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Julebrev

I dag spurgte en af vore beboere, om det snart er jul? 
”Hvorfor spørger du om det”, svarede Lotte.
”Jo – for så skal jeg være sammen med min familie!”

Manden har boet hos os et stykke tid, er meget dement, og er
derfor i det daglige kun sjældent i kontakt med andre. Men
da omgivelserne mindede ham om julen, så var hans første
tanke at julen handler om fællesskabet. Om at være sammen
med dem han holder af, og føler sig tryg ved…

Vi har alle har brug for fællesskabet og med god grund. Fæl-
lesskabet er en af livets vigtige nerver. Det er i samværet
med andre mennesker at vi ser os selv som den vi er. Somme-
tider sløret, sommetider fortegnet og til andre tider hudløst
ærligt. 

Som dagene går og livet skifter, bliver erindringerne ofte
hæftet op på de mennesker som vi havde noget sammen med.
Vi husker tiden og det der optog os, det som vi byggede op
sammen, stemninger og gode timer. Og meget stærkt står det
hvor vi selv var i det fællesskab.

Jeg tror at alle har brug for at kunne huske gode oplevelser
sammen med andre, uanset hvor kort og sjældent det har væ-
ret. Det giver os nødvendige erfaringer og livskundskab om
det bedste i mennesker. Vi ville hinanden det godt, og det er
sådan livet skal være!

I en travl hverdag er der god plads til stress og dårlig samvit-
tighed. Det er straks sværere at finde plads til fordybelse, go-
de positive valg, fællesoplevelser og nærvær. 
Mange af de bedste oplevelser vi får, opstår ret spontant og
baserer sig næsten altid på samvær med andre, og ofte med
dem vi holder allermest af. Det svære er at hvile i de små ting
og plukke de daglige smukke oplevelser og gemme på dem.
Og alligevel er det nok hverdagen, varmen og de små smil,
som vi bærer med os videre i livet.



Alle mennesker drømmer om deres fremtid. Jeg tror at drøm-
mene bygger på de billeder vi har af ting vi har oplevet, tilsat
en stærk tro på at alle nuværende problemer på det tids-
punkt må være løst. Fremtiden er netop bærer af håbet. Eller
- det er håbet der bærer fremtiden for os.

Vores forventninger til juletiden er disse fællesskaber. 

Det vi havde engang
Det vi har
Det som vi drømmer om.

Julen er hvert år en påmindelse om håbet som en uendelig
stærk kraft i livet. 

Håbet om at kunne gøre alting bedre.
Håbet om at kunne leve mere nærværende.
Håbet om at sprede og modtage fred og glæde.
Håbet om at kunne elske, og om at blive elsket..

Det kræver vished om at leve i frihed. Vi fik friheden i gave
den første jul. Da Jesus kom til os julenat og slettede alt det
der skiller os fra Gud, da fik mennesker det levende håb om
at livet er gaven fra Gud, en gave der har som forudsætning
at vi hører til hos Gud, uanset hvordan vores liv former sig,
og på trods af alle de gange hvor vi vender os fra Ham.  

… i øvrigt så ringede hans tidligere kone tre timer senere og
inviterede ham til juleaften!

Vi ønsker alle en rigtig 
Glædelig jul og et velsignet nytår.
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Sønderskovhjemmet
-er som navnet siger et hjem!

Derfor er julen selvfølgelig også et af årets højdepunkter, for såvel
beboere som personalet, eller rettere for os alle sammen.
Vi har som alle andre familier en hel del traditioner som holdes
skarpt i hævd.
En af dem er naturligvis julegaverne. Vi sætter en ønskekasse
frem og Kirsten sørger for at alle får en julegave. Som en anden
husmor kender hun sin ”familie” godt, og sørger for at de der ikke
ønsker sig noget, alligevel får det de ønsker sig.
Julen er en dejlig men også en lidt svær tid for os her. Der er
mange følelser der kommer til udtryk, men egentlig er det jo det
der gør fællesskabet ægte og vedkommende. At vi kan være her for
hinanden, og bære med på hinandens liv. 
Hellere ærligt og besværligt, end let og forlorent.
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Enhver gave glæder os meget




