Mindeord om Anna Christensen 1906-2003, Dybdalsvej 17, Resenbro.
Anna Christensen er død 96 år gammel. Hun var den sidste af sin generation i Resenbro.
I nærved 40 år var hun Rødegårds myndige og dygtige køkkenchef, indtil hun gik af,
da Peter og Marie Liisberg stoppede som forstanderpar i 1979.
Hun var født 8. september 1906 på Agergård ved Flynder nær Limfjorden i en stor
søskendeflok. Efter at have passet sin gamle far i hjemmet til hans død tog hun på
Haslev Højskole, og derfra kom hun til mine forældres private plejehjem, Rødegård,
som kokkepige i 1941. Det var i en tid med brændekomfur og folkehold. Beboerne gik
også til hånde, så der var meget at holde styr på for en ung kokkepige. Med sin jyske
rodfæstethed besad hun alle de egenskaber, der udgør en god køkkenleder: Hun var
ubestikkelig loyal, havde sine meningers mod, var sparsommelig og kunne lave mad,
som de gamle på hjemmet kendte og kunne lide. Der stod respekt om hende, og de der
lærte hende nærmere at kende oplevede også hendes varme hjerte og usvigelige
venskab.
For mine forældre blev ”Anne kokkepige”, som vi kaldte hende, en uvurderlig
sparringspartner og ven. Og når Anna havde talt, blev det sådan! Den hengivenhed og
trofasthed, hun viste dem, omfattede også os børn og vore børn igen. Hvor har vi hygget
os på Dybdalsvej med Annas gode mad og vid – og hendes tørre vestjyske humor
fornægtede sig ikke.
Anna var i sin høje alder stadig interesseret i livet og verden omkring sig. Hun tog
gerne politiske spørgsmål op til debat, selvstændig og rettænkende, som hun var. De
sidste år var præget af tiltagende skrøbelighed. Og at Anna på trods heraf bevarede sin
livsglæde og fik nogle indholdsrige år på sine gamle dage skyldes først og fremmest,
at hun fik en trofast støtte i Edel Kristensen. Det var smukt at opleve hendes kærlige
omsorg for Anna.
Bente Thorborg f. Liisberg.

