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Jeg skulle på kurs. I en alder av 61 år
hadde jeg jo gått på en del kurs tidligere.
Dette kurset skulle bli annerledes.

«Førjulsdager på
Montebellosenteret»

eg hadde fått kreft. En uvirkelig
situasjon. «Kreft er noe andre
får», tenker de fleste av oss – «ikke
jeg». Jo, det hadde rammet meg
denne gangen. Det var konstatert
kreft i tykktarmen. Men det vil gå
bra, vil det ikke? Statistikken sier at
overlevelsesprosenten ligger på over
70%.

J

Etter en vellykket operasjon på Ahus for litt over ett år siden, fikk jeg
gode tilbakemeldinger fra leger. Jeg
følte jeg var i de beste hender og
godt tatt vare på. Oppfølgingen fra
A-hus har vært over all forventning.
Man leser i forskjellige medier hvor
dårlig stilt vi er i Norge på sykehussektoren. Jeg har ikke meldt meg
inn i det hylekoret. Snarere tvert i
mot. Maken til imøtekommenhet,
omsorg og oppfølging kan jeg ikke
erindre å ha blitt tildelt i det offentlige rom tidligere.
På A-hus fikk jeg også gleden av å
være med på mestringskurs for tarmkreftopererte. Dette var et kurs jeg
mente ikke angikk meg, over et
halvt år etter operasjonen. Der tok
jeg feil. Det var godt å få satt ord på
noen følelser
jeg hadde
lagret
og
få

nyttig informasjon med meg videre.
Da m in kone også fikk konstatert
kreft i tarmen, i underkant av ett år
etter, kom vi over en brosjyre på
Ullevål Sykehus «Kursopphold
2011». «MONTEBELLO – nytt perspektiv på livet». Vi ble nysgjerrige.
Nå var vi kommet i samme situasjon. Vi var flinke til å «hjelpe
hverandre», men etter kurset på Ahus, forsto vi at det var mange der
ute som kunne bidra til veien
videre.

Ut på tur
I starten av desember i fjor pakket
vi koffertene. Denne gangen var
ikke målet La Gomera som så
mange ganger tidligere. Målet var
Mesnali i Ringsaker kommune på
Hedmark. Vi hadde kommet med på
kurs 49-11 «Førjulsdager på
Montebellosenteret». Det ble litt
mer tøy å pakke enn vanlig.
Temperaturforskjellen mellom La
Gomera og Mesnali kan jo fort være
på over 40 grader. Men vi tok med
badebukse. Gjennom ei god venninne hadde vi fått vite at kursstedet
hadde et flott badeanlegg. Der holdt
vannet over 30 grader celsius.
Førsteinntrykket lovet godt. Det
store ruvende kurssenteret lå i flotte
omgivelser, og ved ankomst ble vi
mottatt med varme og vennlighet.
Vi rakk å pakke ut sakene, men
heller ikke mer. Middagen ventet på
oss i spisesalen, og i auditoriet
etterpå ble vi informert om
hva disse ti dagene
skulle inneholde.

Det skulle vise seg å inneholde mye
og være både berikende og inspirerende.

å bli kjent. Her var det mange rom. Aktivitetsrom,
samlingsrom, leserom, TV-rom, biljard-rom, treningsrom og ikke minst et flott badeanlegg.

Nå, fire uker etter oppholdet, har
jeg behov for å sette ned noen tanker om hva jeg har opplevd og hvorfor jeg mener at andre i samme
situasjon som oss, bør melde seg på
slike kurs.

Mange opplevelser

Takk til kurspersonalet
Først vil jeg takke alle som var med
på å gjøre oppholdet vellykket for
oss. Takk til kurspersonalet, som
med sin rike kunnskap og velvillighet sørget for at alle ble tatt godt
vare på.
Målet for kurset var at kursdeltagerne skulle samle krefter gjennom
fellesskap, tid til refleksjon, hyggelig
samvær, turer, aktiviteter og gode
opplevelser.
Rammen rundt kurset kunne ikke
vært bedre. Hovedhuset, som er fra
1898, ble restaurert til dagens bruk
i 1990-91. Det var i sin tid et
sted for tuberkulosepasienter. I
dag er Montebellosenteret
organisert som en stiftelse
opprettet av Staten ved
Sosialdepartementet.
Det er en nasjonal helseinstitusjon for kreftpasienter og deres pårørende.
Formålet er å gi hjelp til
livsmestring.
Ruvende trebygning med sjel
Hovedbygningen er et kapittel
for seg. En ruvende trebygning
med kunst og rik utsmykning. De første dagene
ble brukt til

Rammene var gode, men innholdet var om mulig enda
bedre. Et flott auditorium ble samlingsstedet hver
morgen og ettermiddag. Her foregikk all informasjon,
foredrag, kåseri og konserter.
Dag Hareide snakket om «tid». Hva er tid? Han snakket om fortid, nåtid og fremtid. «Tiden går ikke fra
oss. Tiden kommer til oss» Han snakket også om hvordan tilværelsen består av mange ting. Ting som tar
tid. De fleste av oss har så mange ting at det blir for
mye å holde i orden. Ting tar tid. Derfor er det mange
som mener at de har dårlig tid. Noen later som de har
dårlig tid. Har du ikke dårlig tid, er du ikke etterspurt.
Det var mange gode innspill om hva tid er. Men
en av kursdeltagerne ga meg et fint bilde på
hvor viktig det er å leve i nuet. Ta vare på
tiden du har akkurat nå! Han plasserte tre
glass på et bord. Fylte glassene med vann.
Det første glasset illustrerte fortiden,
det midterste nåtiden og det siste
glasset var fremtiden. Så tok
han og helte mørk farge
opp i det første og siste
glasset (fortiden og
fremtiden). Nåtiden
fikk stå uberørt. Det
var krystallklart. Så
tok han og helte
vann fra fortiden over
i nåtiden. Det samme
gjorde han med fremtiden. Han lagde et bilde
på hvordan nåtiden
kunne ødelegges av at vi
ikke var til stede i nuet,
men ha med seg både fortiden og fremtiden.

Ma tverkstedet: Ola Vullum og Ingermari Halvorsen i aksjon

Blikk stille i badebassenget. Men oftest var det flere som benyttet
seg av det flotte anlegget

Bevegelsesglede. Flere benyttet seg av turtilbud med leder. Ingen
sa «nei takk» til kaffe og muffins.

Ragnar

i skogen i Mesnali.
d, kunne det se slik ut
Når sola hadde gått ne

«Tiden går ikke fra oss.
Tiden kommer til oss.
Ta vare på tiden du har
akkurat nå!»
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Montebello ruver i terrenget, der det ligger omkranset av flott natur.
Spiten snakket om rytme – livets
rytme. Hva får strengen til å dirre i
meg? Hvordan ta vare på barnet? Å
slippe seg løs! Å være trygg på hverandre! Vi fikk se en DVD som viste
hvordan menneskene på Mali brukte musikk i hverdagen, både i fritid
og på jobb. Fornøyelig!

Undertegnede registrerte bare blide
fjes. Det lokale koret som har medlemmer helt fra Elverum i sine rekker, ga oss en fin blanding kormusikk
med bl.a. julemusikk, musikk av
Sting og Åge Aleksandersen og en
sprudlende versjon av «Chilli Con
Carne» og mye mer.

I aktivitetsalen fikk vi være med
på Øyvind og Eimund Sands
«Visuell geometri». Fasinerende!
De samme herrene stod også bak
«Kreativt verksted». Vi ble delt i to
grupper. Den ene gruppen skulle
instrueres og fremføre et tablå,
mens den andre gruppen skulle få
gleden av å være tilskuere ved oppførelsen. I følge tilskuergruppen var
resultatet vellykket.

Vi fikk også servert «Røsbaks blå
time» der Ove Røsbak, kjent fra
bl.a. biografi om Alf Prøysen, ga oss
et lite innblikk i Prøysens verden.

I «Storstugu» fortalte Kari Skanche
historier som trigget lattermusklene.
Kari er ikke den som tar seg selv så
høytidelig. Hun bød på seg selv til
alles store fornøyelse.
Kari fikk vi også glede av å treffe
under «Adventlys og høytlesning» og
som instruktør i «Pusleverkstedet».
Om det var noen som gikk ut av
Auditoriet etter at konserten med
Solheimkoret var over uten å være i
godt humør, får de takke seg selv.
Det var i hvert fall ikke korets skyld.

Også Inge Eidsvåg var innom Alf
Prøysen gjennom sitt kåseri «Sorgen
og gleden, de vandrer til hopes». Vi
var tross alt i «Prøysen-land».
Inges historier, ispedd god musikk,
var ett av mange høydepunkt. Aldri
før har jeg hørt «Så lenge skutan
kan gå» i en flottere versjon enn den
jeg fikk høre under Inge Eidsvågs
tilmålte tid i Auditoriet. Svenske
Marie Bergmann har jeg jo fulgt tett
på 70- og 80-tallet. Men hennes
flotte versjon av Evert Taube-klassikeren, hadde jeg ikke fått med meg.
Vi fikk også høre May-Britt
Andersen i «Spelldåsen» – en
Prøysen-perle som Geir Holmsen
har satt musikk til. Den hadde jeg
hørt utallige ganger før og er en av
mine Prøysen-favoritter.

Det var ikke bare de
innleide som underholdt
Nå har jeg fortalt om mennesker
som var engasjert av Montebellosenteret. Når 65 mennesker er samlet, som under disse kursdagene, er
det alltid noen som har noe å by på.
Det ble vi også oppfordret til. Etter
hvert som folk ble litt «varme i
trøya», og det ble vi ganske fort,
fikk vi innslag av både piano, gitar,
sang og opplesning. En av kursdeltagerne, ga oss daglige doser med
dikt og gåter. «Jeg er liten, lett og
firkantet. Du setter meg i hjørnet.
Jeg har ikke ben, men ferdes over
hele verden». Ingen lett nøtt å
knekke. Men da svaret kom, var det
selvsagt innlysende. Frimerket, selvfølgelig. Eller hva med: «Jeg er en
av fem brødre. De andre fire går
rundt i all slags vær. Jeg følger dem
rundt, men jeg sover i mørket. Hva
er jeg?». Jeg klarte ikke den heller.
Svaret er: Reservehjulet. Noe annet
kunne det jo selvsagt ikke være.

Uteaktiviteter
«Førjulstid på Montebellosenteret»
bød også på aktiviteter utenfor senteret. Allerede andre dagen var det
lysmesse i Mesnali kirke. Mot slutten av kurset var det førjulstoner i
Sjusjøen fjellkirke hvor Mesnali
barnekor var midtpunktet.

For de som hadde lyst og klarte,
ble det turer med bl.a. kaffe og muffins (de største jeg har sett) rundt
bålet.
Kanefart var også et tilbud mange
takket «ja» til, og så var det selvsagt
lov til å begi seg ut på tur på egenhånd. Undertegnede som er en ivrig
hobbyfotograf, lot ikke sjansen gå
fra seg og synes selv han fikk noen
blinkskudd i det fine vinterværet.

(det var jo snart jul). Brokkolisalat,
byggrynskrem med kirsebærsaus og
mye, mye mer. Uimotståelig. Jeg tror
jeg la på meg 3-4 kilo i løpet av kurset. Og det kunne kokken godt leve
med så lenge det var greit for meg,
som han sa. Og det beste var at vi
fikk med oss oppskrifter på de aller
fleste rettene samlet i en perm den
siste dagen. Så nå fortsetter jeg å gå
opp i vekt.

Inneaktiviteter

Gode samtaler
og godt samhold

Under oppholdet på Montebello var
det også lagt opp til aktiviteter.
«Pusleverkstedet» bød på julestrikking, lage julekort, lappesøm, nunofilting, borddekorasjon, borddekking, kransebinding, smak og lukt
av lefsebakst og i «Matverkstedet»
var det julebakst og julesild.
Som den ivrige leser skjønner, var
det ikke mye rom for avslapping.
For å si det som det er: det gikk i ett
fra morgen til kveld. Men, det var
helt frivillig. Vi ble hele tiden oppfordret til å ta oss pauser og ikke
være med på mer enn man selv
orket og ønsket. For undertegnede
var det så mye som fenget, at
ipoden med mye god musikk bare
ble tatt i bruk en gang under oppholdet.

Gode matopplevelser
Mellom alle aktivitetene var det
selvsagt satt av plass til frokost,
lunsj og middag. Synes du at jeg har
vært i overkant positiv så langt, topper kjøkkenet alt dette. Måltidene
overgår alle mine tidligere matopplevelser. Jeg er ikke en veldig bereist
kursdeltager, men har likevel god
nok erfaring til å konstatere at
Montebellos kjøkken ligger helt i
tetsjiktet.
Frokosten startet alltid med en blåbær-, gulrot-, eller jordbærsmoothie
for mitt vedkommende. Vi fikk energidrikker, proteinbomber og blåbærsuppe med vaniljeyoghurt. Elghakk,
ovnsbakt laks med urter, marinert
kalkunbryst, marokansk bønne- og
grønnsaksgryte, pinnekjøtt og ribbe

Men det kanskje viktigste og mest
verdifulle jeg fikk ut av disse elleve
førjulsdagene i Mesnali, var alle de
gode samtalene og det gode samholdet og vennskapet som ble skapt.
Den første dagen ble vi delt opp i
grupper på opp til 14 personer i hver
gruppe. Ikke tilfeldig satt sammen.
Det som overrasket meg, var hvor
fort vi ble kjent med hverandre, og
hvor fort vi ble trygge på hverandre.
Etter bare tre, fire dager kunne jeg
sitte og prate om ting i gruppa som
jeg ikke hadde gjort med mine nærmeste tidligere.
Før vi gikk til våre respektive gruppesamtaler, ble vi oppfordret til å
fortsette å snakke om det som var
tatt opp under kåserier tidligere på
dagen. I vår gruppe ble det også rom
for andre temaer, og det ble både
latter og gråt.
Vi ble en veldig sammensveiset
gjeng. Jeg fikk meg til å si i en gruppesamtale at «jeg tror vi er heldige i
vår gruppe med tanke på sammensetningen av mennesker». Men når jeg
så meg rundt på Montebello, var det
flere grupper som også var «heldige».
Årsaken til den gode stemningen,
må kanskje ligge i at vi gikk til dette
kurset med felles skjebne, og at alle
var innstilt på gode dager. Det tror
jeg de aller fleste hadde, selv om det
var stor forskjell på i hvilket stadium
vi var i forhold til vår sykdom.

Opprettholder vi
kontakten?
Så var vi spent på – da vi tok farvel
med våre nye venner – om vi kom

Fakta om
Montebellosenteret

Montebellosenteret er en nasjonal helseinstutisjon for kreftpasienter og deres pårørende /nærstående. Formålet er å gi hjelp til
livsmestring etter kreftbehandling. Det er en bærende ide, at
kreftsykdom er mer enn fysisk
lidelse. Det handler om livet i sin
alminnelighet, om eksistensielle,
psykiske og sosiale behov.
Målet er at kursdeltagere henter
frem nye krefter slik at de blir
best mulig rustet til livet videre.
For mer informasjon:
www.montebello-senteret.no
eller ring 62 35 11 00.

Tore Kaa sa var en av mange
bidragsytere med sin sang
akkompagnert på gitar.
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til å sees igjen. Vi var jo i en spesiell
setting. Under oppholdet kunne vi
trekke oss tilbake når vi hadde lyst.
Vi kunne delta, være aktive. Kom vi
til å holde kontakten? Noen var fra
østlandsområdet, andre fra Bergen,
og noen kom helt fra Sandnessjøen.
Tiden får vise. Men allerede få dager
etter oppholdet, har jeg hørt to av
stemmene igjen på telefon. Det er en
god start.

Jeg er klar over at jeg så langt har
vært heldig. Det er derfor jeg kan si
at jeg, tross alt etter den første nedturen, har fått mange oppturer. Om
oppturene fortsetter, får bare tiden
vise. Tiden som kommer til meg.
Men oppturene, de gode tilbakemeldingene og alt det positive jeg har
opplevd etter at jeg fikk kreft, har
gjort meg godt. De vil jeg ikke være
foruten.

Jeg vil gjerne tilbake

Skiene som jeg hadde gjort klare
tidlig i desember for skiturer på
Sjusjøområdet få kilometer fra
Mesnali, lå fortsatt på biltaket da vi
lempet bagasjen inn og skulle begi
oss hjemover den 21. desember. De
hadde vi ikke fått tid til å ta i bruk
til tross for strålende skiføre. Til det
var det alt for mye å ta seg til.

Siste dagen etter avslutningsmiddagen holdt Kristine Hjulstad et
«magisk teater» for oss.
«Tryllekunstner», ville barna ha sagt.
Hun var dyktig. Jeg kan på mange
måter si at oppholdet på Montebello
også ble magisk. Jeg har aldri tidligere opplevd noe lignende. Jeg vil
svært gjerne oppleve det igjen. Jeg
kommer til å melde meg på
«Førjulsdager på MontebelloSenteret» kurs 49-12. Selv om man
har vært på tilsvarende kurs, kan
man søke på nytt og få et positivt
svar. Men man står selvsagt ikke
først i køen. Så kanskje har jeg gjort
meg selv en bjørnetjeneste ved å
dele mine tanker og opplevelser med
flere.

En nedtur, men
flere oppturer
Jeg kan på mange måter anbefale å
gjøre Montebello et besøk. Utgangspunktet er dessverre at man enten har
kreft eller kjenner noen som har kreft.

I skrivende stund sitter jeg hjemme
alene. Kona har dratt. Hun er på
kurset «Ernæring og fysisk aktivitet – Energibalanse i hverdagen»
på Montebellosenteret.

Øverst: Med sine bilder hadde fotograf
Knut Bry satt sitt eget preg på rommene.
Dette prydet veggen på vårt rom.
I midten: Slik kunne en dør se ut.
Nederst: Dette glassmaleriet var det de
badeglade som hadde glede av.
Senteret var fullt av kunst gitt som gaver.

