START EN NY TRADITION

Lav din egen
guldkrukke
OG GEM ÅRETS GYLDNE ØJEBLIKKE
E-bog lavet af Kathrine Felland Gunnløgsson
fra Autismetanken.dk

AUTISMETANKENS
GULDKRUKKE?
Før du går i gang
Måske tænker du - hvad har guldkrukker med
autisme at gøre?
Vores guldkrukke har siden 2014 hjulpet os som
familie med at holde øje med de gode ting i
en til tider ret sort hverdag.
Det styrker og øver vores evne til at holde
fokus på det, vi gerne vil have mere af. Det
positive og det vi er taknemmelige for.
Det er en variation af en
taknemmelighedsdagbog. Et fælles
familieprojekt, som man kan have sammen.
Dagen er lang, men året er kort.
Før du ved af det, sidder du og mindes en
masse gode stunder nytårsaften.

Glæd dig!

Kærlig hilsen
Kathrine Felland Gunnløgsson
fra Autismetanken.dk
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SÅDAN GØR DU
Før du går i gang
Du skal bruge:
En beholder af passende størrelse med låg,
som nemt kan tages af.
Sedler, som du kan notere på (og noget at
skrive med). Jeg har fået printet en masse
små visitkort, som vi bruger til at notere på.
Du kan også printe ekstra ark her fra ebogen.

Sådan gør du:
Sørg for at beholderen står centralt
placeret hjemme hos jer. Det skal være
nemt lige at skrive en seddel og lægge i
guldkrukken.
Når der sker noget, som du gerne vil mindes,
skriver du det på en seddel, noterer dato og
år, og putter sedlen i krukken.
Når året er gået, læser I alle minderne højt
og gemmer dem i en årsæske – og begynder
forfra med et nyt år i guldkrukken.
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PRINT DINE EGNE GULDKORT
DATO:

DATO:

DATO:

DATO:

DATO:

DATO:

DATO:

DATO:

HVAD HUSKER VI
- OG HVORDAN?
Inspiration
Først en historie fra mit virkelige liv:

Min søn August skulle lave et stamtræ til
skolen. Han havde skrevet med den smarte
grønne pen, som far bruger, når han arbejder.
Den, som kan viskes ud.
Jeg syntes selv, jeg var smart med min idé om,
at vi kunne laminere det til sidst.
Men da arket kom ud af maskinen, stod der
intet på de små stykker kulørt papir. Undtagen
på det ene stykke, hvor August så fint havde
skrevet sit navn. Med en anden kuglepen end
den "smarte" grønne - som åbenbart ikke
kunne holde til varmen.

Åååårh mand!
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Så var det, at vi faktisk syntes, det var ret
sjovt. Mærkeligt. Fjollet.
Lidt irriterende - men så kunne vi skrive
navnene med Dymo og sætte på i stedet. Vi
gav hinanden high fives - stamtræet var
reddet!

Som det er godt at blive mindet om igen og
igen og igen:
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Så det behøver ikke kun at være succes og
perfekte kager, der ender i guldkrukken. Nogle
gange kan det faktisk også være sjovt, at blive
mindet om dengang noget gik galt og blev til
en sjov historie i stedet for.
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VITTIGHEDER
Tip
Hvilke vittigheder går I og fortæller?

Fortæller jeres børn sjove ting?

En vittighed, som fandt vej til vores guldkrukke
i en periode, hvor det meste derhjemme
foregik på engelsk, lød:

"What does it take to make a squid laugh?

Ten tickles!"
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HVIS (IKKE ALVORLIG)
SYGDOM KIGGER FORBI
Inspiration
Der sker noget med dynamikken. Især hvis det
er de voksne, som pludseligt ikke er så friske
som de plejer.
Måske træder børnene til? Måske er der lige
en situation, hvor det er ekstra dejligt at have
et barn til at hente et glas vand, næsespray,
lakrids i kiosken, en kop kaffe eller
fjernbetjeningen.
Måske skal der skrues ned for alt og spises
morgenmad til aftensmad?
Måske var det din mand, kone eller kæreste
der trådte til?
Måske klarede du det helt fantastisk godt selv
- på trods af sygdom? Det fortjener et
guldkort!
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Det er også den slags situationer, som giver
mulighed for et hverdagsglimt i guldkrukken.
Jeg har selv været døende af den grumme
mandeinfluenza, men jeg havde heldigvis en
Alfred, som gik ned i kiosken efter lakridser til
mig - og der var en August, som for første
gang selv gik til fodbold (og kom helskindet
hjem).
Ren bonus til guldkrukken!
For det er nogle gange det der sker, når
uheldet og sygdom rammer - så kan noget
andet komme til.
Så hvis du nu skulle være så uheldig at ligge
der - i febervildelse med løbende næse og
følelsen af, at nu er enden nær - så hold øje
med de små glimt. Glasset med vand der blev
hentet. Puden der blev rystet. Den hjælpsomme
barnehånd på din pande.
Det er små glimt, som lyser hverdagen op. I
medgang og modgang.
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MUSIK
Tip
Mens du vokser op, er vejen ofte brolagt med
”for første gang”.

De er oplagte at putte i guldkrukken.

Som for eksempel den første koncert.

Men det kan også være et stykke musik, som I
måske hører igen og igen.

Sommerens hit.

Favorit synge-med-i-bilen sang.

Godnatsangen.

Jeres sang.
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TANKER OM AT GIVE
OG AT MODTAGE
Inspiration
Der skal som regel ikke så meget til at gøre
mig glad. En kop kaffe. Det er som et knus i et
krus. Bare se på billedet. En morgenservering
lavet af August på 10 år.
Når nogen laver kaffe til mig, så bliver jeg SÅ
glad. Mine drenge kender min svaghed - og
jeg bliver så oprigtig glad, når de laver kaffe
til mig. Det er de små oplevelser med glæde,
der guider os. Følelsen af at kunne gøre noget
for nogen.
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HVERDAGEN ER
(OGSÅ) VIGTIG
Tip
Jeg er ret glad for udtrykket dagen er lang,
men året er kort. Det kommer fra forfatteren
Gretchen Rubin.
For før vi ved af det, er hverdagen en anden
end den måske lidt for velkendte rutine, vi har
nu.
Derfor kan der være gode minder ved at
gemme lidt af hverdagen i guldkrukken.
Hvad er hverdag hos jer

lige nu?

Aftensmåltider / livretter
Lege
Bøger
Youtube-kanaler
Legetøj
Podcasts
Madpakken
Morgenmaden
Hvad bliver der tegnet meget af?
Tøj

... alt det der bygger hverdagen op hjemme
hos jer netop nu ...
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DRAMA FØR DAGGRY
Inspiration

Det ser fredeligt ud, ik'? Udsigten fra toget
nær Sprogø. Men forhistorien var alt andet end
fredelig.
For jeg sov over mig, da jeg skulle afsted til
Jylland - og vågnede ca. samme tid som jeg
skulle have været med bussen til Hovedbanen.
Heldigvis viste min mand Mikkel sig igen som
en sand helt - og fortjener ekstra tak - og et
kort i guldkrukken.
Hvad gør en rigtig helt?
Han spørger: Hvad har du brug for?
Og sørger derefter for den nødvendige taxi og
kaffe til turen.
På vej i taxien fik jeg beskeden: Dit tog afgår
fra spor 6.
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BRUG HVAD DU HAR
VED HÅNDEN
Tip
Konfirmationer. Bryllupper. Studenterfester.
Jubilæer. Barnedåb. Og så er der de
almindelige fødselsdage og andet festligt
halløj.
Den slags mærkedage og gyldne øjeblikke
passer fint i guldkrukken.
[Men kun hvis det har været hyggeligt. Dårlige
fester skal i glemmebogen.]
Et bordkort fra en fest kan blive et kært minde
til guldkrukken.
Her er mit bordkort fra en dejlig konfirmation lige før det blev puttet i krukken.
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ET LILLE SØRGELIGT DRYP
I GULDKRUKKEN
Inspiration
Det er ikke kun det lette, som skal i
guldkrukken. Der skal også være plads til små
dryp af noget andet. Noget som også har hørt
året til, men som ikke skal farve det hele.
Det kan være dødsfald. Noget man har skulle
tage afsked med.
Men hvorfor putte noget trist i guldkrukken?
Fordi det jo tit har bund i kærlighed. I dem vi
holder af. Dem der betyder noget. Alt det vi
også gerne vil mindes, når året er forbi, og
guldkrukken tømmes.
I min familie har vi en lille nytårstradition med
at dedikere nogle særlige raketter til særlige
personer. Hvis vi har mistet nogen – eller hvis
nogen har brug for ekstra gode ønsker for det
nye år. Så sender vi en raket til himmels, mens
vi alle tænker på personen, der har brug for
vores ekstra kærlige tanker.
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FOTOGRAFISK HUKOMMELSE
Tip
Hvad er der egentlig sket den seneste uge?
Sådan kan jeg tænke nogle gange, men så har
jeg et lille trick.
Jeg ser, hvad jeg har taget af fotos.
Der er som regel noget, der stikker ud.
En stemning. En begivenhed. Personer. Steder.
En hel masse at være glad for.
På en måde har fotografierne på min mobil en
del til fælles med guldkrukken.
Det er en måde at huske på.
Et mentalt KLIK!
Men fordi vi bliver bombarderet med billeder,
holder jeg alligevel fast i det skrevne ord.
Og det vil jeg også anbefale, at du gør.
Skriv det ned. Put det i guldkrukken.
Men brug endelig mit trick til at huske de
gyldne øjeblikke ved at tage et billede af det.

BONUS
Jeg plejer hvert år i december at få fremkaldt
en masse billeder fra det forgangne år, som
også kommes i guldkrukken. Eller rettere i
årsæsken hvor det forgangne års kort gemmes.
Det giver ekstra visuel glæde!

16

GULDKORT PÅ FARTEN
Inspiration
Jeg har i mange år altid haft en post-it blok og
en kuglepen i tasken. Så kunne jeg nemt lave
en (ekstra) plan til drengene, hvis der blev
behov for det. Nu har jeg også guldkort i
tasken. Så kan jeg nemt skrive og gemme de
gode stunder, når de opstår.
Men nogle gange må der autentiske sedler i
guldkrukken - direkte fra hverdagen. Som fra
en sommer, hvor børnene havde ferie, og vi
andre gik på arbejde. Så er det lykken med en
lille køkkenbordskorrespondance. Det bedste
er naturligvis Augusts egne små tilføjelser.
Rent guld!
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FERIEMINDER MED ET TWIST
Tip
Når du er på ferie, kan du tilføje et twist til din
guldkrukke. Køb et postkort for hver dag I er
afsted og brug dem som guldkort.
Skriv bare ganske kort om hvad I har lavet - og
gerne med en bonus, hvis der har været et
særligt øjeblik.

(For mig var det fx. synet af min lillebror, der
skulle mime ‘styrtløb’ i spillet Hint på en tur til
Malta.)

Så kan stakken af postkort bindes ind og
gemmes sammen med guldkrukken til
nytårsaften og bringe lidt sommerferiestemning til den mørke(re) tid.
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DIN EGEN TIDSMASKINE
Inspiration
"... are you ... OK?"

I min familie ved alle, hvor det citat stammer
fra. Vi ved, hvordan det skal siges. Vi kender
armbevægelsen og ansigtsudtrykket, som hører
med. Måske kender du den også?

Det er ellers en af reglerne - at man ikke må se
på de kort, som er lagt i guldkrukken.

19

Men det var lidt svært ikke at se kortet på
billedet, da jeg åbnede låget for at lægge
dagens kort fra mig selv i.

August havde skrevet en lille for sjov seddel til
vores nytårsaften.

På den måde fungerer guldkrukken som en
slags tidsmaskine - eller fremtidspost. Vi
skriver jo til os selv i fremtiden. Vi giver et
øjeblik en ekstra tur i hukommelsen,

Det kan jeg godt li' - og jeg ved, at August
også nyder at læse sedlerne højt nytårsaften.

[Og citatet er naturligvis fra Back to the Future
/ Tilbage til Fremtiden.]
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FRA MIT PRIVATE ARKIV
Inspiration
Jamen, hvad skal jeg skrive?
Sådan tænker du måske. Sådan har jeg selv
tænkt nogle gange.
Derfor viser jeg her nogle tilfældige (men
renskrevne) kort fra vores guldkrukke-arkiv.
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HVEM VIL DU OVERRASKE?
Tip
Der er en ekstra kategori af kort, som kan
komme i guldkrukken.

Overraskelseskort!
Noget, som først skal afsløres nytårsaften.

En glædelig nyhed.

Noget rart som venter.

En kærlig tanke til fælles glæde.
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MÅLER DU I MILES ELLER
MINDER?
Inspiration
Nogle gange kan vi godt samle guld på
afstand. Altså opleve gyldne øjeblikke gennem
andre. For de smitter - de der særlige øjeblikke
- og især når de sker for nogen, vi holder
ualmindeligt meget af.
For mig har det blandt andet været i 2018,
hvor min far havde brugt tre år på at
forberede sig på at løbe 100 miles på Mors.
Jep - det er langt! Lidt mere end 160 km. Eller
hvad vi vil kalde en lang dag (og nat) i skoene,
for han løb i næsten 24 timer.
Så skulle man måske tro, at det kun kaster et
enkelt guldkort af sig. "At målet er nået”.
Men det er egentlig så meget mere. For der
har været hele rejsen frem mod målet.
Forberedelserne, tankerne - og ikke mindst de
mange, mange løbeture. Selvom jeg slet ikke
kan løbe så langt, har vi også løbet sammen og det er gyldne øjeblikke i sig selv for mig.
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Turen til Mors delte han også ud af. For vi var
afsted på familietur. Vi fulgte ham rundt på
ruten. Nød den skønne ø, de mange flinke
mennesker, det store engagement i løbet - og
så smitter den der løbeglæde altså bare af!

Så både i nattens mulm og mørke (og modvind
og regn) - og da dagen var lys - var vi med og
delte hans glæde. Nød at vi kunne være et
crew, der stod klar med klap og frikadeller. At
vi kunne finde lige netop det rigtige skiftetøj i
den nøje pakkede kuffert. At min bror kunne
cykle med ham - og at vi var klar med
stolte tårer og store knus, da han kom løbende
i mål og fik den velfortjente medalje om
halsen.
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MERE OM MÅL OG MINDER
Inspiration
Jeg læste et tweet af psykolog Adam Grant en
dag, hvor han (i min fordanskede oversættelse)
skrev, at efter du opnår et mål, så øger det
ofte motivationen at sætte barren højere men det mindsker glæden.
Så for at nyde din succes, skal du forestille
dig, hvordan dit tidligere selv ville vurdere det
du har opnået.
Hvis du vidste for fem år siden, hvad du har
opnået nu - hvor stolt ville du så være?
Jeg synes, det er en god tanke.
At huske på hvor langt du er kommet.
Om det så er mål eller miles du mindes - så er
du helt sikkert kommet en lang vej de sidste
fem år, ik'?
Hvis du bliver ved med at fylde i guldkrukken,
vil du have konkrete minder om, hvad der skete
i dit liv for fem år siden ...
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LAD DER BLIVE LYS
Inspiration
Jeg har tænkt lidt over det med lys og mørke.
Hvordan de gyldne øjeblikke kan ændre ellers
mørke dage til noget rart.
At vi kan tænde lys for hinanden - både fysisk
og i overført betydning, når vi gør noget godt
for hinanden.
Det kan være dit fokus den næste tid kan være
at tænde lys for andre.
Den slags har det nemlig med at skinne tilbage
på en selv.
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TAKNEMMELIGHED
Tip
Det er jo som sådan ikke en højtid vi fejrer i
Danmark. Thanksgiving.
Men måske er det en god anledning til at være
taknemmelig. Sådan en lille liste med "Jeg er
taknemmelig for ..." passer fint i en guldkrukke.

Min kunne for eksempel se sådan ud:
Jeg er taknemmelig for mine dejlige sønner.
Jeg er taknemmelig for min mand og hans
måde at passe godt på mig.
Jeg er taknemmelig for min krop og hvad
den er i stand til.
Jeg er taknemmelig for mine luffer i det
kolde vejr, for min søde sorte kat, for bøger
og solbærte, for Netflix og true crime.

Taknemmelighed kan være for det store og for
det hverdagsnære. For helbred og dit hjem.
Måske kan du kun komme på en enkelt ting,
med det er også helt i orden. Det er en øvelse,
som gør mester.
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HVORNÅR SKAL DET VÆRE?
Tip
Hos os har vi en tradition om at åbne
guldkrukken nytårsaften. Så læser vi sedlerne
højt i løbet af aftenen.

Men det kunne være, at I hellere vil:

Læse en seddel hver dag i december.
Læse en seddel (eller flere) hver søndag i
advent.
Læse sedlerne, mens I venter juleaften.
Læse sedlerne i juledagene.
Læse sedlerne 1. januar som opvarmning til
det kommende år.

Det er helt op til jer at skabe en god tradition.
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GIV DET VIDERE
Tip
Jeg håber, du er blevet inspireret til at skabe
en ny tradition og har fået lyst til at lave din
egen guldkrukke.

Det er ikke noget, jeg selv har fundet på, men
det er noget, jeg er blevet inspireret til og har
øvet mig på og forfinet gennem de sidste
mange år.

Derfor kan jeg kun opfordre dig til at give
ideen, guldkrukken, guldkortene og denne ebog videre. Så kan der komme endnu mere
glæde til endnu flere.
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