
Hverdagslivet i en Corona-tid 
 Artikel af Daniel Eisner-Larsen og Gitte Jensen 

Mandag eftermiddag sidder jeg sammen med 

Daniel i Parkvængets café for at høre lidt om, hvad 

tiden går med på Parkvænget, når mange af de 

fælles aktiviteter er lukket ned pga. Corona. 

Medarbejdere og beboere har evnet at holde fast i 

hverdagslivet og et par mindre aktiviteter på tværs 

mellem bølge et og to i Corona-tiden. 

Jeg vil gerne begynde med at fortælle lidt om 

peeruddannelsen, siger Daniel. Den har vi arbejdet 

med gennem hele 2020. Vi, hvem er det? spørger 

jeg interesseret. Det er Rasmus, Janick og mig selv, 

og så Joy og Jakob.  

Fortæl mig lidt om hvad I konkret har arbejdet med 

i uddannelsen, hvordan er I gået til det? Vi talte om 

5 temaer, som Joy og Jakob kaldte for CHIME. Jeg 

kan ikke huske alle temaerne, men der var i hvert 

fald et tema om ’håb’ og ’mening’ og noget om at 

være ’forbundet til andre’ mennesker.  

 

Så de temaer står særligt stærkt for dig, spørger jeg. Daniel nikker. Hvorfor mon det lige var de temaer 

der talte til dig? Håb fordi…. Det er vigtigt at have drømme og tro på fremtiden…. Det synes jeg. Det er også 

et vigtigt tema, det-her med at være forbundet til andre mennesker. Vi har talt om vores relationer til andre 

og dem vi holder af…. Det er vigtigt for mig for tiden.  

Fortæl mig lidt om uddannelsen, hvor tit har I mødtes? Hver anden uge, og i den modsatte uge har vi holdt 

1-1 møder med Joy. Vi har lavet en masse øvelser sammen, os tre der var med på uddannelsen. En af 

dagene fik i en historie som vi skulle forholde os til. Det fungerede ret godt. Jeg kunne godt lide øvelserne. 

På 1-1 møderne har jeg talt med Joy om mål. Jeg har arbejdet på det her med at være sammen med andre 

og skabe relationer til andre. Jeg har også øvet mig på at være mere på, på møderne. Det er gået ok med de 

mål, synes jeg. Det kunne da have været bedre, men ok. Daniel ser på mig og det ligner at han smiler bag 

mundbindet. 

Hvad synes du om at være med til at udvikle uddannelsen? Det har været udfordrende - men også 

lærerigt. Hvad synes du, at du har lært når du tænker tilbage på forløbet? Jeg har været mere åben 

overfor de andre…. Og øvet mig i at være i en gruppe….  

Hvad har din tid ellers gået med i Corona-tiden? Jeg var en del hjemme, da min mor stadig levede. Nu 

besøger jeg min lillebror i huset, hvor han stadig bor. Jeg var sammen med ham til jul og i nytåret. Det var 

rigtig hyggeligt. Hvor er jeg glad for at høre at I stadig har en tæt kontakt, det er dejligt, siger jeg. Hvad 

laver du så når du er hjemme hos dig selv, altså her på Parkvænget? Spiller playstation, griner Daniel. Og 

lige nu ser jeg herre-håndbold i stuen med de andre beboere. Det er vildt fedt, jeg holder øje med Mikkel 



Hansen og Landin! Hvordan klarer I det på enheden, med afstand og alt det? Vi har to sofaer, og der sidder 

kun én person i hver sofa og så flytter vi rundt på stolene…. Men I hygger jer godt og passer på hinanden? 

Helt sikkert.  

Ud over afstand hvad har så ændret sig i Corona-tiden? Ja det er jo alt det her med mundbind og 

håndvask. Hvad er forskelle mellem før Corona og nu her? Ikke så meget, det tænker jeg ikke meget over. 

Det er ikke meget der er ændret i mit liv. Det er ok for mig, jeg har vænnet mig til det. 

Hvad glæder du dig mest til når restriktionerne ophører? At være tæt på andre igen, uden at skulle tænke 

over det.   

 


