
GLÆDE I 
EN CORONATID
”Verden er forandret, men 
kreativiteten lever og har det 
godt. Hver dag ser vi nye løs-
ninger på, hvordan livet går 
videre midt i en global krise. 
Idérigdommen er stor”, skri-
ver Tønder Kommune på sin 
Facebook-side, hvor de deler 
historien om den pædago-
giske klovn Ibi, som en gang 
om måneden kommer på be-
søg på Richtsens Plejecen-
ter. ”Denne stjernestund skal 
en virus ikke få lov til at øde-
lægge. Så onsdag formiddag 
gik klovnen Ibi en tur rundt 
langs vinduerne ved pleje-
hjemmet i Tønder og skabte 
glæde på afstand”. 
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HVEM SIDDER DER 
BAG SKÆRMEN
”På plejecentret Støberiet 
er beboerne og persona-
let med på moden. I denne 
svære tid, hvor pårørende 
ikke har mulighed for at 
komme på besøg, er bebo-
erne begyndt at Facetime 
med de pårørende. Det er 
så positiv en oplevelse, at 
de kan se hinanden sam-
tidig med at de snakker 
sammen. Den glæde er det 
hele værd”, skriver Brøn-
derslev Kommune på sin 
Facebook-side.

KANTINEMAD TIL HJEMLØSE
”De smører og smører. Kollegerne i kantinen på Rådhuset. 
Ikke til medarbejderne. De arbejder hjemme. Men til byens 
hjemløse. Så hver morgen smører de 80 sandwich, som se-
nere hentes og fordeles rundt i Svendborg. Normalt klares 
opgaven af medarbejderne i Det Gode Madhus. Men de har 
travlt i øjeblikket med at lave mad til pensionisterne. Så kan-
tinens folk klarer den gode og vigtige opgave. I dag var det 
Daniel og Lasse, der stod for sandwichen. Mens vores støt-
tekontaktpersoner og gadesygeplejersker deler de lækre 
sandwich”, skriver Svendborg Kommune på Facebook. 

HVERDAGENS HELTE
Tidligt i coronakrisen delte Horsens 
Kommune på deres Facebook-side en 
”digital high five” ud til ”hverdagens helte” 
– social- og sundhedsmedarbejderne i 
Sundhed og Ældre, som knokler løs for 
at sikre, at de ældre har en sund, tryg og 
glad hverdag på trods af corona.
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FROKOST I FØRERSÆDET
”Alternativ frokostpause – med 
smil på. Nogle af medarbej-
derne i Hjemmeplejen Sydals 
fandt en alternativ måde at hol-
de frokostpause på. Sammen 
– men hver for sig i deres tjene-
stekøretøjer”, skriver Sønder-
borg Kommune på Facebook.

FOTO: HANS HENRIK NIMB, SVENDBORG KOMMUNE

MED URET RUNDT
Inspireret af København, hvor trafikken rundt om 
søerne blev ensrettet i sidste uge, fik man også 
gang i skiltningen andre steder i landet, så smit-
terisikoen blev mindsket blandt motionisterne. 
Her er det Furesø Kommune, som gør klar til at 
ensrettede trafikken rundt om Søndersø. 

FOTO: FURESØ KOMMUNE

SKOLEN BLIVER OPDATERET
Mange kommuner fremrykker planlagte an-
lægsarbejder for at holde gang i hjulene hos 
de lokale håndværkere. Her er det Haderslev 
Kommune, der har delt et opslag på Facebook, 
hvor håndværkere er i gang med blandt andet 
nyt gulv og malerarbejde på Fællesskolen Hop-
trup Marstrup Vilstrup, så skolen er opdateret, 
når elever og medarbejdere vender tilbage.

FOTO: JOAN LØGSTRUP, HADERSLEV KOMMUNE

FORMAND HELT ALENE
Også politikerne i landets byråd oplever nye tider. 
En stribe møder kan ikke holdes fysisk, og så må 
teknikken tages i brug. Her er det formanden for 
Aarhus’ sundheds- og omsorgsudvalg, Lone Hindø, 
som på sin Facebook-side viser, hvordan man leder 
et udvalgsmøde fra hjemmefronten. 

FOTO: LONE HINDØ

SAMMEN HVER FOR SIG
Tønders borgmester Henrik Frandsen har lagt 
dette billede op på sin Facebook-side med 
teksten: ”På dagens cykeltur lagde jeg vejen 
forbi Møllehus grænse. Her mødte jeg disse 
to dejlige mennesker. Hun, 85 år og bor i Gal-
lehus. Han, 89 år og bor i Süderlügum. De har 
lært hinanden at kende i en sen alder og plejer 
at besøge hinanden hver dag. Nu mødes de på 
halvvejen ved den spærrede grænse. Lad os 
stå sammen i denne svære tid og finde løsnin-
ger i fællesskab.”

FOTO: HENRIK FRANDSEN

HVEM TAGER SKRALDET
Hvor gør man af de store haveaffaldsbunker, 
når genbrugsstationen er lukket? I Ringkøbing-
Skjern foreslår man at gøre som byrådsmedlem 
og formand for kommunens Teknik & Miljøud-
valg John G. Christensen. Han er også formand 
for den lokale grundejerforening, hvor man har 
fremrykket den normale forårscontainer. Når 
den er fuld, kan vognmanden aflevere den på 
genbrugspladsen, hvis han er registreret. 
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Coronakrisen har vendt op og ned på meget i vores hverdag – ikke mindst vores 
måde at være sammen på. Men der er opfindsomme løsninger og en masse  
kærlighed og omsorg. Det vidner en tur på de kommunale Facebook-sider om.

tekst KLAUS SLANINA PETERSEN

HVERDAGSHISTORIER

GOD STIL, HANS PETER
Hans Peter Skov Hansen hjælper frivilligt de 
ældre i Assens Kommune med at få handlet 
ind i denne vanskelige tid. Det får han af og 
til en ”skilling” for. Og hvad var mere naturligt 
for Hans Peter end at bruge drikkepengene 
til at købe ”tak for indsatsen”-kage til medar-
bejderne i Hjemmeplejen og Madservice i As-
sens Kommune. God stil, Hans Peter …
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