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Billede fra 1913
På selve indvielsesdagen, 3. april for 75 år siden, blev hospitalets første operationspatient indlagt. Hun hed Cecilie Marie Dons, og ville have været 94 år, hvis hun
levede i dag Hun ville også have kunnet fortælle meget sit ophold på Sct. Maria
Hospitalet i de stedet bliver vi nu nødt til at forske i gamle protokoller og journaler for at
finde ud af, hvordan Marie Dons har haft det dengang.
Hun var indlagt på hospitalet en måned og en uge. Ikke så sært hun har drukket for to
kroner vin. Noget sygekassen ikke betalte, hvad der kan læses i den gamle protokol.
Den unge frøken Dons var kun 19 år, og i al den tid hun var indlagt hos
Mariasøstrene, ringede hun for hele fem kroner. Mange penge i de dage! Det ser også
ud til, at hun er den af de første patienter, der har ringet mest. Måske har hun
telefoneret til sin tilkommende mand, tandtekniker Marinus Bang, hvem ved?

Fra hospitalets 50 års jubilæum i 1963.
Det er svært at vide hvordan Marie Dons, der jo senere kom til at hedde Marie Bang og

i mange år boede Enghavevej 24 i Vejle, har haft det med de katolske søstre og deres
accent. Måske tøvede hun lidt i forgangen, da hun fik øje på den indmurede buste af
Jomfru Maria. Jo, men hun hed jo selv Marie, så hun er nok fortrøstningsfuld gået
videre.
Noget behøvede den små frøken Dons ikke at være bange for, nemlig at søstrene ville
udnytte hendes sygdom og unge alder til at omvende hende til den katolske tro
med Marie Dons blev indlagt på det splinternye katolske hospital, holdt pastor Brems
indvielsestalen i Sct. Norberts kapel. Han sagde bl.a. at vejlenserne behøvede være
bange for katolsk propaganda.
- Søstrene gør ingen forskel mellem protestanter og katolikker, mellem kristne og ikkekristne. Deres kærlighed omfatter alle mennesker. De vil kun bestræbe
sig
efter
bedste evne som barmhjertige samaritanere at vise alle deres patienter den
kærligste omhu og mest samvittighedsfulde pleje.
Så ingen tvivl om, at Marie Dons har været i gode hænder. Hun dukkede da også op
ved hospitalets 50-års jubilæum i 1963 for at hilse på sin sygeplejerske fra dengang,
nemlig Søster Aldegondis, som var en af de første otte søstre, der virkede i Vejle.
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