På mandag kommer Kongen!

ØSS Blanda er klare til å hilse Kongen med nyskrevet sykehussang


 Dette er stas, sier Lisbeth Froberg og Sylvi Pettersen. Mandag
formiddag står de parat i vestibylen når Kong Harald kommer for å
åpne det nye sykehuset på Kalnes. Sammen med resten av
sykehuskoret ØSS Blanda, skal de fremføre en nyskrevet,
selvkomponert hyllest til sykehuset.
av AnneGrete Melkerud, Sykehuset Østfold (mailto:'post.info@sohf.no')

 Vi er så stolte over å ha blitt spurt om å synge denne dagen, sier korleder Sylvi Pettersen.
Mandag 30.november klokken 12.00 ankommer Hans Majestet Kong
Harald sykehuset på Kalnes for å foreta den offisielle åpningen.
Innenfor døren vil han bli møtt av glade sykehustoner som hyller
både sykehusbygg og medarbeidere. Teksten er skrevet av Lisbeth
Froberg, som er en av dem som virkelig kjenner sykehuset vårt.

Fortsatt i jobb
 Tenk, jeg var med da sykehuset åpnet i Fredrikstad også, i 1956.
Jeg var 16 år og hadde vaskejobb i sykehuset, sier 76åringen.
Etter noen år med ulike arbeidsoppgaver i sykehuset, reiste hun til hovedstaden for å bli sykepleier. Fra 1963
arbeidet hun som operasjonssykepleier og i anestesiavdelingen i en årrekke, før hun videreutdannet seg innen
rus og psykisk helsevern.

 Jeg er fortsatt tilkallingsvakt, og stortrives på jobb, sier hun.
Hun har vært med i sykehuskoret ØSS Blanda siden oppstarten for 25 år siden, og har ingen planer om å trappe
ned.
 Musikken er veldig viktig for meg, og jeg synger 2. alt av hele min hals, sier hun og smiler.

Lokal underholdning
Under åpningsseremonien på Kalnes er det flere lokale musikere som skal bidra til feststemning. Her vil det bli
både trompetfanfare ved Kai Robert Johansen og sang ved Anette Fossum.
Den offisielle åpningen vil være et lukket arrangement kun for inviterte gjester. Derfor vil vestibyleområdet på
Kalnes være stengt i perioden 10.30 14.30. Pasienter, pårørende og medarbeidere som skal inn i sykehuset, vil
bli vist inn i bygget av vakter som står utenfor hovedinngangen.
Kafé og kiosk i vestibylen er stengt fra klokken 10.00 og åpner igjen etter seremonien klokken 14.30.
Seremonien vil bli overført til skjermer i pasientrom på Kalnes. Det vil bli taler og hilsener både før og etter
snorklipping.
Taler:
Bent Høie, helse og omsorgsminister
Mona, brukerutvalgsleder Sykehuset Østfold
Cathrine Lofthus, administrerende direktør Helse SørØst RHF
Dag Bøhler, prosjektdirektør Prosjekt nytt østfoldsykehus
Just Ebbesen, administrerende direktør Sykehuset Østfold
Etter en pause vil det være taler og hilsener fra blant annet ordførere, entreprenører og samarbeidspartnere.

Til Kalnes
De gule klosser midt i by'n, har flyttet på landet, er ut' av syn.
På Kalnes er et praktbygg reist. Vi jubler og ser nå at flagget er reist.
Ja hipp hurra for da'n i dag, en stor dag for hele vårt fylke.
En gledens dag for store/små, som sliter med sykdom og helse.
En arbeidsplass som krever sitt, av kunnskap og visdom og enda litt.
Hvor målet for hver pasient, er bedring av helse og nytt håp blir tent.
Utdrag av den nye sykehussangen, melodi Sønnavindsvalsen

PUBLISERT 27.11.2015 16:00 | ENDRET 27.11.2015 16:08

