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Fleire saker

Folk skal bli sett i hele
landet

Ikke usannsynlig at det er
flere omikronsmitta i
Valdres

36 eiendommer har fått
nye eiere i Vestre Slidre –
deriblant denne
landbrukseiendommen

Avlyser julemarkedet: –
Trist

Etnedal er nummer 252 i
Norge

Kommentarer til denne saken

JULEGLEDE

Julegleden satte
følelsene i sving hos
Alicia

TAKKNEMLIG: Alicia forventet ikke blomster,
og ble tydelig beveget Foto: Siri Kathleen
Brenden

Alicia Feuerherrn Sanne jobber til
daglig i Kampenes Begravelsesbyrå
på Fagernes. Da hun ble nominert til
avisas juleglede, var det på grunnlag
av at hun er der fra dag en og
behandler pårørende som har mistet
noen med kjærlighet, empati og
respekt.

Av Siri Kathleen Brenden
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A N N O N S E

 For abonnentar

JULEGLEDE Etter å ha opplevd mange
dødsfall over en kort periode i livet, kjente
Alicia at hun følte på sorg og savn på en
annen måte enn før, og det var da hun tok
valget om å søke stilling som
gravferdskonsulent.

– Jeg kom inn i det fra en annen side og så
den jobben de gjør de som er
gravferdskonsulenter, og jeg tenkte at
«Dette her har jeg lyst til», men man blir jo
redd da, for alt det vonde man skal møte.

Indre styrke

Alicia forteller at hun lurte mange ganger
på om hun kom til å klare det.

– Men når man så står midt oppi det, så
!nner man en sånn indre styrke som man
egentlig ikke helt veit hvor kommer fra, du
bare veit at du må være sterk for de du
står sammen med nå.

Følelsesladet jobb

Å være gravferdskonsulent er ikke en jobb
alle ville takle, og ingen dager på jobb er
lik den andre. Noen ganger kan selve
dødsfallet være av en mer tragisk karakter
eller skje brått og uventet, og det å hjelpe
familie og pårørende gjennom dette kan
bli veldig følelsesladet.

Føler på sorgen

– Noen ganger gråter jeg og sørger
sammen med familien – det er jo ikke til å
unngå i enkelte tilfeller. Det hender jeg
må sørge litt for meg selv før gravferden,
og andre ganger etter gravferden. Den
dagen jeg ikke lenger føler på sorgen til de
jeg er med, da må jeg !nne meg en annen
jobb.

Kan ikke tenke seg noen annen
jobb

Etter seks år hos Kampenes, kan ikke
Alicia tenke seg å jobbe med noe annet.

– Det er en ny historie for hvert
menneske, hver familie, hvert dødsfall jeg
møter på, sier Alicia.

– Det blir som å starte på nytt hver gang.
Vi følger familien så godt det lar seg gjøre
fra begynnelse til slutt, og prøver å gjøre
det beste for de som står igjen.

Når arbeidsdagen er over

Når Alicia ikke er på jobb, er det barn og
hest som gjelder, og den sorte pene
dressen er byttet ut med en helt annen
type dress.

– Jeg tror alle !nner sin egen måte å få
ting ut på – jeg bruker hestene. Det å
være sammen med hestene ute gjør en
tung dag lettere, sier hun med et smil.

Vi i avisa Valdres ønsker Alicia en riktig god
jul med en vel fortjent juleglede.

Juleglede til en hverdagshelt

Vi ønsker å hedre de mange
hverdagsheltene som gjør en «stille»
innsats for medmennesker i Valdres.

Vet du om en person som gjør en
innsats for andre?

Send en e-post til redaksjonen@avisa-
valdres.no.

Skriv utfyllende om hva vedkommende
har gjort og telefonnummer til både
tipser og hverdagshelt.

Les meir om:  

Lik Avisa Valdres på Facebook
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