Juletræer i børnehøjde fra
BPI til Sydvestjysk Sygehus
Når 2 - ikke helt tilfældige - mennesker mødes
på en helt tilfældig dag i december, kan samtalen hurtigt tage en spændende drejning og
julestemningen kan indtræffe.
Det var det, der skete for 2 x Kirsten, som udover navnet - ellers ikke havde meget andet
tilfælles, end at de havde valgt at sætte sig i
samme togkupé den pågældende dag.
Kirsten Nørgaard Petersen er til daglig sygeplejerske på Sydvestjysk Sygehus’ børneafdeling, og Kirsten Vedsted er produktionsoperatør fra Bramming Plast-Industri A/S. Skæbnen
vil, at de to damer netop denne dag kommer til
at sidde overfor hinanden og falder i snak om
stort og småt. Om den ene Kirsten’s arbejde
og ... om den anden Kirsten’s arbejde. Om julen. Om at nogle har det det godt - mens andre har det svært. Om glade stunder og triste
stunder. Om julens kontraster - fra det overflodsagtige til det forarmede. Fra det muntre til
det mismodige. Ja .... og således fra firmajulefrokoster til syge børn, der skal tilbringe julen
på hospitalet.

BPI medbragte også små ekstra gaver
til børnene i form af ‘skumbamser’ og
‘skumænder’ til badet.
Den lille fyr her så ud til at glæde sig
til den næste tur i badet med sit nye
legetøj.

’Sygehus-Kirsten’ fortæller lidt om sygehusets
regler og rammer i forhold til at udsmykke og
dekorere med planter og andre naturlige vækster og organismer. Regler der naturligvis er til
for at sikre alle forbehold og hensyn til patienternes helbred og trivsel - men som omvendt
også giver lidt udfordringer og begrænsninger
i forhold til at kunne anvende alle tænkelige
organiske materialer i udsmykningen og indretningen. ’BPI-Kirsten’ fortæller lidt om sit arbejde, og om at hun netop er i færd med at
lave 2 skumjuletræer, der skal dekoreres og
bruges til virksomhedens nært forestående årlige julefrokost.
”Hvad skal der ske med de juletræer bagefter”;
spørger ’Sygehus-Kirsten’?. ”Og kunne de
måske gøre nytte på vores børneafdeling”?.

Kirsten Vedsted (t.v.)
fra Bramming PlastIndustri A/S og Kirsten
Nørgaard Petersen (t.h.)
fra Sydvestjysk Sygehus
var hurtige til at gribe
muligheden for at
sprede lidt juleglæde
blandt de indlagte børn
på børneafdelingen.

Præcis det spørgsmål foranlediger ’BPI-Kirsten’ til at gå videre med en meget bedre idé
end at lade juletræerne indgå i BPI’s almindelig regenereringscyklus, hvor alt BPI’s skum
almindeligvis granuleres og genbruges til nye
tjenlige formål eller løsninger.
”Jeg snakker lige med vores Personaleforening
og vender tilbage til dig”, siger ’BPI-Kirsten’.
’Sygehus-Kirsten’ er begejstret, og straks efter
ankomsten til BPI foreligger ’BPI-Kirsten’ deres indbyrdes forslag for arbejdspladsen. BPI’s
Personaleforening beslutter uden videre omsvøb at donere de festlige juletræer til børneafdelingen umiddelbart efter den overstående
julefrokost. Træerne skal ikke vandes, holder
uendeligt og pynter selvfølgelig gevaldigt på
Sydvestjysk Sygehus’ generelle julestemning.
Det gode initiativ blev værdsat meget af både
børn og personale.
Og der kan man bare se .... Det er ikke altid, at
det er dårligt, når ting går op i en spids.
Glædelig Jul til Sydvestjysk Sygehus’ børneafdeling.

Gitte Thygesen (nr.
2 fra venstre) valgte
uden videre tøven at
støtte det gode forslag
fra sin kollega og lade
BPI’s Personaleforening sponsorere de 2
juletræer.
Normalt bliver overskydende skum fra BPI’s
generelle produktion
regenereret og genanvendt i andre udvalgte skumløsninger.
Men i dette tilfælde fik
de kreative og noget
anderledes, “langtidsholdbare” træer en anden skæbne, der tjente
et lidt højere formål.

