Byens Køkken ønsker alle
en festlig påske og byder
derfor både på skidne æg,
lam og kylling.
Julen varer lige til påske,
og sørme om det ikke er
påske lige om lidt. Så afløses alt det røde af alt
det forårsgule, og flæskestegen skiftes ud med
lammestegen.

Traditioner der gentages
år efter år!
I ugen op til påske går beboerne allerede
i gang med at klippe og klistre påskepynt til hele huset. I fællesrummet er
der stillet borde op med alt hvad der
dertil hører af karton, fjer, glimmer og
maling hvoraf der udspringer den flotteste udsmykning. I påskeugen forkæles
alle beboere et påskeæg og skærtorsdag
bliver bordene på hver enkelt afdeling
dækket flot op til en dejlig påskefrokost.
Ikke bare til påske men hele året kører
traditionshjulet ivrigt rundt på bostedet
Munkehatten i det sydlige Odense. Her
har de nedsat en såkaldt traditionsgrupe
som forud for såvel fastelavn, påske,
pinse, jul mm. forbereder arrangementer; store som små til stor glæde for stedets beboere.

HØJ PÅ TRADITIONER PÅ MUNKEHATTEN

ANNAS PÅSKEMINDER

PÅSKETRADITIONER

Anna er 89 år og bor på et dejligt plejecenter i Odense. Hun
mindes de gamle påsketraditioner fra hendes opvækst i
Ingerslev. ”Da jeg var barn havde vi mange høns, så det var
naturligt at vi fik æg hele året, og til påske fik vi skidne æg,
og det kunne jeg ikke lide.” Siger Anna.
Andre traditioner syntes Anna
bedre om. ”Vi plukkede altid
påskeliljer ude i haven, vi havde
rigtig mange, så naboerne kunne
også få en fin buket.” Anna fortæller
videre, ”Der var altid pyntet fint op i
hele huset, og til påske var der da
gjort lidt ekstra ud af det med
blomster, lys og dug på bordet.”

Påskelørdag fik man æg i sennepssauce – skidne æg! Denne
udbredte påskemenu sikrede, at
man ville blive fri for svære
sygdomme i det kommende år.
Påskedag var årets store æggedag
– ikke nok med, at man spiste så
mange æg, som bukse- og kjoleliv
kunne holde, man underholdt sig
også med at trille påskeæg.

KROKUS

Anna sidder altid ved vinduet og
følger med i vejret og årstidernes
skiften. Hun elsker den lyse tid der
er på vej og håber også at der
kommer påskeliljer ude foran
plejecentret.
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Hvilke traditioner omkring
påske husker du tilbage på?

