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Julen. Den bedste tid på året. 
Er du ikke enig, så kan det 
skyldes, at du griber julen 
forkert an.

Er du ærlig over for dig 
selv, vil du opleve, at julen 
handler om meget andet end 
gaveræs, perfekt julebag, de 
rette krukker foran døren og 
guddommelige dekorationer. 

Problemet er bare, at vi 
har lidt for travlt til at være 
ærlige. Vi har alting, bare 
ikke tid, så vi rider med på 
julebølgen og opfylder en 
masse krav. Ofte fører det 
desværre til 
skrig, skrål 
og skænde-
rier i vores 
stressede 
forsøg på 
at opnå den 
perfekte jul. 
En ”Morten Kock jul”. Vi har 
brug for råd…

Coach Louise Vælds 
står bag Human-Care i 
Fredericia. Virksomheden 
tilbyder uddannelse inden 
for mindfulness, der blandt 
andet handler om træning af 
opmærksomhed, nærvær og 
tilstedeværelse. 

- Der går tit præstation 
i julen. Vi bærer rundt på 
nogle krav om, hvordan den 
perfekte jul skal være. Vi vil 
gøre alt for at opfylde kra-
vene – både egne og andres. 
Og så går det galt. Men er du 
ved at løbe sur i december, 
så drop din designerjul, og 
tænk på, at det bliver den 24. 
december, uanset hvordan 
du vender og drejer tingene. 

Forventningsafstemning
Den lokale ”jule-rådgiver” 
opfordrer os til at være lidt 
mere egoistiske. 

- Selvfølgelig handler julen 
om, at vi skal 
tænke på hin-
anden, men 
prøv samtidig 
at finde ud 
af, hvordan 
den perfekte 
jul ser ud for 

DIG. Spørg dig selv: Er det 
hyggeligt og rart nu – eller 
findes der et alternativ?

I bund og grund er det jo 
ligegyldigt, om julekagerne 
er helt runde. Julepynten 
hænger måske ikke som den 
plejer – og børnene har lavet 
nogle ”alternative” dekora-
tioner. Accepter, at julen ikke 

er som den plejer. Den kan 
stadig godt være "rigtig".

Brænder julen alligevel på, 
er der brug for en klassisk 
forventningsafstemning. 

- Inddrag og involver fa-
milien. Også børnene. Spørg 
hinanden om, hvad der er 
vigtigt i forhold til julen. Un-
gerne har tit nogle helt andre 

forventninger end voksne. 
Æbleskiverne må fx godt 
være fra en pose. Planlæg 
dig ud af travlhed og fordel 
opgaverne, 
lyder det fra 
Louise Vælds, 
der også op-
fordrer den 
julestressede 
”husmor” til 
at spørge manden til råds.

- Spørg far om, hvad han 
forbinder med rigtig jul. Han 
er garanteret helt ustresset, 
og kan tage luften af bal-
lonen…

Sanserne
Vær tilstede i nuet. Brug dine 
sanser. 

- Vær bevidst om dine 
sanser, og giv dig selv lov til 
at få øje på julen. Snus den 
ind, og nyd duften af man-

dariner og starinlys. Det er 
banalt, men du får en mental 
pause, der giver dig overskud 
til julehygge, siger Louise 

Vælds, der 
pointerer, at 
hygge kom-
mer af vel-
vilje og lyst.

- Man kan 
ikke tvinge 

folk til at hygge sig og nyde 
julen, men alle kan øve sig i 
at sanse omgivelserne. Fan-
ger du stemningen, kommer 
hyggen af sig selv…

- Drop din designerjul
Når julebatterierne løber tør allerede midt i december, er der brug for at skrue lidt på forventningerne

Louise Vælds 
Human-Care, Fredericia

- Nogle synes det er helt fanta-
stisk at lave juledekorationer. 
Andre gør det kun fordi det er 
kutyme.

Louise Vælds 
Human-Care, Fredericia

- Find ud af hvad DU synes er 
den perfekte jul – ikke hvad 
andre synes. 

Råd 1: Stop op. Er det rart lige nu? Hvis svaret er nej, så 
tag et valg, der fører dig i en anden retning.

Råd 2: Forventningsafstemning. Inddrag familien og f ind 
ud af, hvad I hver især ønsker af julen.

Råd 3: Brug dine sanser. Duft, smag, lyt og føl. Fang 
stemningen og lad hyggen komme af sig selv.

- Gør op med dig selv, hvad der er den perfekte jul for DIG, siger Louise Vælds fra virksomeheden Human-Care i Fredericia.  Foto: Lars Saugbjerg 

• Dialog med kommune
• Koordinering
• Flytning
• Administrativ hjælp
• Indretning

Tlf: 2814 7264
mdd@mariasseniorservice.dk 
www.mariasseniorservice.dk

 Flytning med ro i sindet
TIL ÆLDRE OG DERES FAMILIER

Hjælp til alm. oprydning/
sortering og meget mere...

Natur KlinikVellingvej 65
7000 Fredericia
Tlf. 25 32 27 79
info@natur-klinik.dk
www.natur-klinik.dk

Cindy Kurek
Homøopat/
DORN Terapeut

DORN Terapi 
Aromamassage 

Homøopati 
Tao Zi

Reiki healing
Magnetsmykker sælges

Gavekort udstedes

Mandag træ! es jeg i 
Fredericia Sundhedscenter 

Kirkestræde 2, 2 sal

Ring til Falck Hjemmepleje:

Tlf. 70 11 40 11

 Hjemmepleje 

Hjemmepleje 

Vi kan hjælpe, både med hjælp 
du selv ønsker at købe og med 
visiteret hjælp fra kommunen.

Kontakt din visitator 
hvis du ønsker vores 

visiterede hjælp.
Hjælpen koster ikke ekstra


