-

den, som om de trængte til at høre hinandens Stemmer... 

Gid Kong Christian den Tiende - der som den første oplevede Danmarks 

øgning den Sommerdag, han paa den hvide Hest red ind i Sønderjylland 

- ogsaa nu, da han endnu rider igennem dets Hovedstad og ikke vil forla-

de sin Rede, maa komme til at virke med som den første i det Arbejde 

paa dets Bødning, som venter os alle.  

 

ALSANG 

Fra juli 1940 begyndte almindelige danskere over hele landet at samles 

til såkaldt alsang, hvor gamle fædrelandssange blev sunget i fællesskab: 

En fredelig manifestation af det danske, som tyskerne ikke greb ind over-

for. 

Efter indførelsen af mødeforbud blev imidlertid alle arrangementer aflyst 

fra 1943, og det  betød afslutning på alsang som udtryk for den nationale 

stemning. 
 

Tak til Gunnar Sørensen for hans indspark omkring besættelsen, 
som Gnisten vil kigge lidt mere på i de næste blade. 



17 

 

♪   Jeg er en lille ting - men jeg har stor betydning. Jeg kan  hjælpe alle - 
jeg åbner lukkede døre - jeg skaber respekt og beundring. Jeg generer al-
drig nogen - koster ingenting - er nyttig hele dagen. Jeg burde være  
alles ven - Jeg hedder smilet. 
 

♪    Man burde i det mindste en gang hver dag høre en lille sang, læse et 
godt digt, se et smukt billede - og hvis det er muligt - sige nogle få for-
nuftige ord. 
 

♪    Man bliver mildere med alderen: Jeg ser ikke nogen fejl, jeg ikke selv 
kunne have begået! 
Johan Wolfgang von Goethe 
 

♪   -  Slap af! 
Af alle latterlige ting forekommer det mig at være det aller latterligste 
at have travlt! 
Søren Kirkegaard 
 

♪    Jeg er uenig i, hvad du siger  
- men vil til døden forsvare din ret til at sig det! 
Francois de Voltaire 
 

♪    Hver gang jeg ville glæde eje,  
den flygtede fra mine veje. 
Men hver gang jeg ville glæden bringe, 
den kom til mig på englevinge. 
 

♪    - Sæbebobler. 
Som sæbebobler er vore liv - der briste kan i vinden.  
Lad os, så længe vi lever her, stryge  hinanden på kinden 
Tove Kristiane Jakobsen 

En kærlig hilsen til deltagere og frivillige i 
”Søndagskaffe”  og “Torsdagssang“  

fra Grete Holmegaard : 

Citater til jer fra mig: 
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Der er i skrivende stund desværre ikke så meget nyt 

at meddele fra Skæring kirke, som jo fortsat er lukket ned 

til og med den 10. maj. Alle venter vi spændt på at høre, hvornår og 

hvordan vi atter kan åbne op for gudstjenester og andre kirkelige aktivite-

ter - herunder for gudstjenester i Fælleshuset og for sansegudstjenester på 

Skæring Plejehjem. 
 

Præsentation af ny sognepræst ved Skæring Kirke 

Jeg hedder Margrethe Münster Berg og er fra 1/3-2020  

konstitueret sognepræst i Skæring kirke under sogne- 

præst Louise Holmens barselsorlov.  
 

Som ikke-teolog, men efter gennemført pastoralseminarium og efter at ha-

ve fået biskoppens tilladelse til brug af § 2, blev jeg ordineret i Viborg 

Domkirke i januar 2018. § 2 tager hensyn til ansøgerens forudsætninger. 

Jeg havde med mig mine mangeartede undervisningserfaringer - som lek-

tor ved pædagoguddannelsen i Randers, mange kirkerelevante erfaringer 

og min oprindelige uddannelse som cand. mag. i musik og drama. 
 

Jeg bor i Risskov sammen med min 13-årige datter og vores frække hund, 

Robert.  

Jeg ser frem til at lære jer i Skæring sogn bedre at kende, når det atter  

bliver muligt - og kan kontaktes på  

mail: mmbe@km.dk   - telefon: 29 64 58 33 
 

Så syng da, Danmark 

Corona-krisen har heldigvis også kastet nogle gode ting af sig som fx den, 

at fællessangen har fået en genopblomstring som under besættelsen. For 

tiden er det muligt at synge morgensang med Philip Faber som en slags 

erstatning for de gudstjenester, sang- eller koraktiviteter, vi ellers er afskå-

ret fra at deltage i. Vi kan også synge med på sangene i tv-programmet, 

’Danmark synger sammen’, på DR1 om fredagen, eller vi kan synge med på 

morgenandagtens salmer eller den radiotransmitterede gudstjeneste fra 

Københavns Domkirke. Gør vi det, kan vi stadig få fornemmelsen af at  

være en del af Guds syngende folk – skønt adskilte. 
 

Grundtvig skriver i salmen, Vor Herre, til dig må jeg ty!, at selvom fjender-

ne er stærke, så kan vi vide os visse på, at Gud er os nær. Han er os nær i 

sit ord og bor også blandt vore lovsange. Lige så lidt som Guds ord kan gå 

til grunde, kan hans syngende folk gøre det.  

Det giver håb og trøst! Så syng da, Danmark:  

https://edge.churchdesk.com/non/ckeditormedium/public/o/67/margrethe.berg2.jpg
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Fra Skæring Kirke 

 

 

Påskesang 

Påskedag dannede Skæring Plejehjems dejligt forårsklædte have ram-

merne om et påskesangs-arrangement, hvor medarbejdere og frivillige 

ved Skæring kirke sang nogle af vores dejlige påskesalmer sammen med - 

men på behørig afstand af - beboere og perso-

nale fra Skæring Plejehjem.  

Vi blev begavet med solskin og blå himmel, så 

det var en dejlig måde at fejre påsken på - 

hver for sig og dog sammen. - Måske var det 

begyndelsen på en ny tradition?! 

 

”Du er i det hellige ord, 

du gav os i hjerter og munde, 

du blandt vore lovsange bor  

som røsten blandt fugle i lunde; 
 

 

så lidt som dit ord, 

så lidt kan dit kor, 

dit syngende folk, gå til grunde”. 

 

Påskeruten:  
 

Invitation til  

gåtur og opgave- 

løsning ved  

hver station 
 

- Spændende  

initiativ! 
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Coronakrisen er allerede historisk:  

Her følger 4 andre epidemier,  

der har ændret Danmark 

Det er langt fra første gang, at en epidemi har vendt op og ned  

pa  danskernes hverdag.  
 

Corona pandemien har ramt det danske samfund som en stormvind, og 

på få dage er danskernes hverdag vendt fuldstændig på hovedet. Selvom 

det i øjeblikket kan virke som en situation uden fortilfælde, så gemmer 

historiebøgerne på eksempler, der viser, hvordan Corona pandemien 

skriver sig ind i en lang række af epidemier, som gennem historien har 

påvirket det danske samfund og danskernes hverdag. 

Der er mange at vælge mellem. Vi har udvalgt fire epidemier, der på 

hver deres måde har sat deres aftryk på danmarkshistorien. 
 

1.  1853: Lægerne ser magtesløst til,  

da koleraen rammer København 
 

I juni 1853 udbryder der en massiv koleraepidemi i København, der skal 

ende med at vare indtil oktober samme år. I løbet af de få måneder, epi-

demien varer, bliver mere end 7.000 københavnere smittet. 4.700 dør. 

Det er især de ældre, der dør. 

- En sjettedel af personer i aldersgruppen over 70 år dør af koleraepide-

mien. Det er massivt, fortæller professor i folkesundhed ved Roskilde 

Universitet, Lone Simonsen. 
 

Overalt i København skyder nødlazaretter op, hvor læger forsøger at 

bremse sygdommen og kurere de smittede. Men uden det store held. 
 

Kolera rammer hele verden hårdt i 1800-tallet. Fra 1817 til 1899 spreder 

hele syv kolerapandemier sig over hele verden. 
 

I Danmark har lægen Emil Hornemann forudset, at København vil være 

særligt udsat, hvis byen skulle blive ramt af kolera. Mange områder af 

byen har et mangelfuldt renovations- og kloaksystem, og københavnerne 

bor tæt op ad i hinanden i gamle bygninger.  

- Det er opskriften på en epidemi. 
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Men Emil Hornemann har en 

klar idé om, hvad der kan for-

hindre epidemien i at spredes: 

Folk fra de mest udsatte områ-

der skal flyttes ud af byen. 

Han mener, at den friske luft 

vil mindske smitten. Inden 

længe skyder små teltlejre op 

uden for de københavnske volde.  

Det virker - men ikke helt af den grund, som Emil Hornemann antager. 

Kolera skyldes en bakterie, der blandt andet trives i forurenet vand og 

under dårlige hygiejniske forhold. 

 

Få år efter koleraepidemien i København sløjfes de københavnske volde. 

Portene bliver åbnet, og byen begynder hurtigt at brede sig til det, der i 

dag er Nørrebro, Vesterbro og Østerbro. 

Man igangsætter nye boliginitiativer til københavnerne, så de kan bo un-

der bedre sanitære forhold. Et eksempel på dét er Kartoffelrækkerne på 

Østerbro, der i dag er et af Københavns dyrere områder at købe bolig. 
 

 

- Koleraudbruddene i 1800-

tallet ændrer lægernes syn på 

sygdomme, fortæller Lone Si-

monsen fra Roskilde Universi-

tet. 

- Før havde man mere den til-

gang, at sygdomme var Guds straf over mennesket. Med de store kolera-

pandemier i 1800-tallet udvikler lægevidenskaben sig gennem forskelli-

ge videnskabelige forsøg, og lægerne begynder at forstå sygdomme på en 

ny måde. 
 

Derudover ændrer lægernes syn på sygdomme sig også fra at fokusere på 

enkelttilfælde til at se sygdomme i et større perspektiv. 

- Man kan sige, at når vi i dag taler om folkesundhed, og når vi taler om, 

hvordan en population kan blive ramt af en pandemi som for eksempel 

den aktuelle Corona pandemi, så bliver det fundament lagt efter kolera-

epidemien i 1853, uddyber Lone Simonsen. 
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2.  1918: Den spanske syge tager de unge 
 

I sommeren 1918 begynder danske læger at notere et unormalt højt an-

tal influenzatilfælde. En læge i København registrerer for eksempel 842 

smittede på en uge i begyndelsen af juli – og 3.862 ugen efter. Det er 

meget unormalt - ikke mindst for årstiden. 

Mange patienter bliver hårdt ramt, og helt unormalt for en influenza er 

det især de 20-40-årige, som ser ud til at være særligt udsatte. 

Inden længe begynder de smittede også at dø af sygdommen. Unge men-

nesker dør simpelthen af en influenza. Selv i 1918 er det ganske uhørt. 

Som sommeren går på hæld, går influenzaen også på tilbagetog, men i 

efteråret samme år vender sygdommen tilbage i en anden bølge. Denne 

gang rammer den endnu hårdere end i sommeren, og den rammer i hele 

landet. 

Sygdommen får navnet 'den spanske syge'. 
 

Ifølge Lone Simonsen er den spanske syge blevet ikonisk for, hvordan 

epidemier og pandemier bliver studeret. 

- Med den spanske syge har vi data fra mange steder i verden. Dermed 

er den spanske syge den første pandemi, hvor man har kunnet undersø-

ge, hvordan forskellige tiltag i løbet af en epidemi påvirker smittespred-

ningen, fortæller Lone Simonsen og fortsætter: 

- Med den spanske syge følger et helt nyt sygdomsparadigme, som også 

kommer til udtryk i det aktuelle forsøg på at inddæmme og afbøde den 

nuværende Corona pandemi: At det handler om at slå til hurtigt og være 

effektiv i at forhindre 

smitten i at spredes for 

hurtigt. 

I Danmark bliver der 

midlertidig ikke slået til 

særlig hurtigt. 

Skoler begynder ganske 

vist at lukke, men det 

skyldes ikke myndighe-

dernes anvisninger. Det 

skyldes simpelthen, at 

der ikke møder elever op til undervisningen. De ligger syge derhjemme. 
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Mathias Mølbak Ingholt er ph.d. i folkesundhedshistorie ved Roskilde 

Universitet. Han har tidligere undersøgt, hvordan den spanske syge blev 

tacklet af de danske myndigheder. 

- Myndighederne rykker meget langsomt på epidemien. Det er først i 

midten af oktober 1918, at man lukker biografer, teatre og forlystelses-

steder, fortæller han. 

- I begyndelsen af den anden bølge i efteråret 1918 mener stadslægen i 

København for eksempel stadig, at det er nok at ventilere mellem fore-

stillingerne i biografen. 
 

15.000 danskere dør i løbet af de to bølger. På verdensplan dør mellem 

50 og 100 millioner mennesker i årene fra 1918 til 1920, hvor sygdom-

men går sin gang over hele verden. 
 

3.  1952: Polio sender børn i isolation 
 

I sommeren 1952 bliver hovedstadsområdet ramt af en ny virusepidemi. 

Denne gang er det polio, der rammer. Et virus, som angriber de nerve-

centre i rygmarven, som styrer 

musklerne. Bliver lungemuskulatu-

ren ramt, kan sygdommen være dø-

delig, fordi man ikke kan trække vej-

ret. 

Epidemien starter i København, 

men den breder sig hurtigt til resten 

af landet, inden den ebber ud efter 

sommeren 1953. 

Polio, der også bliver kaldt børne-

lammelse, rammer over 7.000 dan-

skere, og der er mange børn blandt 

de smittede. 

Uroen breder sig især blandt børne-

familierne. 

- I København dør 30 børn inden for 

den første måned, fortæller Morten 

Arnika Skydsgaard, der er medicin-

historiker og museumsinspektør ved 

Steno Museet. 
 

En poliopatient ligger indlagt på Blegdamshos-
pitalet og får hjælp med vejrtrækningen. Man-
ge poliopatienter blev ramt af lammelser i lun-
gerne, hvilket var livstruende, fordi lungerne 
ikke kunne trække sig sammen i vejrtræknin-
ger. En dansk læge opfandt en manuel form for 
respirator, hvor man med håndkraft pumpede 
luft ind i lungerne gennem en åbning i halsen. 
Den opfindelse betød, at 80 procent af de børn, 
der blev ramt af lammelser i åndedrættet, nu 
overlevede. Før den manuelle respirator kom i 
brug, var det kun omkring 10 procent af børne-
ne med lungelammelse, der overlevede.  
(Foto: Johnny Bonne © Scanpix) 



24

 

 

- Så byen kommer i alarmberedskab med ambulancer, der kører dag og 

nat. 

Smittevejene er ukendte, og man ved ikke, hvordan man effektivt skal  

behandle de syge. Epidemien er ude af kontrol, og frygten er diffus: Man 

mistænker alt fra myg, nedfaldne æbler og legekammerater til at være 

skyld i smitten. 

For at undgå at smitten breder sig, vælger man at isolere de syge børn.  

I København er det Blegdamshospitalet, som er det eneste hospital for 

smitsomme sygdomme, så det er her, børnene bliver isoleret. De indlag-

te børn må kun få besøg af deres forældre en halv time hver onsdag og 

søndag, fortæller Morten Arnika Skydsgaard fra 

Steno Museet. Søskende må slet ikke komme på 

besøg. De må vinke ind gennem vinduerne. 

Det var hårdt for en toårig dreng, som var vant til 

at være sammen med sin mor hver eneste dag. 

Der dør 348 personer under den store polio- 

epdemi, og mange overlevende må leve med varige 

mén efter at have været ramt af sygdommen 

 
4.  1981: Hiv og aids sætter sine spor i en hel generation  

 
I 1980’erne rammer en ny, mystisk sygdom Danmark. Ligesom ved tidli-

gere epidemierne er der denne gang også en gruppe, der synes at være i 

særlig risiko for at blive smittet. 

Men hvor det tidligere ofte har været aldersbestemt, om man er særligt 

udsat under en epidemi, ser det anderledes ud med dette virus: Virus 

rammer særligt homoseksuelle mænd, sexarbejdere og stofmisbrugere. 

Især er gruppen af homoseksuelle mænd hårdt ramt. 

På forsiden af Politiken i december 1981 lyder overskriften "Bøsser ramt 

af sjælden kræft". 

Men lægerne ved ikke, om der egentlig er tale om kræft. Patienterne, 

som ofte er homoseksuelle mænd, har symp-

tomer, som de ikke har set før. Ud over feber 

har de nogle mystiske pletter på huden, og de 

taber sig hurtigt. På kort tid svinder ellers 

sunde og raske mænd ind til ingenting, inden 

de dør en pinefuld død. 
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I 1984 identificerer franske og amerikanske forskere hiv-virusset, som er 

det virus, der fører til sygdommen aids. Nu kan man teste for virus, men 

der findes stadig ingen kur. Man er heller ikke sikker på, hvordan det 

smitter. 

Frygten for hiv og aids spreder sig i befolkningen – og over hele verden. 

Kan man blive smittet ved at give hånd til en hiv-positiv? Ved at kram-

me? 
 

Imens oplever 80’ernes lgbt-miljø en tragedie af ufattelige dimensioner. 

Mange mister deres kærester og venner. De mister deres selvvalgte fami-

lie i en tid, hvor det at springe ud som homoseksuel er forbundet med 

store personlige omkostninger. 

Midt i den tragedie skal de leve med at blive stigmatiseret af det sam-

fund, de er en del af. Hiv-positive oplever for eksempel at blive fyret, 

udelukkende fordi de er hiv-positive. 

 

Man finder ud af, at ubeskyttet sex er den store synder, og Sundhedssty-

relsen laver store oplysningskampagner til 

den brede befolkning om, hvordan man skal 

beskytte sig mod aids: Man skal have folk til 

at bruge kondom. For selvom sygdommen i 

høj grad rammer gruppen af homoseksuelle 

mænd, så kan alle blive smittet. 

En hel generation vokser op med de oplysningskampagner, der bliver 

sendt hos Danmarks Radio. Blandt frontpersonerne i folkeoplysningen 

er blandt andet den populære DR-vært Kim Schumacher. Han dør sene-

re af aids. 

I 1996 bliver det muligt at behandle hiv og aids, men i dag er der stadig 
ikke fundet en kur. 
 
Kilder: Lone Simonsen, professor i folkesundhedsvidenskab ved Roskil-
de Universitet, Mathias Mølbak Ingholt, ph.d.-studerende i folkesund-
hedshistorie ved Roskilde Universitet, Arbejdermuseet, Morten Arnika 
Skydsgaard,'Danmark i Europa' og kapitlet 'Polio', Sygeplejersken. 
 

 

Forfattet af: KAREN LERBECH PEDERSEN 19/3 2020 . 13.10 
 

www.dr.dk/nyheder/kultur/historie/vidste-du-det-din-karantaene-stammer-fra-

pest-epidemi-i-middelalderen  

mailto:kler@dr.dk
https://www.dr.dk/nyheder/kultur/historie/vidste-du-det-din-karantaene-stammer-fra-pest-epidemi-i-middelalderen
https://www.dr.dk/nyheder/kultur/historie/vidste-du-det-din-karantaene-stammer-fra-pest-epidemi-i-middelalderen
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I hårdt vejr stred vi os igennem den kraftige sø. Den slanke sejlbåd skød 

en godt fart, mens vi krydsede imod dagens mål, Larvik.  

Båden krængede næsten 45 0 - søerne skyllede ind over dækket. Termo-

kanden og krusene rutschede med et brag imod dørken. Jeg stemte fød-

derne mod kistebænken for at holde balancen. ”Thomas, kan vi ikke 

tænde for motoren i stedet for at krydse os frem?” ”Nej, det her er en 

sejlbåd - ikke en motorbåd!”, kom svaret. 

Vi skulle for længst have rebet endnu mere ned, nu da vindstyrken var 

10-12 m/sek. og tiltagende. 

Jeg kiggede agterud for at se, om vores gode sejlervenner var at se.  

Nej - vi var langt foran dem! 

 

Det var nu anden gang, vi sammen med de gode venner havde planlagt 

sejlerferien til den norske og svenske Skærgård. Det lange stræk fra Ska-

gen til Arendal var forløbet uden problemer, og nu aftalte vi dag for dag 

det næste mål. 

Et radio opkald fra Erik fortalte, at de pløjede sig igennem den stærke 

strøm for motor, men at de var varme og tørre. Alene det at krybe ned ad 

trapperne til VHF-radioen krævede næsten akrobatiske evner. - Det var 

værre end at komme igennem ”Det forheksede hus” i Tivoli! 

Mens jeg kravlede tilbage til cockpittet fór Kaalunds digt gennem mit 

hoved: 

”Skipper, skipper - tag sejlet ind, 

jeg spår dig, der kommer en hvirvelvind!” 
 

Men min skipper var også af den stædige type. Sammenbidt stod han 

ved rorpinden med øjnene stift rettet mod sejlene for at udnytte vinden 

optimalt. Storm og bølger hylede i et infernalsk spektakel, og båden gen-

nemrystedes, når der kom en bølge på tværs. 

Pludselig var det slut: Masten var knækket og lå sammen med sejl, rig og 

bom på siden af båden. Alt var stille: Hvad nu? - Det så håbløst ud! 

Historier fra virkeligheden:  
”Dramatik i Oslofjorden” 

af Birgit Wendelbo 
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Påhængsmotoren kunne vi ikke bruge, da wirerne nemt kom i klemme i  

propellen! 

Vi havde passeret Tvesten Fyr og nogle nøgne, stejle skær - og det så nu 

ud, som om båden drev hen imod dem. Ingen sejl eller andre både var 

inden for synsvidde! 

”Prøv at kalde de andre! -  Åh nej, antennen sidder jo i toppen af masten, 

som nu ligger i bølgerne!” 

Nogle dumpe lyde lød nu kraftigt: Mast og bom banker imod bådskroget 

- bare de nu ikke slår os læk! 

Thomas råber: ”Jeg må prøve at få mast og rig bjerget op på dækket ved 

hjælp af spillene - du tager rorpinden og holder os op imod bølgerne så 

godt du kan!” 

Thomas kravlede op på dækket og gik i gang med opgaven. Båden flød 

som en prop på det oprørte hav med kast fra side til side og stævnen op 

og ned i bølgerne. Der var jo ikke rigtig noget, han kunne klamre sig til - 

så jeg måtte have et fast greb i hans redningsjakke med den ene hånd, 

mens styrepinden blev fastholdt med den anden, og rorpinden med et 

fast tryk blev holdt mellem knæene. 

Med en utrolig energi under de barske forhold lykkedes det Thomas at få 

mast og rig op på dækket! Nu skal de bare surres... men ak, ak, ak - en 

bredside af en bølge slår ind over skibet og river det hele ud i havet igen! 

Vi ser lamslået til, og tårerne pibler ned ad kinderne på Thomas:  

”Nej - jeg kan ikke mere!” 

Mærkværdigvis bevarer jeg fatningen, og lidt efter forsøger Thomas igen 

at få det klaret. Det går langsomt. Mit blik fanger en måge, der cirkler 

over os. Åh, måske kunne der ske et mirakel?!: Mågen får mig til at min-

des min afdøde mand, Gunnar. Han havde så mange kræfter... måtte 

den gode gud hjælpe os og overføre flere kræfter til Thomas! 

Erik var nu nået op på siden af os. Det var en stor Monsun 31, der lå me-

get højere i fribordet end os. ”Skal jeg hoppe ned og hjælpe dig?” råbte 

han. ”NEJ, BESTEMT NEJ!” råbte jeg. ”Vi skal ikke have flere ulykker i 

den høje sø!” - Jeg havde lige set et glimt af den ligblege Ilse og datteren: 

- ”Du skal blive hos din familie!” 

 

Erik havde over HVF-radioen kaldt Jørgen og Høtter, og de stævnede nu 

også til havaristedet. Et lille håb tændtes: Vi var nu ikke længere kun 

overladt til os selv! 
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Med opbydelse af sine sidste kræfter var det igen lykkedes Thomas at få 

mast og rig anbragt på dækket af båden, og denne gang surret forsvarligt 

fast. Vi kunne nu starte påhængsmotoren og se os lidt omkring. 

Stor var vores forbavselse, da vi så, at 8-10 fartøjer - alt fra fiskerbåde til 

fragt- og passagerbåde - havde reageret, da de hørte, at en dansk lystsej-

ler havde problemer. 

En stor taknemmelighed og glæde greb os. Nu så det værste ud til at væ-

re overstået. Med vore sejlervenner på hver side stævnede vi for egen 

motor imod Larvik. 
 

Vi havde ikke mere end lige lagt til ved kajen, før jeg kravlede op på 

land, imens Thomas og venner allerede var i gang med at finde ud af, 

hvordan vi kunne bestille en ny mast på et værft i Finland, som ellers var 

lige ved at lukke ned for sommerferien. 

- Jeg så mig om for at finde en telefonboks. På kajen stod en stor flok 

passagerer, der nysgerrigt skulle se den sejlbåd, som kaptajnen på  

Larvik-båden så beredvilligt havde villet hjælpe om nødvendigt. Folk  

viste mig hen til ankomsthallen, hvor der var en telefon. 

Da jeg så den lange kø, før det blev min tur, mistede jeg min opsparede 

selvbeherskelse. Jeg brød hulkende sammen i gråd, mens jeg fortalte om 

havariet på havet. Straks blev jeg nærmest skubbet eller båret hen til te-

lefonen. Her fik jeg forbindelse med min datter, og hende fik jeg græ-

dende fortalt om de forfærdelige timer på havet. 

Imens havde den ventende skare i tavshed lyttet til min beretning - og 

forsynet mønttelefonen med mønter. 

 

Birgit, 3/7 2011 

 
 
 
 

 
- Tak, Birgit, for en fantastisk  

beretning!  
  INGA  
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Hilsen til Sommersmindekoret og alle brugere af Skæring Lokalcenter. 
 

Coronatiden får nogen af os til at lave mærkelige ting  
- eller ingenting - en slags dvale. 

Der er kommet fokus på fællessang.  
Her er en lille Coronasang om min hverdag. 

Vi kan synge den sammen - hver for sig.  
 

 
Melodi: Den blå anemone:  
- Hvad var det dog der skete. 
 
Hvad mon der sker i Skæring  
Når huset det er lukket ned. 
Nu der er ingen læring. 
Og ingen kærlighed  
Jeg savner jo mit rødvinsbord, 
med megen snak og kloge ord, 
en flig af verdens trone. 
Hvor er du nu Corone? 
Hvor er din skaber stor. 
 
Hvad var det dog der skete?  
mit mandags kor har ingen sang, 
jeg savner snart at se det, 
og pausen er for lang. 
Hvad lyder i det tomme rum,  
hvem bryder dette trummerum, 
en Sommersminde kone. 
Hvor er du nu Corone, 
din magt er alt for grum! 
 
Her sidder jeg alene, 
ser fjernsyn hele dagen lang, 
dog er jeg rask på bene, 
når stuen bli´r for trang. 
Der kommer noget jeg kan li, 
Ja, hver morgen - fem over ni,  
med sjæl i hver en tone. 
Hvor er du nu Corone, 
du er vel snart forbi? 
 

Yrsa Herholt 



30

 

Generations-/kultur kløft?  
- Her er lidt for de IT-nørdede: 

 

En bonde står og passer sin fåreflok. 

Med stor fart kommer en splinterny BMW 740 og standser 

med et hvin foran bonden. 

Ud stiger en fyr i Hugo Boss-habit, Gucci-sko, Ray Ban solbriller og et 

YSL-slips og råber til bonden: ”Hvis jeg kan regne ud, hvor mange får du 

har, må jeg så få et af dem? 

Bonden kigger på fyren og svarer: ”Ok med mig!” 

Fyren tager sin Dell Notebook frem og åbne den på bilens motorhjelm. 

Vha. Nokias seneste 4G-telefon kobler han sig op på en NASA-side på  

internettet. Han kontakter et GPS-satellit navigationssystem, henter den 

eksakte position og giver dataene videre til en NASA-satellit, der scanner 

området med et højtopløsningskamera. Så åbner han digitalbilledet i 

Adobe Photoshop og eksporterer det til Image Processing Facility i  

Hamburg. I løbet af få sekunder får han en e-mail på sin Palm PDA med 

teksten ”Picture processed and data stored”. Derefter logger han sig på 

en MS-SQL database via ODBC og henter et avanceret Excel-regneark. 

Han kopierer dataene fra billedet ind i regnearket, og kort efter kan han 

udskrive en 4-farvet rapport på 150 sider på sin miniature hightech Color 

Laser printer. 
 

Fyren kaster et blik på sidste side og siger: ”Du har nøjagtigt 1586 får!” 

”Det stemmer”, siger bonden -”så må du tage et af fårene”. 
 

Bonden står og betragter fyren, mens han udvælger et af fårene og bakser 

med at få det ned i bagagerummet på sin BMW. 
 

Så kigger bonden og spørger: ”Hvis jeg kan sige præcist, hvad du arbej-

der med, kan jeg så få fåret tilbage?” Fyren tænker sig om et øjeblik og 

accepterer så. ”Du er IT-konsulent” siger bonden. ”Det er rigtigt. Hvor-

dan kunne du vide det?” ”Det var ikke svært: Du er kommet, uden nogen 

har ringet efter dig - du skulle have betaling for noget, jeg allerede vidste 

på et spørgsmål, jeg ikke har stillet - og du har brugt en masse ressour-

cer. Desuden har du ikke en klap forstand på det forretningsområde, du 

udtaler dig om - så vær venlig at åbne bagagerummet og giv mig min 

hund igen!!” 
 

Kilde: dansk-humor.dk 
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NYTTIGE KONTAKTER  

Alarmcentralen 

Korona akut 
 112 

Ved akut sygdom, kontakt: 
 

Egen læge ………………….. 

Lægevagten ………………… 

 

kl. 08 - 16 …………….. 

kl. 16 - 08 …………….. 

 

- 

7011 3131 

Skadestuen kan ikke kontaktes pr. telefon.  
Er beliggende: Palle Juul-Jensens Boulevard 161,  indgang j3 

Demenslinjen u/

Alzheimerforeningen 
Hverdage kl. 9-15 5850 5850 

Telebus Handicapservice 8740 8300 

Besøgstjenesten 
Lis Smed 

Christensen 
2240 9294 

Ældresagens  

”Hjælpende hånd” 
Ikke gratis 8613 0926 

Bisidder Tage Holst 8622 2168 

 
Udbetaling Danmark  
 
 

Postadresse: 
Kongens Vænge 8,  
3400 Hillerød 

Hjælp til digital betjening: 
www.borger.dk 
 

Ma.-ons.16-21 
Tor. 18-21 
Fre. 15-18 
Lør.-søn. lukket 

Hjælp via telefon betjening: 
 

7012 8061 
 

Ma.-ons. 8-16  
Tor. 8-18 
Fre. 8-15 
Lør.-søn. lukket 

Boligstøtte 
samme tider som  
Udbetaling Danmark 

7012 8063 

Borgerservice, DOKK1 
Man-tor. 8-16, 

Fre. 8-15 

Lør-søn. lukket 
7012 8061 



 

 

Sådan kontaktes Skæring Lokalcenter i Område Nord 

Hoved telefonnummer: 
Linien til Sundhed og Omsorg 

8713 1600 hverdage 8-15 

Hoved mailadresse: 
Hjemmeside: 

omraade-nord@mso.aarhus.dk 
https://8250 lokalcenter skæring 

Områdechef 
Susanne Sejr  
Christensen 

8713 1600 
suse@aarhus.dk 

Viceområdechef  
Vibeke  
Dahmen 

8713 1600 
vid@aarhus.dk 

Forstander Skæring Plejehjem 
Helen  
Hermansen 

8713 2954 
Hoved 
mailadressen 

Frivilligkonsulent Marianne Keiser 
2478 2910 

mak@aarhus.dk 

Forebyggelseskonsulent 
Anne-Grethe 

Jakobsen 

2170 3222 

agja@aarhus.dk 

 

SUNDHEDSENHEDEN:   
 

 Borgerkonsulenter, sygeplejersker, 
træningsafdeling, genoptræning 
og aflastning 

 

Sundhedsklinikken,  
tidsbestilling: 

Tlf. tid: 
 

Hverdage 

kl. 08 -15  
 

 

 

Hverdage 

kl. 8.00 - 9.00 

 
 

8713 1600 
 

 
 

 

8713 2910 

 

HJEMMEPLEJEN: 
  

Kontakt til hjemmeplejen i området: 
 

Leder i hjemmeplejen Jonna Jensen: 
  

 

Døgnplejen: Hverdage efter  
kl. 15 og lør- søn- og helligdage:  
Akuthjælp (via brandstationen): 

Tlf. tid: 
  
 

Alle hverdage 
kl. 08-12 

 
 

kl. 15 - 08 

 

8713 2900 
 

8713 2923 
 
 

 

8612 1021 

Café/køkken, Skæring 

Tlf. tid: 

kl. 08-14 man-tors 
kl. 08-13.30 fre 

8713 2892 

Pedel Pedelkontor 8713 2940 
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