 Besøg hos Rita Welander
Ved: Grete Tange

Den første august flyttede Rita Welander til
Grønbjerg. Hun har boet i københavnsområdet det meste af sit liv, men hun har igennem
årene haft en tæt tilknytning til Grønbjerg,
idet hendes mor er født på Højris, som er
den gård, der ligger nordvest for
”grønbjergkrydset”
tæt
på
punktet
”Grønbjerg” (76 m oh). Gården bebos i dag
af Nicolai og Sally Vestergård. Nicolai er
Ritas nevø.
Rita fortæller:
Barndom:
”Jeg føler stærk tilknytning til Grønbjerg,
for jeg har holdt alle ferie her i min barndom, fordi mine bedsteforældre, Maren og
Peder Vestergaard, boede på Højris. Det er
deres oldebørn og tipoldebørn, der bor der
nu. Det glæder mig, at gården er i familiens
eje endnu, da jeg har så mange pragtfulde
minder fra stedet.
Tilbage igen:
Min Far var fra Skiveegnen, så der ruller
mest vestjysk blod i mine årer og min tilknytning til Grønbjerg er stærk. Det kom
mig til gode, da jeg efter tilbagekomsten
mødte Hans i Brugsen (brugsens første uddeler), og jeg spurgte ham, om han kunne
kende mig. Det kunne han ikke umiddelbart,
men da jeg fortalte, hvem min mor var, svarede han: ”Nå, det er dig den lille københavner. Det hilste han mig altid med, når jeg var
i brugsen for min mormor.
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En anden glædelig oplevelse, jeg havde, da
jeg flyttede ind, var, at jeg fik besøg først af
Ingrid Kirk, som kunne fortælle, at hun var
født dagen efter min kusine i Ørnhøj, og at
Ingrids datter Karen bor med sin familie på
min moster og onkels gård i Skråstrup. Dagen efter kom Grethe Lauridsen, hvis mand
havde fisket med min morbror Vagner. Både
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Ingrid og Grethe medbragte en flot buket
blomster og fortalte om aktiviteter i byen.
Da jeg fik tid til at gøre noget ved min hæk,
stillede Elmo op og gav mig en hånd både
med beskæring, men også med bortskaffelse
af det afklippede hækmateriale. Fantastiske
naboer.

bl.a. Rigshospitalet.
Tiden var nu moden til at forlade sygehusvæsenet og blive ansat i Gentofte hjemmepleje, hvor jeg var i 10 år som ledende aftensygeplejerske.
Der var ansat 5 sygeplejersker og 25 hjemmehjælpere + diverse personaler på plejehjemmene i kommunen.
Efter talrige omstruktureringer og ændringer
i ledelsen fik jeg nok og ønskede at flytte til
Djursland og blive ansat som almindelig aftenhjemmesygeplejerske.
Jeg havde flere år før sagt til min mor, som
var blevet alene, at jeg og min daværende
mand godt kunne tænke os at flytte til Jylland, og hvis hun havde lyst til at følge med,
ville vi finde et sted, hvor vi kunne bo. I løbet af 3 måneder fik vi solgt 2 huse og fundet et nedlagt husmandssted i nærheden af
Tirstrup.
Min mor fik 1½ år sammen med os og sov
lige så stille ind i vores hjem. ”Niels Højris”
besøgte hende mange gange i flere dage. Nicolai kørte ham over til os og de 2 gamle

Ungdom og uddannelse:
Jeg er 65 år, og efter min studentereksamen
tog jeg til England for at lære sproget bedre,
og bagefter til Frankrig af den samme grund.
Vel hjemme igen tog jeg en uddannelse som
sygeplejerske på Bispebjerg hospital. Da jeg
var færdiguddannet, søgte jeg om emigration
til USA, fordi jeg kunne ikke arbejde derovre, hvis jeg kun havde et studievisum. Det
fik jeg, og jeg arbejdede og læste videre derovre i 4 år. Det var spændende og udfordrende.
Arbejdslivet
Tilbage i Danmark arbejdede jeg som afdelingssygeplejerske i forskellige specialer på
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snakkede vestjysk og hyggede sig vældigt
sammen.
Efter 9 år i hjemmeplejen blev jeg ansat i
den lokale lægepraksis. En ny og spændende
udfordring. Udover almindeligt arbejde som
konsultationssygeplejerske, passede jeg noget af regnskaberne og hele Edb-anlæget
med diverse opdateringer og vedligeholdelse.
Da den læge holdt, på grund af hustruens
sygdom, blev jeg ansat i Trustrup lægehus.
Ud over at være sygeplejerske skulle jeg
hjælpe dem i gang med det EDBlægesystem, som jeg havde arbejdet med i
10 år. Også der er det mig som passer opdatering af anlæg og vedligeholdelse af samtlige computere. Jeg er stadigvæk ansat der
trods flytningen, i det lægerne sagde, de gerne ville, at jeg kom, som jeg nu havde lyst til
i en seniorordning. Så 1. oktober i år fratrådte jeg min faste stilling og arbejde nu som
timelønnet. Jeg kan selv bestemme antallet
af dage og timer om måneden, så det er perfekt.
På den måde kan jeg holde forbindelsen ved
lige med venner og bekendte på Djursland.

ingen børn, men deres to børn har jeg megen
glæde af, og det kunne jeg jo få meget mere,
hvis jeg flyttede hertil. Desuden har jeg 3
dejlige kusiner og deres ægtefæller lige i
nærheden, og det vil da være dejligt at se
dem noget mere.
Jeg har bestemt ikke fortrudt mit valg af
Grønbjerg.
Efter jeg er kommet hertil, har jeg prøvet at
deltage i mange af de ting, der foregår her:
som korsang, kroket og hyggeeftermiddag i
præstegården. Jeg er meget villig til at bidrage med hjælp i foreninger, hvis man synes,
man kan bruge mig. Jeg er ikke god til at bage kager, men jeg kan bidrage med noget indenfor EDB og praktiske opgaver. Jeg har
også deltaget i Stråhattens arrangementer, og
været på diverse høst- og julemarkeder.
Beboerne i Grønbjerg er utrolig venlige og
imødekommende og Bo og personalet i vores brugs er meget serviceminded. Vi må
passe godt på brugsen, så vi kan få glæde af
den i mange år frem.
Der sker utrolig meget i nærområderne, så
det er bare at møde op og få oplevelser.
Jeg er meget glad for lange trave- og cykelture, så hvis der er nogen derude, der vil
med, så kan vi nyde den enestående natur
sammen.
Med en stor tak for venlig modtagelse tager
jeg afsked og ønsker, at Ritas forventninger
ikke bliver gjort til skamme. 

Seniorlivet, hvor?
For 5 år siden meldte jeg mig ind i boligforeningen Bomidtvest. Jeg var begyndt at tænke på, hvor jeg ville bo, når jeg gik på pension. Valget faldt naturligt på Grønbjerg, fordi
jeg føler mig godt tilpas her, og fordi Nikolai og Sally opfordrede mig til det. Jeg har
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