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En god dag for Lise Bergmann, 92 år

Hver morgen, når vejret tillader 
det, tager Lise bussen til Bellevue 
Strand og bader. Hun er det 
ældste medlem - og det eneste 
æresmedlem - af Arnes Vinter-
badere. Hun synes det er en dejlig badere. Hun synes det er en dejlig 
måde at starte dagen på, og det er 
godt for hendes led at få et kulde-
chok, og bagefter sidde i 
saunaen og strække ud. "Man 
bliver jo draget af det" og "det er 
jo nogle spændende mennesker" 
siger hun.

Om formiddagen gør Lise rent og 
sætter breve fra banken, og andre 
dokumenter, i orden i mapper. 
Hun får hjælp til rengøring i tre 
kvarter hver anden uge, men hun kvarter hver anden uge, men hun 
synes slet ikke det er nok, og kunne 
godt ønske sig lidt mere hjælp. 
Hun gør nemlig meget ud af at få 
orden i tingene, for hun kan huske 
hvor stort et besvær det var, at 
rydde op i de ting hendes egen mor rydde op i de ting hendes egen mor 
efterlod, og ønsker derfor ikke det 
samme for sine børn.

Lise får ofte besøg af sin familie, 
enten til frokost eller aftensmad.
Hendes familie betyder meget 
for hende, og hun har indrettet 
sin kælder, så hun kan have over-
nattende gæster. Hendes søster nattende gæster. Hendes søster 
kommer snart og tilbringer en 
uge hos hende. Hun kan dog ikke 
lide, når der er alt for mange 
mennesker omkring hende, for 
så har hun svært ved at følge 
med, på grund af sit høreapparat.

Familiens betydning for Lise kommer 
tydeligt til udtryk i hendes hjem.
Hendes vægge er tæt dækket af 
portrætbilleder, og også tykke 
fotoalbum ligger fremme i stuen. Hun 
nyder at sidde og kigge i dem og 
mindes de mange rejser hun har 
været på med sin afdøde mand. Hun været på med sin afdøde mand. Hun 
kunne aldrig nde på at anskaffe et 
digitalkamera og have billederne på 
en computer, for som hun siger: "Det 
ville være frygteligt, hvis alle 
billederne i computeren gik tabt, hvis 
den blev stjålet eller gik tabt i brand".

Om eftermiddagen ynder Lise 
at spille på sit ygel. Hun gik 
til klaver som barn, og da hun 
arvede ygelet, mens hendes 
børn stadig var små, besluttede 
hun, at også de skulle have klaverhun, at også de skulle have klaver-
undervisning. Dette førte til, at 
hun genoptog sit eget klaverspil, 
og hun har spillet lige siden. 
Men hun spiller kun for sig selv, 
og ikke for hverken familie eller 
andre. Hun nyder blot den ro 
det giver hende.

Om aftenen kan Lise godt 
lide at se tv. Især TV2 News 
er en populær kanal. Hun 
kan godt lide at holde sig 
opdateret om politik og 
hvad der sker rundt om i hvad der sker rundt om i 
verdenen. "Men jeg kan 
også godt nde på at se det 
der Charlie. De har nogle lidt 
skøre programmer" siger 
hun med et lille smil.


