Fortællinger fra
en coronatid
Nu har bogstaverne omdannet sig til ord.
Ord der giver, ord der fortæller og ord der mærkes.

Uddrag af tekster fra online gruppeforløb
hos Selvhjælp Silkeborg
Februar-marts 2021

Fortællinger fra en coronatid er et gruppe-koncept, der både er et
skriveværksted og en selvhjælpsgruppe. Over 6 mødegange skrev
gruppens deltagere hver for sig, og delte efterfølgende tekster, tanker,
følelser, grin og tårer med hinanden.
Alt sammen med skærmen som medie for kontakten. Mens gruppen
fandt sted, var det pga. covid-19 ikke muligt at mødes fysisk, så gruppen blev Selvhjælp Silkeborgs allerførste online-gruppe. Og hvilken
gruppe!
Skønne, forskellige mennesker, som turde dele med hinanden; både
det tunge og det lette. Hurtigt viste det sig, at nærhed sagtens kan
skabes på denne måde. Det kræver generøsitet, hvilket gruppen havde i overflod. Det krævede også en del katte, der hjalp med fra hver
deres matrikel og indvilgede i at blive vist frem til glæde for deltagerne. Endelig krævede det lige portion åbenhed og mod at dele ud af
indre tanker og tilstande.
Gruppen bestod af en gruppeleder/deltager samt 7 deltagere, hvoraf
en enkelt deltager desværre måtte udgå af personlige årsager. Gruppelederens rolle var at facilitere gruppen (holde tiden, sørge for at alle
får mulighed for taletid, at stemningen er god osv.), men denne deltog
også aktivt i gruppen og skrev selv med, på lige fod med de andre
deltagere.
Hver gang blev der skrevet ud fra forskellige temaer. Der blev afsat 30
minutter til at skrive i – hverken mere eller mindre. Ud af disse sparsomme minutter voksede de smukkeste tekster; og i denne udgivelse
deles en tekst fra hver deltager.
Stort TAK til deltagerne for deres generøsitet, mod og åbenhed. Det
er ikke sidste gang, Selvhjælp Silkeborg involverer skrivekunsten i et
gruppeforløb.

Temaerne, der blev skrevet ud fra, var følgende:

#1
Er der noget, du er kommet til at sætte særligt pris på i denne coronatid? Måske noget, du ikke regnede med?

#2
Hvem eller hvad savner du mest i denne tid? Hvorfor? Hvorfor er netop dette vigtigt for dig?

#3
Fortæl om noget, der lykkes for dig i denne tid. Noget du er godt tilfreds med. Led gerne efter de små ting i hverdagen. Hvorfor kommer
du netop til at tænke på det? Hvorfor er det vigtigt for dig?

#4
Vælg et af disse temaer: Fortæl om 11/3 - kan du huske den dag, hvad
du lavede, hvem du var sammen med, og hvordan du havde det de
første dage efter? Eller: ’En ønskeseddel’

#5
Vælg et af disse temaer: ’hvad er du glad for/tilfreds med, du får gjort
i denne tid, trods alt?’ Eller: ’Et eventyr’

#6
Vælg et af disse temaer: ’Hvad har du lært om dig selv i denne tid?
måske noget, der overrasker dig?’ eller: ’Et år senere’

LYKKEDES
Jeg er lykkedes med klaveret
Højre og venstre hånd ville ikke samtidig
Så talte jeg pænt til dem
Ny lykkedes de fint sammen
Jeg er lykkedes med at hækle
Komplicerede opskrifter er blevet lette
Vi kan st adig blive uvenner, garnet og jeg
Men ofte lykkedes vi fint sammen
Jeg er lykkedes med et blankt papir og en blyant
Bogstaver sætter sig sammen
Ofte skal jeg bede dem blande sig på en ny måde
Det klarer de fint og lykkedes med at blive til sætninger
Jeg er lykkedes med at holde fast i optimismen
I mit hjem
Sammen med mine kære
I savnet til mine kære
Det er lykkedes mig bare at være
Verdenen er forandret
For os alle
Ingen går fri
Men vi kan alle finde vores vej
Jeg ved det lykkedes

Christiane Willaume Birk

AT DANSE IGEN
At danse igen
Alt for længe har jeg været i dvale
I tiden
I livet
I kroppen
Det gør ondt i kroppen
Alle steder
Men samtidig ingen steder at være
Så begyndte jeg at bevæge mig igen
Mens jeg vaskede op
Mens jeg kørte bil
Skrålede med på mine yndlingssange
På repeat
Med lyden skruet højt op
Jeg tvang intet frem
Mine udtryk fik plads
Og.. Hvor danser jeg smukt
Så meget at jeg skal lære at værdsætte det
Lære at vise mig frem
Ikke gemme mig mere
At være ligeglad med andres meninger
Og .. Bare danse
Jeg savner at gå til mavedans
At danse tæt i et menneskemylder
Helst uden at tænke på de andre
Det er sværere end som så
Nu må jeg bare flytte fokus tilbage til mig selv
Hver dag
Bagerst i hovedet
Er der en lille stemme
Der minder mig om at gøre det
Jeg elsker allermest
Jeg har lov til at mærke min krop
Jeg har lov til at være mig
Jeg har lov til at danse mig igennem
Tiden
Jeg har lov til at danse mig igennem
Livet

Dina Sakæussen

KAFFE, DU ALMÆGTIGE
Kaffe, du dejlige kaffe
det eneste jeg magter at gøre hver dag.
Medicin er nødvendig for at fungere, men
kaffe du giver mig glæden for at være til
Sort tjære til min hjerne så mine
tanker ikke er så fjerne
Min elskede hustru,
dit smil og lyset i dine øjne fjerner det sidste af tågen i min hjerne
I dag klarer vi os også igennem sammen med hjerte,
i stedet for at tænke på vores afsavn og fysiske smerter
Dampen fra kaffekoppen får angsten til
at være en ting i det fjerne
Kat 4 ben og pels der på trods af sine 9 årog 8 kilo
stadig tror den er killing
Har du drukket alt kaffen du lille?
Helt op i mit hoved: Ae mig Far,
jeg fylder ikke overhovedet
Nu er kaffen næsten væk, ud at sætte over
igen
Maskinen kører vandet igennem og blandes
med kaffen,
mere flydende overskud som snart er klar
igen

Martin Kjærsgaard Fallesen

UNG VISDOM
Jeg har lært at skrive.
Jeg har aldrig rigtig troet at det at skrive var noget for mig eller at jeg
overhovedet kunne finde ud af det, men det kan jeg da vist godt.
Det jeg oplevede med min valgte tekst på Facebook, var en hel ny form for
respons, som jeg aldrig har fået før, mest af alt fra min familie.
Jeg har aldrig troet at min tilgang til mit mentale helbred ville betyde noget
særligt for andre mennesker, men jeg er blevet kaldt stærk, modig og
fantastisk på baggrund af noget som falder mig helt naturligt.
Nemlig det at tale åbent om mine problemer og følelser.
Jeg har også lært at sætte pris på de små ting og ikke fare sammen i panik
over de ting jeg alligevel ikke kan gøre noget ved. Før fyldte min angst og
depression så meget at det afholdt mig fra at drømme om selv de mest
banale og normale ting, som fast arbejde og egen bolig, som jo er ting som
så mange andre også ønsker sig og som mange også opnår.
Mine mål og drømme er ikke urealistiske, men det har jeg ikke kunnet se
før.
Meget af det jeg har lært om mig selv er ting som jeg har brugt mange år på
at lære.
Og selv om jeg godt ved at der findes mennesker som kommer lidt lettere
omkring nogle af disse ting, og at jeg til tider har ønsket at være en af disse
mennesker, så ønsker jeg ikke det længere.
Jeg er overbevist om at jeg ville have været en komplet anden og ”mindre”
person havde det ikke været for de ting jeg har været igennem og jeg ville
ikke have været foruden.
Alt det jeg har lært, og alt det jeg vil lærer i fremtiden er alt sammen noget
jeg kan give videre, hvad enten det er til min familie, mine fremtidige børn,
mine venner eller mine fremtidige kollegaer.
Jeg er ikke bedre end andre mennesker, og jeg ved, der er mange andre,
som har det meget værre end mig, men jeg er den fuldstændige, til dels,
perfekte version af lige netop mig, selvom jeg stadig har meget at lære
endnu.

Maja Viiernfeldt Andersen

NOGET OM SMERTE
1)

UÆRBØDIGHED
FANTASTISK KOMPETENCE
DEN HAR VI BRUG FOR

2)

UKONTROLLERBAR
UBÆRLIGE WELTSCHMERZEN
LANDENE LIDER

3)

USANDSYNLIGHED
ALLE SMERTER FORSVINDER
IKKE AF SIG SELV

Anette Riis

ET ÅR SENERE
Mormor! Hvordan finder jeg en kæreste ?
Når jeg altid går tur med min egen familie ?
Mormor! Hvornår kan man komme ud og danse ?
Jeg sidder bag skærmen....helt alene
Der, er det ikke nemt at flirte
Der, er det ikke nemt at finde andre, end dem jeg allerede kender.
Mormor! Jeg er kun 16 år
Hvorfor skal jeg være bange ?
Bange for at miste min familie og dig.
Mormor! Hvorfor skal jeg gå og tænke på, om jeg får lært nok til at komme
ind på mit drømmestudie.
*
Jeg tror på at i 2022
Siger jeg velkommen til den kæreste du har valgt
Og sikke et valg
Du har nemlig erfaret, at alting ikke kommer flydende til den der ønsker...
men erfaret, at alene det at have et valg uanset hvornår det kommer... er
noget af det mest værdifulde vi kan få som mennesker.
Min ven... fremtiden ligger foran dig og tænk på det, der betyder allermest
for dig
Jeg synes du allerede har lært det vigtigste
Bedste hilsner
Mormor

Bodil Viborg

AFSAVN
AFSAVN BLOMSTRER
I SOLEN
TAKNEMMELIGHED
TABSERFARINGER,
HOLD NU!

Lea Gaulshøj Thomsen

Et uærbødigt haiku
Der er gået et år...
Der er gå´t et år
Jeg har få’t længere hår
Frisør ej peng’ får
Katten har hygget
Og kaffen tit har brygget
Brød og kager er tygget
Skrivning på afstand
Vi - 5 kvinder og en mand
Gav en ekstra tand
Kreative skriverier
Vi mange tak til Lea si’r
Gruppen nu levende bli’r

Anette Riis
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