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Tale

Godt nytÅr

Søren Brostrøms nytårshilsen
til Børneavisens læsere

Nytår er lig med traditioner
I Danmark fejrer stort set alle nytår på
samme måde. Vi tæller ned, når klokken
nærmer sig midnat, og mange hopper ind i
det nye år fra en stol eller sofa, når klokken
slår 12. Men sådan gør man ikke overalt. Vi
har samlet nogle af de sjoveste måder at
fejre nytår på:

endda flere gange. Nogle af jer har endda
måske haft covid-19.

Kære børn
Først vil jeg gerne sige rigtig godt nytår
til jer alle sammen! Og tak, fordi jeg her i
Børneavisen må holde en nytårstale til jer.
Vi kan godt blive enige om, at 2020 har været
et mærkeligt år. Et år, hvor vi har skullet vænne
os til at være sammen på en ny måde, og hvor
flere af de begivenheder, vi normalt går og
glæder os til, er blevet aflyst. Det har ikke
været let – hverken for børn eller for voksne.
I starten af epidemien, da smitten med
corona-virus steg lidt for meget i Danmark,
blev I bedt om at blive hjemme fra skole. Og I
var gode til at blive undervist på nye måder
og til kun at ses med få af jeres venner. På
den måde passede vi rigtig godt på hinanden
og især på de ældre og andre, som er i øget
risiko for at blive alvorligt syge, hvis de får
covid-19.
Da I kom tilbage i skolen igen, var tingene ikke
helt, som de plejede at være. I blev bedt om at
vaske hænder tit og at holde afstand, og I har
måske nogle gode venner i en anden klasse,
som I ikke kunne ses med i frikvartererne. I har
skullet aflyse fødselsdagsfester, klassefester,
lejrture og halloween. I har ikke kunnet kramme
jeres bedste- og oldeforældre lige så meget,
som I gerne ville, og måske har I endda ikke
kunnet besøge dem i perioder.
Nogle af jer har også været i karantæne
derhjemme, og nogle er blevet testet, måske

I december måtte vi igen bede flere af jer
om at blive hjemme fra skole, og vi måtte
også ændre lidt på vores juletraditioner. Vi
kunne nemlig se, at smitten igen begyndte at
sprede sig lidt for hurtigt, og at det er vigtigt,
at vi passer lige så godt på hinanden, som vi
allerede har vist, at vi kan.
Jeg kan godt forstå, at alt det her har været
og stadig er svært. Men I skal vide, at I har
g jort det rigtig godt. Og tak for det. Det, som I
har g jort og fortsat gør, betyder, at vi sammen
kommer igennem den her tid med corona.
Nu kommer der snart en vaccine, så vi især
kan undgå, at de ældre og sårbare bliver
alvorligt syge. Men selvom der kommer en
vaccine, er det vigtigt, at vi alle sammen
stadig husker de ting, som vi er blevet så gode
til – nemlig at holde afstand, vaske og spritte
hænder, og at vi bliver hjemme, når vi er syge.
Det er jeg sikker på, at I kan blive ved med og
hjælpe hinanden med at huske på.
Med hjælp fra hinanden kan vi holde smitten
nede i det nye år, indtil vi på et tidspunkt kan
være mere og flere sammen og kan kramme
hinanden igen.

I Spanien skal du være hurtig til at spise
druer. Når der mangler 12 sekunder af året,
skal du nemlig spise 12 vindruer. Og de skal
alle spises, inden klokken slår 12, ellers
bringer det uheld i hele det nye år.

I Brasilien og i flere andre lande i Sydog Mellemamerika betyder farven på
undertøjet noget særligt ved nytår. Rød
betyder romantik og kærlighed. Og gul
bringer penge og held. Derfor produceres
der ekstra undertøj i disse farver til nytår.

I Grækenland spiser de et sødt brød med
en mønt i nytårsaften. Den person, der får
brødskiven med mønten i, siges at være
heldig i det kommende år.
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Mange tak, og godt nytår!
Kærlig hilsen
Søren Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen
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