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Forord
Berit Vikmann
centerleder
december 2020

På Egelunden var vi så heldige, at vi kunne åbne op for besøg hos vores beboere fra d.
1. juli, dog med visse forholdsregler, bl.a. sprit og mundbind.
Det er gået rigtig godt, og jeg vil gerne takke pårørende og personalet i hele huset, for
et godt samarbejde i den forbindelse.
Desværre er smittetrykket i Fredensborg Kommune nu så højt, at vi har fået påbud om
ny nedlukning med restriktioner af ”Styrelsen for Patientsikkerhed”. Informationsbrev er
sendt ud til alle kontaktpårørende.
Vi nåede i den åbne periode at få arrangeret forskellige aktiviteter for vores beboere,
bl. a. god mad, musik og ture ud af huset.
I kan læse mere inde i bladet. Dette blev finasieret af en særlig pulje penge, vi fik til at
forsøde vores beboeres tilværelse under corona pandemien.
Det er også året, hvor vi har 5 medarbejdere med henholdsvis 25 og 40 års jubilæum.
Desværre har vi til gode at fejre vores 2 sidste jubilæer, idet forsamlingsforbuddet har
spændt ben for, at vi har kunnet afholde dem på rette vis.
Vi er stadigvæk dybt taknemmelige over at have undgået corona smitte blandt vores
beboere, tak til personale, pårørende og samarbejdspartnere for at passe på og
overholde corona reglerne.
I øjeblikket bliver alle medarbejdere podet hver 14. dag, - vi har uddannet
medarbejdere her i huset til at foretage disse podninger.
Vores fantastiske frivillighedskorps har vi jo stort set måtte undvære i denne sommer,
men nogle af vores ildsjæle, har søgt penge til og sørget for, vi har fået en Rickshaw
cykel – som vores beboere godt må blive cyklet rundt i på trods af corona.
Andre har gået faste ture i perioder.
Tak til jer alle sammen vi GLÆDER os til at arbejde sammen med jer igen - når vi får
lov.
Nu nærmer jul og nytår sig og vi er i gang med at pynte og planlægge højtiden.
Der bliver løbende sendt information ud til kontaktpårørende vedrørende det.
I ønskes alle en glædelig jul, samt et godt og lykkebringende nytår.
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Egelunden har fået ny rickshaw-cykel
Cykling på vores side-by-side cykler har desværre været indstillet siden marts p.g.a.
corona -restriktioner.
Vi fandt dog ud af, at man godt måtte cykle med beboere og daghjemsgæster på en
rickshaw-cykel, da man på en sådan var beskyttet af kalechen.
Problemet var bare, at vi ikke havde en rickshaw-cykel!
Så da formanden fra Ældresagen Erling Vraa ringede til os om at samarbejde om en
ansøgning om puljemidler til en Rickshaw-cykel blev vi rigtig glade og skyndte os at gå i
gang med en ansøgning.
Endnu mere glade blev vi, da Erling ringede til os i
oktober og sagde at vi havde fået bevilget penge til en
helt ny cykel.
Den koster 40.000 kr.- sådan en cykel, men så er
den også med motorkraft og det hele.
Vi har i november modtaget cyklen og den er virkelig
flot.
Et par af vores frivillige cykelpiloter har meldt sig til at
komme og cykle.
Det er vi rigtig glade for og det er de, der kan komme
ud, selv i det lidt kolde vejr for tiden, også!

En rickshaw er en hyrevogn, der trækkes
af en person til fods.
Findes også som cykelrickshaw, hvor føreren
driver vognen ved pedalkraft.
Både rickshaws og cykelrickshaws har
traditionelt været særligt udbredt i Asien, hvor
det har været et udbredt erhverv at ernære sig
som rickshaw-kører.
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Personale nyt
Den 1. oktober startede Sharon på Egelunden.
Sharon er sygeplejerske og kommer fra Gentofte hospital, hvor hun har været i flere år
på endokrinologisk- og infektionsmedicinsk afdeling.
Sharon bor i Kokkedal
Vi ser frem til fremtidig godt samarbejde.
Den 1.november startede Christina foreløbig i et ½ årigt vikariat.
Først to måneder i aftenvagt på Engen og derefter i 4 måneder i dagvagt på kvisten.
Christina er uddannet SSA og er kendt i huset, da hun tidligere har været ansat på
Kvisten.
Vi har også fået nogle nye afløsere i huset:
Alexander på Engen
Johanne på Kvisten
Gülsum på Oasen/Lunden

Corona – situationen
På grund af det høje smittetryk i Fredensborg kommune er vi begyndt at teste alle
symptomfri medarbejdere hver 14. dag.
Vi tester hver tirsdag og torsdag for at nå alle medarbejdere.
Det går rigtig godt og vi har indtil nu ikke fundet nogen smittede.
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Flere nye medarbejdere:
Ny nattevagt - Helene Lindblad
Her lidt om mig:
Jeg hedder Helene, er 58 år, er svensker, er gift og har to voksne børn og et barnebarn
på 4 år
Jeg har også en lille hund, en mops, der hedder Anton. Han lyder lidt som en gris, men
han tror, han er kongen i vores hjem.
Har arbejdet som nattevagt i Fredensborg kommune siden -09. Bl. a. på Mergeltoften,
Øresundshjemmet, og de sidste år på Lystholm.
Blev opfordret til at søge stillingen her som NV, og det gjorde jeg så og var så heldig at
jeg fik den.
Den modtagelse jeg har fået fra mine nye kollegaer her på Egelunden har været
fantastisk.
Har følt mig velkommen lige fra starten, bliver hørt trods jeg er ny, føler der er en god
og ærlig kommunikation i huset.
Jeg har også fundet muskler, jeg havde glemt, at jeg havde !!! der er mange trapper!
Faktisk er jeg begyndt på at vænne mig ved tanken om at flytte til Danmark.
Hvem ved, hvis man bliver ”dansker” om ikke så længe.
Kærlige hilsner Helene

Ny medarbejder i Birkeholm demensdaghjem
Mit navn er Inge Myhre
Jeg er så heldig, at jeg d. 1.10.2020 er blevet ansat som medarbejder i Birkeholm
demensdaghjem.
Jeg er oprindelig uddannet i Garnbutik, senere som Kirketjener og sidst og ikke mindst
som Social-og sundhedshjælper.
Jeg har bl.a. erfaring fra Plejecenter, Hjemmepleje, Handicapstøtte, samt de seneste 3
½ år fra Aktivitetscenter for borgere med demens.
Jeg brænder for arbejdet med denne borgergruppe.
Og stortrives ved, at få lov til at være med til at give borgerne en meningsfuld hverdag.
Jeg er gift, har 3 voksne børn, samt snart 4 børnebørn.
Jeg er bosiddende i Tisvildeleje, hvor jeg nyder naturen med både skov og strand.
I fritiden hygger jeg mig med et godt håndarbejde, ture i naturen eller nyder tiden
sammen med familie og venner.
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Et lille tilbageblik fra dengang det endnu var sommer --et billede fra terrassen en eftermiddag i august hvor vi havde hygge
med sang og snak

Den 1. september – holdt vi 25 års jubilæum for Tina
Tina Petersen blev fejret med fine taler, gaver og dejlig mad.
Det var en dejlig festlig eftermiddag.
Tak for rigtig mange gode år på EgelundenVi glæder os til mange flere.
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I forbindelse med regeringens aftale
om initiativer til svækkede ældre i forbindelse med Covid-19
er der blevet afsat penge til en række indsatser
i kommunerne.
I den forbindelse har Fredensborg kommunes dag – og aktivitetscentre ligeledes
modtaget nogen penge til f.eks personaletimer, materialer til nye aktiviteter og tilbud,
opdeling af mindre grupper med gåture og bevægelsestilbud.
I Aktivitetscenteret på Egelunden er der bl.a. indkøbt et nyt online quiz og studiekreds
abonnement.
Det er blevet modtaget fantastisk positivt af daghjemsgæster og dagcentergæster.
Alle kan deltage og deltager, når bare der holdes afstand.
Der er ligeledes brugt penge på ekstra personaletimer, så vi har kunnet tage ud i det
blå med bussen.
Det var et stort ønske fra flere.
Turen er bl.a. gået til Gilleleje havn, hvor der blev spist fisk i det fri!
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Snart bliver der flere aktiviteter for beboerne
på Fredensborg kommunes plejecentre
Der skal ansættes to tværgående aktivitetsmedarbejdere i 2021
De tværgående aktivitetsmedarbejdere skal stå for aktiviteter og samvær
med beboerne i ”de stille timer”.
Arbejdstiden vil være i tidsrummet kl. 13.00-18.00
samt hver anden søndag.
25 timer/ugentligt
De to aktivitetsmedarbejdere skal fordeles på de 6 plejecentre med ansvar for
aktiviteter og samvær på tre centre hver.
Deres timer skal fordeles lige mellem plejecentrene.
Dog bliver de tilknyttet Egelunden i den forstand, at det bliver Egelundens gruppeleder
for Aktivitetsområdet Annette Grane, der skal være deres referende leder.
Deres opgaver skal være at tilrettelægge og afvikle alle former for aktivitet.
Det kan være kreative, fysiske og sociale aktiviteter herunder samvær.
Det kan være aktiviteter i både små og større grupper.
Vi glæder os meget til at byde dem indenfor og få nye aktivitetstilbud til beboerne.

Benediktehjemmet – Lystholm – Egelunden –
Mergeltoften – Øresundshjemmet – Skovgården
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Tirsdag d. 25. august
Blev der holdt reception for centerleder Berit Vikmann
i anledning af hendes 25 års jubilæum

Der var mange gæster og mange taler.
Jeg holdt følgende tale for Berit:
Kære Berit!
Jeg vil -som en af dem, der har kendt dig længst her i kommunen – nok den, der har
kendt dig længst – sige et par ord til dig.
Jeg husker endnu tydeligt- kan ikke huske om du var på rundvisning eller du havde
været til ansættelsessamtale:
Men du stod i hvert fald inde på mit lille minikontor og så dig lidt omkring og så sagde
du: Her vil jeg gerne arbejde!
Og det kom du jo så til – i mange år –
Berit: du er et dejligt menneske – du er god til at bevare roen – også i pressede
situationer. Bedre end jeg var – med mit temperament!
Vi havde nogle dejlige, spændende og udfordrende år sammen på Brønsholmsdal.
Brønsholmsdal havde jo i mine første 6 år været den gamle Karlebo kommunes eneste
plejehjem – og nu var vi blevet et plejecenter med plejehjem og hjemmepleje for
Kokkedal området.
Der var mange udfordringer med det.
Vi skulle nu rumme:
Åbent aktivitetscenter, hjemmeplejen, sagsbehandlerne på ældreområdet, de
beskyttede boliger (som de hed dengang) og kommunens madudbringning til
hjemmeboende ældre (det havde vi nu gjort i mange år)
---- i gamle utidssvarende bygninger. Men bygninger med charme.
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Og som det ikke var nok:
Havde vi også en mindre ZOO med får, kaniner, høns, fisk – og måske har jeg glemt
nogle!
Denne ZOO var dog helt selvvalgt af os (pensionister og medarbejdere) i plejecentret.
I 2004 forlod jeg efter 16 år Brønsholmsdal for at søge nye udfordringer –
Og alle var så glade og tilfredse med, at du havde lyst til at efterfølge mig.
Og så for 11 år siden – fik du virkelig en ny udfordring.
Brønsholmsdal skulle nedlægges og et nyt center blev bygget i Egedalsvænge.
Det er noget af en sag – som ikke mange har prøvet – at flytte et helt plejecenter med
beboere og medarbejdere til nogle helt andre lokaliteter.
Mange var betænkelige ved det- nu skulle beboerne bo i Egedalsvænge og
medarbejderne arbejde der i det – dengang uroplagede område.
Rent fysisk var det bestemt også noget af en omvæltning fra de gamle bygninger med
gårdhave og fårefold og hønsegård med mere til en nu 5 etagers bygning!!
Men det blev klaret – du klarede det med bravour. FLOT-FLOT-FLOT
Der er en dejlig atmosfære her. Man bliver altid modtaget med åbne arme og smil.
Jeg oplever også, at beboerne og deres pårørende ligesom daghjems og
dagcentergæsterne også holder meget af stedet.
Det er faktisk imponerende. Og medarbejderne holder i den grad ved.
Det hober sig op med jubilæer i disse år.
25 år og mere.
Og hvem kan vi takke for det – Berit! – du er en GOD leder.
Det viser sig så også ved, at der har været en del sygeplejersker, du har haft i ”din
stald” og som er blevet headhuntet til andre ledende stillinger både i kommunen og
andre steder. Jeg har ikke tal på dem.
Og det må være fordi, du er dygtig til at lære fra dig – du er en god rollemodel.
Nå – ikke mere nu –
Jo, lige til sidst – jeg var meget glad for, da du for mange år siden spurgte, om jeg ville
lave et lille blad for centret. Jeg har igennem årene haft megen glæde af at komme på
Egelunden – og stadig kende så mange medarbejdere –
Nu rejser vi os og råber et trefoldig HURRA for Berit.

Berit længe leve - HURRA HURRA HURRA
Agnes Castella
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Susanne Nielsen
blev på grund af coronaen
snydt for afholdelse af sit 25 års jubilæum
i nov. måned

Hun fortæller:
Tænk 25 år er gået…. siden jeg blev ansat på Brønsholmsdal i aftenvagt….
På et tidspunkt passede det dog bedre med hjemmelivet, at jeg blev dagplejer.
Jeg bevarede dog kontakten til Brønsholmsdal ved at have weekend vagt hver 3. uge i
dagvagt.
Da Egelunden startede op, fik jeg lyst til at vende tilbage til en aftenvagt.
Børnene var nu så store, at det kunne lade sig gøre. Og jeg var så heldig at få jobbet.
Her tænker jeg, at jeg skal blive til jeg skal på pension.

Marianne Olsen -40 års jubilar –
som også blev snydt for jubilæumsarrangementet
fortæller:

40 års jubilæum - hold nu op - hvor blev tiden af!
Jeg sad som rimelig nybagt mor med min søn på skødet
og søgte en stilling på Brønsholmsdal i august 1980 hos
den daværende forstanderinde. Navnet kan jeg ikke
huske.
Jeg var heldig at blive ansat som ufaglært sygehjælper,
trods jeg ingen erfaring havde, samt ingen uddannelse.
Dengang blev man ansat for 3 måneder af gangen som ufaglært og hvis der kom en
uddannet, måtte man vige pladsen, men det skete ikke.
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Det vigtigste for mig var at kunne arbejde lidt om aftenen, så jeg selv kunne passe min
søn om dagen.
Jeg havde nogle skønne kollegaer, der tog sig godt af mig og jeg gik på med krum hals.
Jeg har stadig i dag kontakt til 2 af dem.
Jeg blev mægtig glad for faget og tænkte, jeg må uddannes som sygehjælper.
Jeg fik min uddannelse i 1983 og kom tilbage til Brønsholmsdal.
Brønsholmsdal var et skønt sted. Den skønneste have, som blev brugt flittigt af
beboerne.
Vi tog på de skønneste ferier, hvor borgerne lige pludselig deltog aktivt i madlavning og
opvask,- ingen havde klager over hovedpine og ondt i maven eller lign. Men det kom
retur, da vi kom tilbage til plejehjemmet.
Sjovt at tænke på, at da jeg startede på Brønsholmsdal havde vi 1 stålift, næsten alle
forflytninger gjorde vi manuelt. Idag har næsten alle boliger på Egelunden loftlifte og får
vi behov for en loftlift i en bolig, kommer den meget hurtigt.
Jeg har de sidste 35 år arbejdet om natten, og det har passet perfekt ind i mit/ vores
liv.
Vi var i mange år kun inde om natten på Brønsholmsdal. Så blev det ændret til vi også
skulle køre ud i kommunen på faste besøg samt til nødkald, så der var sjældent 2
nætter der var ens.
Jeg har haft og har de dejligste kollegaer om natten, vi er et super godt velfungerende
nat team.
Jeg valgte i 1998 efter aftale med min daværende leder at uddanne mig som so.su.ass.
- det har jeg ikke fortrudt 1 sekund.
Trods de mange år syntes jeg stadig, det er fantastisk at kunne ændre lidt på tingene og – vi gør ikke bare som ” vi plejer ”.
Jeg har aldrig arbejdet mange timer (fuld tid).
Så derfor har jeg kunnet nyde at kunne tage vagter på hospitalerne og i
socialpsykiatrien.
Det har jeg lært meget af og nydt at kunne dele min viden med mine kollegaer.
Det var en stor omvæltning at flytte på Egelunden, fra at arbejde og have overblikket
over alle bolig og til nu hvor vi har 4 etager. Der bliver gået mange trin på en nat.
Men det gode var, at nu skulle vi kun arbejde inde og det var dejligt. Vi gik fra 26
borgere til 44 borgere og gik fra 3 personaler ned til 2. Der var travlt, vildt travlt, de
første 5 år, -utroligt tænker jeg i dag, at jeg/vi kunne holde til det.
Der var ikke overskud til at tage vagter på hospitalerne eller psykiatrien.
Jeg har været så længe i arbejdet, at jeg også har oplevet at passe 2 generationer på
plejehjemmet. Nogle pårørende kom og besøgte deres gamle mor – og år senere blev
de selv beboere.
Jeg havde set så meget frem til dagen det sidste år og glædet mig til mit 40 års
jubilæum. Jeg er den tredie fra Brønsholmsdal, der har det.
Jeg har holdt møder med min centerleder Berit og vi havde i fællesskab fået planlagt
dagen: hvor det skulle afholdes og folk var inviteret.

Fortsættes næste side
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Men det måtte aflyses da Mette, vores
statsminister kom med nye
restriktioner, grundet corona.
Jeg har så efterfølgende fået brev fra
Amalienborg om at alle, der har fået
ordner og fortjenstmedaljer fra marts
2020 ikke kommer i audiens hos
dronningen.
Det er så ærgerligt.
Jeg syntes nu godt, at hun blot kunne
have maske og handsker på en dag i
de ca. 2 timer, det tager at give os
den oplevelse!!!
Vi andre har jo masker på i mange
timer dagligt på arbejdet !!!

-

Jeg går stadig glad
på arbejde
og nyder forsat at kunne
gøre en forskel

Den gamle hovedbygning på Brønsholmsdal
Brønsholmsdals historie startede i 1799 og sluttede omkring 200 år senere

…. Havde bl.a. været
Fattigforsørgelsesanstalt
… og havde blandt Karleboborgerne
et dårligt ry, der holdt sig langt ind i
forrige århundrede…….
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Af Michael Huusom
Næstformand i Ældre Sagen og medlem af
Seniorrådet, Fredensborg Kommune,
(Skrevet den 7. december 2020)

Kære læser af ”Egelunden” Nr. 3 – 2020.
Glædelig jul og godt nytår.
I dag har vi oplevet endnu et pressemøde, hvor Statsministeren med flere varslede
yderligere restriktioner på grund af Corona-smitten. Fra på onsdag den 9. december
2020 er 38 kommuner, herunder Fredensborg Kommune, pålagt særlige smittereducerende tiltag. ØV, men det er nødvendigt, og det bliver nok en svær juletid for alle
at komme igennem.
I Ældre Sagen har vi aflyst/udsat de fleste af vores indendørs aktiviteter. Hvem ved …
måske helt frem til og med 28. februar 2021. Det er blandt andet gået ud over vores
”besøgsvenner” som kommer på kommunens plejehjem. Særlige restriktive
besøgsregler præger stadig Egelundens dagligdag. Kontakt Egelunden, hvis du som
pårørende er i tvivl.
I løbet af sommeren fik Ældre Sagen dog tilladelse til at afholde 4 ”Spis sammen … men
på afstand” arrangementer med levende musik, hvor beboere fra de forskellige
plejehjem også var inviteret. Vi har også haft besøg af Dario Campeotto og Johnny fra
gruppen Kandis. Alle disse arrangementer foregik i Byens Hus Egedal her i Kokkedal.
I Seniorrådet har vi primært arbejdet med kommunens vedtagne budget. Vi er glade
for, at alle 27 byrådsmedlemmer var med i forliget. Det tyder på tilfredshed fra ”begge
sider af salen”. Seniorrådet er også tilfredse … selv om vi altid gerne så flere midler
afsat til Hjemmeplejen og de ca. 265 beboere på vores Plejehjem. Seniorrådet har også
arbejdet med de for 2021 gældende Kvalitetsstandarder. Vi har påvirket/rådgivet efter
bedste evne.
En af Seniorrådets mærkesager har været et ”Demografireguleret ældrebudget”, altså
det at flere ældre medfører behov for flere penge på alle ældrerelevante områder (ikke
kun direkte pleje).
Nu er Rehabiliterings- og Plejecenter/hjem Skovgården jo taget i brug, og er ved
årsskiftet oppe på fuld styrke. Et lægehus og diverse træningsfaciliteter oprettes jo
sideløbende på Skovgården. Ventetiden for plejeboliger er da også faldet lidt de sidste
måneder.
Har du, som læser, meninger, bemærkninger, gode forslag m.m. omkring emner, som
Ældre Sagen eller Seniorrådet bør behandle, må du meget gerne skrive en e-mail til mig
på Michael@Huusom.dk. Så vil jeg bringe emnet op i Ældre Sagen og Seniorrådet.
Med venlig hilsen
Michael
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Aktivitetspuljemidler til at forsøde tilværelsen for beboerne
På Egelunden modtog vi i sensommeren 50.000 kr. i puljemidler,
som skulle bruges til ekstra aktiviteter for beboerne under Covid-19.
Det er blevet til mange hyggelige stunder hen over sensommeren og efteråret.
Den 10-11. september lavede vi caféen om til pølsebod
Der blev pyntet op og gjort hyggeligt med en dekoreret café, så det virkelig lignede en
pølsevogn.
Caféen lavede store hjemmelavede hotdogs og vi havde lejet en softicemaskine.
Vi havde to afdelinger i caféen pr. dag og der blev spist pølser til den store guldmedalje.

Der var arrangeret musik til begge dage.
Det var Jens Jepsen, som også spillede gårdkoncert i foråret.
Den ene dag kommer han med sin makker MC HANSEN og spillede moderne viser.
Den næste dag kom Jens Jepsen med BENJAMIN AGGERBÆK, og sang bl.a Frank
Sinatra, Nat King Cole.
Det blev nogle rigtig hyggelige og festlige dage.
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Den 29. september bestilte vi stjerneskud til
alle beboerne
og vi havde arrangeret Carsten Rønnest, der
spiller Shubidua-sange til at komme med sin
guitar og gå rundt til alle afdelingerne og spille i
dagligstuerne.
Det blev både til vuffe-li-vov og hvalen Hvalborg.
Carsten Rønnest underholder i Oasen
Der blev generelt udtrykt stor begejstring for
Carstens Shubidua-optræden.
Så vi valgte at booke ham engang til, dog over to
dage – så han havde lidt længere tid hvert sted.
Det blev den 27-28. oktober, hvor han også nåede forbi Aktivitetscenteret og
Birkeholm.

Caféen var dog ikke færdig med at diske op
med lækker mad.
Den 13. november havde de lavet lækker
simre-efterårsgryde, som blev indtaget i
afdelingerne,
- med kok Lillians legendariske æblekage
til dessert.

Der blev virkelig spist igennem og som Jørgen på Oasen, sagde efterfølgende:
”Det eneste problem er, at vi har spist alt for meget”
Caféens lækre lagkager, skulle beboerne heller ikke skånes for, så den 20. november
blev der lavet 5 store hjemmelavede lagkager til alle beboere og personale.
Men det var ikke helt nok med det!
Der var heldigvis flere penge tilbage,
så vi bookede ekstra personale, så hver afdeling kunne tage nogle beboere
med på bustur i en af vores minibusser.
det blev til fire ture, én for hver afdeling, ud i det blå!
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Glædelig Jul

Præsten havde holdt julegudstjenesten og talte derefter til menigheden:
– Ja, og så kan jeg meddele, at kirken har modtaget en meget kostbar gave, men
giveren ønsker at være anonym.
Da rejste Nielsen sig og sagde:
– Ja, jeg synes det var bedst på den måde
– Far siger, at han har købt en gammel fransk rødvin til juleaften.
– Har vi ikke længere råd til at købe en ny?
Han sagde til sin svigermor:
– Ja julemanden har da i det mindste den helt rigtige indstilling
– kommer kun på besøg én gang om året…
"Far, far" sagde lille Holger - Jeg har lige indviet mit nye detektivsæt - og jeg har
fundet ud af, at du og julemanden har samme fingeraftryk!
Hvorfor går julemanden altid og siger "Ho Ho Ho"?
- Hvem ville ikke gøre det, hvis man kun skulle arbejde
én dag om året?
Som nisse er man faktisk mere glad for ris end for ros !!
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Godt Nytår
Nytårsdag er den første dag i det nye år, mere specifikt er det d. 1. januar.
Men det har det ikke altid været.
Nytårsdagen ifølge den gamle romerske kalender var d. 1. marts, men blev i år 153
f.kr, flyttet til d. 1. januar.
I år 1582 blev den gregorianske kalender indført af pave Gregor 13. hvor nytår lå og
stadig ligger d. 1. januar.
Fra omkring midten af 1700-tallet har alle vesteuropæiske lande stadfæstet denne dag
som den borgerlige nytårsdag.
I gamle dage var der en god grund til at larme nytårsaften.
Man troede nemlig at man var særligt sårbar overfor onde ånder, ved årsskiftet.
I følge den gamle overtro, var det mest effektivt at larme for at skræmme ånderne
væk.
Dengang lavede man en rumlepotte, bestående af en potte, udstrakt svineblær med hul
i og en pind, til at larme med.
Traditionen med brugen af fyrværkeri nytårsaften, stammer fra Kina og det var også i
Kina, at krudtet blev opfundet.
I Kina troede man specifikt på en ond dæmon kaldt “Nian”, som kun viste sig natten før
det nye års begyndelse.
Nian kunne i følge den kinesiske overtro, ikke lide ild, farven rød og støj. Krudt var
perfekt til formålet og blev senere udviklet til fyrværkeri som vi kender det i dag. Vi er
heldigvis blevet klogere og i dag bruges fyrværkeri oftest til at fejre særlige
begivenheder og nytår med.
Fyrværkeri går langt tilbage i dansk historie.
Fyrværkeri kendes blandt andet fra Christians 4. kroning i 1596, dengang var det kun
kongen, som havde lov til at bruge festfyrværkeri.

Det var først i 1900-tallet, at det kunne købes i tobaksbutikker af den almindelige
dansker.
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Der sidder en vovse i mit vindue,
en sød lille logrende fyr.
Den tænker, hvad sker der dog derude?
Det er svært for mig at holde på det styr,
er det mon Corona, som er bag min rude?
Jeg har hørt, at der kommer en vaccine, så vi kan få styr på det hyr.
VOV-VOV-VOV-VOV
O.C.
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