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Unge på
sporet af
fællesskab
UDVIKLING: 10 unge
rejser Danmnark
tyndt i den kommende uge under
overskriften På
Sporet af Fællesskabet. Mellemfolkeligt
Samvirke står bag.

Af Bjarne Robdrup
KALUNDBORG: En gruppe
unge fra udviklingslande
opsøger i denne tid danske
provinsbyer.
Kalundborg
- og landsbyen Reersø - er
skrevet ind i besøgskalenderen.
Det er udviklingsorganisationen
Mellemfolkeligt
Samvirke (MS), der står bag
en alternativ studietur for 10
nøje udvalgte ungdomsaktivister. Fra næste uge og to
uger frem skal de 10 besøge

10 danske byer - Rødovre,
Hillerød, Vejle, Aarhus,
Svendborg, Odense, Aalborg, Herning, Kalundborg
og Sønderborg.
De er »På sporet af fællesskabet«, der er studieturens
overskrift.
- For mens verden og medierne koger over af problemer og konlikter, bobler og
ulmer det under overladen
med initiativer og handlekraft. Der indes både små
og store fællesskaber af
mennesker, der sammen
forsøger at skabe kreative
løsninger på de udfordringer, vi står overfor som individer og borgere. De unge
skal besøge, og udveksle
erfaringer med, foreninger,
borgergrupper og virksomheder, der på hver sin vis
gør en forskel for fællesskabet - det nære eller globale,
som kommunikations- og
kampagnechef i MS Thomas
Hundsbæk siger:
- Verden er fuld af problemer, det skal man ikke kigge
mange sekunder i medierne
for at inde ud af. Der er til
gengæld meget langt mellem dem, der taler om løsninger. Det er netop det, mødet mellem de 10 gæster og
de hundredevis af danskere
skal handle om. Der er brug
for ny inspiration og nye må-

Nøje udvalgte unge fra udviklingslande er på vej til danmark, og de skal besøge Reersø og Kalundborg i næste uge.
der at gøre tingene på, hvis
det skal lykkes at bekæmpe
den ulighed, mistillid og
fattigdom, som desværre
præger alt for mange menneskers liv.

Danske fællesskaber
De unges tur rundt i landet
vil have fokus på danske fælleskaber. Danmarks egen
udvikling tog først for alvor
fart, da vi lavede tætte fællesskaber som andelsbevægelse, fagbevægelse, højskolebevægelse og oplysningsbevægelse.
Gæsterne besøger Reersø
31. august.

- Her skal vi blandt andet
opleve landsbyens »kunstnertræ« (Reersø Galleriet,
red.), som fungerer som et
samlingspunkt for grupper
i byen. Vores deltagere skal
også møde et lokalt medlem
af beredskabet, som beskytter øen og lokalsamfundet
imod risikoen for oversvømmelser. Hvis vejret er til det,
skal deltagerne på en sejltur
og om aftenen er der (som
hver onsdag) alsang hos Erling Nielsen, som også administrerer landsbyens hjemmeside, fortæller konsulent
Mads Nørgaard-Larsen.
Beboerne i Reersø kan

møde gæsterne til en sludder ved samlingstræet onsdag fra kl. 14.30. Det er netop
ideen med vores rundrejse i
Danmark, at deltagerne kan
møde, inspireres af og erfaringsudveksle med lokale
fællesskaber, borgergrupper, institutioner og virksomheder.
De unge overnatter på
Reersø, og dagen efter, 1.
september, går turen til
Kalundborg. Denne dags
arrangement er endnu ikke
helt på plads, siger MS.
Interesserede borgere kan
få mere vide mere om ruten
og de kommende besøg eller

Foto: MS

tale med nogle af de unge eller deres lokale værter ved
at kontakte Mellemfolkeligt
Samvirke på 60 43 43 21 og
77 31 00 52. Eller på email:
mnl@ms.dk.
Mellemfolkeligt Samvirke er en sammenslutning af
mennesker i over 40 lande,
der arbejder sammen for at
styrke menneskerettigheder og udrydde fattigdom.

Udforsk stamtræets rødder på internettet
SLÆGTSFORSKNING:
Den 14. september
kan man lære mere
om slægtsforskning og internettet i
Eskebjerg Forsamlingshus.

ESKEBJERG: Hvis man gerne
vil udforske sin og familiens rødder, så er der hjælp
at hente i Eskebjerg Forsamlingshus onsdag den 14. september.
Her tilbydes et begynderkursus i slægtsforskning på
internettet, hvor man blandt

Den 14. september kan man lære
mere om slægtsforskning på
internettet i Eskebjerg
Forsamlingshus.
Foto Peter Andersen

andet kan lære at slå op i online kirkebøger og bruge andre internetsider.
Mellem klokken 19.00 og
21.30 underviser Linda Radmer fra Kalundborg Biblioteker de håbefulde slægtsforskere.
Deltagerne skal medbringe følgende oplysninger for
at kunne deltage i kurset:
man skal kende sognet hvor
den person man leder efter
er født og fødselsdata på personen.
Kurset er målrettet nybegyndere, og man må meget
gerne medbringe sin egen
bærbare pc. Har man ikke
mulighed for dette, kan pc
dog lånes.
Prisen er inklusiv kafe og
en ostemad. Tilmelding sker
hos Eskebjerg Forsamlingshus. Der er et begrænset antal pladser.
Kurset er et samarbejde
mellem Eskebjerg Forsamlingshus og projekt »Liv I
Forsamlingshusene«.
Rye
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HERNING

Herning-redaktionen: herning@herningfolkeblad.dk
Herning-redaktør: Thomas Færch Kvist • Tlf: 96 26 37 31

Unge fra udviklingslande kommer
til Herning for at lære
Ungdomsaktivister
besøger Herning
i jagten på danske
fællesskaber
HERNING Mellemfolkeligt Samvirke
står bag en alternativ studietur for
10 nøje udvalgte ungdomsaktivister.

De besøger blandt andet Herning.
Når de 10 udvalgte ungdomsaktivister
drager rundt i landet, er fokus rettet
mod danske fællesskaber. Her er det
formålet at møde forskellige fællesskaber af mennesker, der forsøger at
skabe kreative løsninger for de udfordringer, som vi står over for som individer og borgere. De unge skal besøge
og udveksle erfaringer med foreninger,
borgergrupper og virksomheder, der

på hver sin vis gør en forskel for fællesskabet. Det fortæller Mellemfolkeligt Samvirke i en pressemeddelelse.
Kommunikations- og kampagnechef i Mellemfolkeligt Samvirke, Thomas Hundsbæk, pointerer, at møderne
i høj grad handler om løsninger.

Taler om løsninger
- Verden er fuld af problemer. Det
skal man ikke kigge mange sekunder

i medierne for at finde ud af. Der er til
gengæld langt mellem dem, der taler
om løsninger, og det er netop det, som
mødet mellem de ti gæster og hundredevis af danskere skal handle om.

Borgere inviteres med
Der er brug for ny inspiration og nye
måder at gøre tingene på, hvis det
skal lykkes at bekæmpe den ulighed,
mistillid og fattigdom, som desværre

præger alt for mange menneskers liv.
De unges tur rundt i landet vil have
fokus på danske fælleskaber, og der
søges fortsat lokale værtsfamilier, som
ønsker at huse en eller flere af deltagerne. Interesserede borgere inviteres
med undervejs, og hvis man vil vide
mere om ruten og de kommende besøg,
eller interviewe nogle af de unge eller
deres lokale værter, kan man kontakte
Mellemfolkeligt Samvirke.

LÆS MERE
LØRDAG

HERNING
HOLDER
VI
ÅBEN
GRUND

Formlands
bagland

Henriette Træholt er
projektchef for weekendens
Formland. Men hvilke designs
er hendes egne favoritter
og hvilket møbel i privaten
sætter hun størst pris på? Få
svarene i 10 Nysgerrige.

Herning Kommune inviterer til “åben grund“
Søndag den 21. august:
Velhustedparken, Kibæk kl. 10-12
Tag praktisk tøj på og
kom ud og se områderne.
Vi står klar med kaﬀe og en uforpligtende snak.

herning.dk/boliggrunde - 96 28 23 23

Bag de
tykke mure

Tinghuset i Østergade
i Herning er renoveret fra
kælder til spir. Folkebladets
fotograf og journalist fik lov
til at komme bag murene
i den fredede bygning i
centrum af Herning, hvor
historien møder nutiden på
smukkeste vis

.
.
.
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Den her positivliste vil blive omfattet af
»
»
den kontrolindsats, som vi har i forhold til de

Aalborg

sociale klausuler i Aalborg Kommune.
THOMAS KASTRUP-LARSEN (S), borgmester

Telefon 99353535 E-mail aalborg@nordjyske.dk
Adresse Langagervej 1, 9220 Aalborg Øst

3F er dybt skuffet

Den første weekend
i september er der
atter middelaldermarked i Hals.

Hals er klar til
middelalderdage
HALS: Middelalder-

foreningen i Hals er atter
klar til den årlige markedsweekend på pladsen foran
Hals Kirke. Det sker i
dagene fra 2. til og med
4. september.
Her lægges der fredag ud
med aktiviteter for skolens
børn. Blandt meget andet
underholder middelaldergruppen Ramasjang med
gøgl og musik, ligesom der
overalt på pladsen fristes
med boder, happenings og
åbne værksteder.
I eftermiddagstimerne er
markedet åbent for alle.

Også her bydes der på aktiviteter, inden der fredag
aften er stort middelaldertaffel. Spisebilletter til den
både kulinariske og kulturelle oplevelse kan blandt
andet købes på Infocenter
Hals og på Hals Skole.
Middelaldermarkedet
fortsætter lørdag med indslag fra de lokale middelalderentusiaster - blandt
andet ridderopvisning og
våbendemonstrationer.
I år er middelaldermarkedet udvidet en dag, således at der også er adgang
på pladsen om søndagen.

På Sporet af
Fællesskabet
AALBORG: Udviklingsorga-

nisationen Mellemfolkeligt
Samvirke står i øjeblikket
bag en studietur for
udvalgte ungdomsaktivister fra en række udviklingslande, blandt andet
Malawi, Nigeria og Bangladesh. I løbet af et par
uger besøger de en række
byer, og snart kommer
turen til Aalborg i forbindelsen med projektet ”På
Sporet af Fællesskabet”.
Et udgangspunkt er at
sætte fokus på de små og
store fællesskaber af mennesker, der sammen forsøger at finde kreative
løsninger på de udfordringer, man står overfor i en

verden med problemer og
konflikter.
De unge skal besøge og
udveksle erfaringer med
foreninger, borgergrupper
og virksomheder, der på
hver sin vis gør en forskel
for fællesskabet - det nære
eller globale. De frivillige
skal blandt andet møde
Venligboerne og ”Elsk
Aalborg”.
Undervejs skal aktivisterne bo hos lokale værtsfamilier, og er man interesseret i at lægge hus til, kan
man kontakte Mellemfolkeligt Samvirke. Gruppen
kommer til Aalborg på søndag 4. september og rejser
igen 6. september.

Blokhus Sandskulptur Festival
Tema: Verdens Vildeste Dyr

ÅBENT DAGLIGT KL. 10-17.
Entré: Voksne kr. 60,Børn 3-11 år. kr. 30,Gratis kundeparkering.

BLOKHUS

www.skulpturparken.dk

parken

BOGØ: Kommunen får kritik af 3F,
der mener, at man burde beslutte,
at man ikke længere vil handle
med Bogø Sandwich
Af Jesper Schouenborg
og Lone Hejlskov
jesper.schouenborg@nordjyske.dk

AALBORG: Fagforeningen 3F
er dybt skuffet over Aalborg
Kommunes måde at tackle
sagen om Bogø Sandwich
på.
Som beskrevet af NORDJYSKE Medier endte sagen
med, at kommunen ikke
foretager sig noget overfor
firmaet, der blev landskendt, da TV2-programmet
Operation X tidligere på året
satte fokus på virksomheder,
der udnyttede SU-systemet
for udenlandske studerende. Udgangen på sagen blev
som bekendt, at et flertal i
magistraten besluttede at
udarbejde en positiv-liste
over leverandører, hvor
leverandørerne skal skrive
under på, at de lever op til
kravene i indkøbspolitikken.
Hos 3F mener man, at en
udgang på sagen burde have
været, at man fra kommunens side ikke længere vil
handle med Bogø Sandwich.
- Det ville være et stærkt
signal at sende til andre,
siger gruppeformand for
PSHR Privat, Service, Hotel
og Restauration) i 3F, Kurt
Frederiksen.
Han peger på, at kommunens sociale klausuler i dette
tilfælde ikke har hjulpet.

- Det er lidt varm luft, at
man slår sig op på, at man
har sociale klausuler, og så
har man en virksomhed, der
virkelig er blevet taget med
hånden i kagedåsen, og så
gør man ikke noget ved det,
siger Kurt Frederiksen.
Mange af kommunens
institutioner og primært
skoler har handlet med Bogø
sandwich.
- Jeg undrer mig over, at en
blå kommune som Rebild
kan smide dem på døren,
men en rød kommune som
Aalborg laver en positivliste, siger Kurt Frederiksen
med henvisning til, at Rebild
Kommune har valgt at
opsige deres samarbejde
med Bogø Sandwich.
Fine ord og skåltaler om
en positiv-liste er ikke noget
værd, hvis det ikke følges op
af kontrol og konsekvenser
for dem, der træder ved
siden af, mener 3F.
- Man vægter sin afgørelse
udelukkende på oplysninger
fra virksomheden.
Hidtil har en dialog mellem 3F og Bogø Sandwich
om en overenskomst ifølge
3F ”været fuldstændig frugtesløs”, og fagforeningen er
100 procent overbevist om,
at firmaet ikke ønsker at indgå en overenskomst.
Hos Aalborg Kommune
siger borgmester Thomas

Kastrup-Larsen (S) om kritikken.
- Der ligger jo ikke en dom
fra retten på det. Det er et tvprogram, hvor de her ting er
kommet frem. Det som jeg
synes er vigtigt er, at man
fremadrettet sikrer sig, at de
her ting kommer til at foregå

på ordnede overenskomstvilkår.
Liste med kontrol
Den såkaldte positiv-liste vil
blive fulgt op af kontrol.
- Den her positiv-liste vil
blive omfattet af den kontrolindsats, som vi har i for-

Gadeforening mødes om
Julefrokost på fjorden

JULEMENU:
1) Bagt Torsk
2) Oksehale consommé
3) Sprød Confit af andelår
4) Rosastegt Oksemørbrad
5) Danske og franske oste
6) Ris la mande a´la Prinsessen
3 retter (nr. 1-4-6)
kr. 335,4 retter (nr. 1-3-4-6)
kr. 395,5 retter (nr. 1-2-3-4-6) kr. 455,6 retter (nr. 1-2-3-4-5-6) kr. 535,-

TRADITIONEL JULEBUFFET

Marineret sild, Varmrøget laks, Lun leverpostej,
Rejer, Rødkålssalat, Rosastegt andebryst,
Vendsysselsk grønlangkål, Stegt julemedister,
Flæskesteg med rødkål og brunede kartofler,
Ris a’la mande, 2 slags oste, Div. tilbehør,
2 slags hjemmebagt lunt brød, Rugbrød
Buffet ombord på skibet:
Pr. couvert kr. 300,(Kun ved bestilling af selskabsarrangement
på min. 25 personer).

oplevelser i Kulturhuset Blokhus

v/Kulturhuset Blokhus ∙ Vesterhavsvej 6, Hune ∙ Blokhus ∙ Tlf. 70231756
www.skulpturparken.dk ∙ www.facebook.com/SkulpturparkenBlokhus

20.000 m2 ∙ Skulpturer i sand, træ, sten, jern, bronze

Prinses Juliana . Vestre Havnepromenade 2 . 9000 Aalborg . Tlf. 98 11 55 66
mail@prinsesjuliana.dk . www.prinsesjuliana.dk . facebook.com/PrinsesJuliana

Hillerød

ALLERØD | FURESØ | EGEDAL | HALSNÆS
HELSINGØR | RUDERSDAL | FREDENSBORG
FREDERIKSSUND | HØRSHOLM | GRIBSKOV
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Udenlandske unge besøger Østhuset
INSPIRATION: Unge
fra forskellige dele
af verden har besøgt
Østhuset for at høre
om Østhusets arbejde med områdets
kvinder og unge
piger.

HILLERØD: Unge fra både
Afrika, Asien og Mellemøsten har besøgt Østhuset.
Besøget var arrangeret af
Mellemfolkeligt Samvirke
i forbindelse med deres projekt »På Sporet Af Fællesskabet«. Formålet med besøget var blandt andet at gøre
deltagerne klogere på, hvordan Østhuset samarbejder
med de lokale kvinder for
at skabe et bedre lokalsamfund.
- Arbejdet med kvinder i
Østhuset har stået på i omkring fire år, og det har været en stor succes for området. Kvinderne har fået en
masse ny viden, og samarbejdet har også haft en positiv indflydelse på de store
piger, som går i klubben,
men også på drengene, som
kommer i klubben og på området, sagde Kira Andersen,
der er projektleder i Østhuset.

Projektets formål
Mellemfolkeligt Samvirke
er en organisation, der arbejder for at forbedre forholdene i nogle af verdens
fattigste lande. De har mere
end 70 års erfaring med udviklingsarbejde, og de har
særligt fokus på kvinder og

unge i deres konkrete arbejde.
- Vi har, i samarbejde med
vores ActionAid samarbejdspartnere i de forskellige lande, fundet de unge, der
er en del af vores »På Sporet
Af Fællesskabet« projekt.
De er alle engagerede i deres
eget lokalsamfund, og det er
forskelligt, hvilke tematikker, de unge, vi har udvalgt,
arbejder med, sagde Julie
Madsen, der er projektleder
på projektet »På Sporet Af
Fællesskabet«.
Der er i alt 10 unge på besøg
i Danmark, og Mellemfolkeligt Samvirke har valgt at
dele de unge op i to hold. På
den måde kan de nå at besøge dobbelt så mange steder
på de 12 dage, turen rundt i
Danmark varer.

Nøje udvalgte
De fem unge, der var på besøg i Østhuset mandag på turens første dag, er alle nøje
udvalgt som deltagere i projektet. Musabber Ali Chisty,
der kommer fra Bangladesh, er 21 år og studerer Disaster Management. Jihad Namoura er 26 år. Han kommer
fra Palæstina og har studeret Management Information Systems. Kingsley Okpabi, der kommer fra Nigeria,
er 28 år og er uddannet i fiskeri og landbrug. Nozgenji
Bilima kommer fra Malawi
og er 26 år. Hun har studeret landbrug med speciale
i agronomi. Og Nandar Htway, der kommer fra Myanmar, er 30 år og er uddannet
på Chiang Mai University i
Thailand.
Både Nozgenji og Nandar
fortæller i deres intro på
Mellemfolkeligt Samvirkes

To af medarbejderne fra Mellemfolkeligt Samvirke og fem af projektets deltagere var på besøg i Østhuset. Fra venstre ses Mads Nørgaard-Larsen, der er kommunikationsmedarbejder, Nozgenji Bilima fra Malawi, Julie Madsen, der er projektleder, Jihad Namoura fra Palæstina, Kingsley Okpabi fra Nigeria, Nandar Htway fra Myanmar og Musabber Ali Christy fra Bangladesh.
Foto: Kenn Thomsen
hjemmeside, at de interesserer sig særligt meget for
kvinder og ligestilling.
- Det her sted hjælper mennesker med at falde til, og et
sted som det her har vi ikke i
Malawi, sagde Nozgenji Bilima, der er en af de 10 deltagere i projektet »På Sporet Af
Fællesskabet«, på engelsk.

Øvrige planer
Hillerød er ikke den eneste
by, der får besøg af de unge.

Det hold, der var på besøg i
Østhuset, startede i Hillerød, hvorefter turen går til
blandt andet Kalundborg og
Jylland. Det andet hold startede i Rødovre og kommer
efterfølgende bl.a. til Fyn.
Hele turen slutter den 9. september.
Selvom
hovedformålet
med besøget er, at projektets
deltagere får inspiration fra
de danske fællesskaber, de
besøger, så håber Mellemfolkeligt Samvirke også, at de
steder, deltagerne kommer
til at besøge, også lærer noget den anden vej rundt.
asmeyer

Fra venstre ses Petra Duobra, der er bruger af Østhuset, Kira Andersen, der er projektleder hos Østhuset, og Rania Tamim, der er frivillig
og tovholder på kvindearbejdet. De var alle tre med til at gøre gæsterne klogere på Østhusets arbejde.
Foto: Kenn Thomsen

»

Det her sted
hjælper mennesker
med at falde til, og et
sted som det her har
vi ikke i Malawi.

SYNING AF LGD. M/RYNKEBÅND &
FORARBEJDNING AF FOLDEGARDINER

-20%

Nozgenji Bilima, deltagere i projektet »På Sporet
Af Fællesskabet«

Ring efter gardinbussen og få et
uforpligtende tilbud. Vores montør
har bussen fuld af prøver og gode ideér
GRATIS

Der blev lyttet intenst og stillet mange opfølgende spørgsmål, da Østhuset havde besøg af Mellemfolkeligt Samvirke.
Foto: Kenn Thomsen

P

Frederiksværksgade 4 . Hillerød . Butikstorvet . Tlf: 48 26 25 15
www.agtex.dk . www.webshop.agtex.dk
Man.-tor. 1000-1730 . Fre. 1000-1800 . Lør. 1000-1400
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En tur gennem Holbæk Kommune

Holbækmusiker
imponerede
i Vanløse

Niklas Lamhauge (i midten)
blev bakket op
af Calle Thiemke (tv.) på cajun
samt Anders Emil Jensen på bas.

HOLBÆK/VANLØSE: Den i
lokale kredse kendte Holbæk-musiker Niklas Lamhauge optrådte lørdag eftermiddag til »Rock i Rendestenen«, et heldags asfaltbal på
Bogholder Allé i Vanløse,
med et sæt nye, egenkomponerede country-pop-sange.
Sangene er en del af et albumprojekt rettet mod genrens hjemland, USA.
At dømme på de godt 100
publikummer kan Niklas
Lamhauge, hvis vokal og
halvakustiske guitar blev
bakket fornemt op af Calle
Thiemke på cajun og An-

ders Emil Jensen på bas, dog
også roligt sætte Vanløse på
sigtekornet, for mellem serierne af kopibands gik Niklas Lamhauges sange rent
hjem.
Efterfølgende var der
ikke meget tid for Niklas
Lamhauge at nyde succesen i. Gearet skulle pakkes
hurtigt, for samme aften
ventede et nyt spillejob til et
bryllup, denne gang dog som
»kopist«.

Mellemfolkeligt Samvirke kom på besøg
JYDERUP: Som en del af projekt »På sporet af fællesskabet« har fem unge fra
forskellige udviklingslande
- Malawi, Nigeria, Bangladesh, Myanmar og Palæsti-

na - besøgt Jyderup Højskole
sammen med Mellemfolkeligt Samvirke.
De besøgte blandt andet
skolens danskundervisning
for lygtninge.

Efter frokost alagde de
fem gæster besøg på højskolens socialøkonomiske virksomhed Café Habibi.
Til sidst blev de vist rundt
i højskolens byhave af en
tidligere elev på linjen Grøn
guerilla.

De fem unge overværede
bl.a. undervisningen
på højskolens lygtningelinje.
Her er deltageren
fra Palæstina omgivet
af to syriske elever på skolen.

Spejdere så sol, måne og dyner

Magnus Heunicke i Holbæk
HOLBÆK: I mandags var det
socialdemokratiske folketingsmedlem Magnus Heunicke i Holbæk som gæst
og oplægsholder til politisk
debataften hos Socialdemo-

kratiet i Holbæk Kommune.
Den socialdemokratiske byrådsgruppe havde slået dørene op for politisk debatmøde om kommunens økonomi
og velfærdspolitik.

Gæsterne så blandt andet den otte tons tunge Schmidtkikkert.

På mødet var Holbæk
Kommunes økonomi et af de
helt store emner.
Her redegjorde den politiske leder Christina Krzyrosiak Hansen for økonomien
og partiets position i de kommende budgetforhandlinger
blev diskuteret.
Den økonomiske gennemgang blev fulgt op af inspirationsoplæg om velfærdspolitik af Magnus Heunicke, der
blev sendt tilbage til Christiansborg med budskab op
at løsne jerngrebet om kommunernes økonomi.
Omkring 50 mennesker
deltog i mødet, som blev
holdt i Kanalstræde.

Magnus Heunicke
og Christina Krzyrosiak Hansen
snakkede om økonomi
under et debatmøde i mandags.
Privatfoto

BRORFELDE: I weekenden
modtog Brorfelde Observatorium de første overnattende gæster - en gruppe astrospejdere fra Møn og Nyord - i
den nyrenoveree hovedbygning.
Det er blot få uger siden,
at spejderne som de første i
Danmark modtog titlen som
oicielle Dark Sky spejdere.
Turen til observatoriet var
en mulighed for at opleve og
udforske observatoriet samt
det særlige fredede nattemørke, som kun indes over
Brorfelde.
Weekenden bød på undervisning og læring i brugen
af kikkerter og stjernekort.
Derudover var der rundvisning i området med indlagte
fortællinger om Danmarks
sidste professionelle observatorium og dets betydning
for dansk såvel som international astronomi, fortæller
Anders Kildebæk, udviklingskonsulent ved Brorfelde Observatorium.

Astrospejderne var på stjernekursus i tre dage.

Foto: Steen Larsen
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balloner gik i luften

www.odderavis.dk

Vandhalla
90 m rutsjebane • Varmtvandsbassin • 25 m bassin m. ramper
– se mere på www. vandhalla.dk

Ofentligt åbent:

Onsdag kl. 18-21
Lørdag & søndag kl. 9-15

De varme sommeraftener indbyder til en flyvetur. Sidste mandag aften kunne man fornøje sig over synet af tre luftballoner fra Aarhus Ballon Team, der gik i luften fra
Rathlouskolens sportsplads ved alléen ved Rathlousdal. Ballonerne fløj en times tid i det smukke sensommervej, og turen sluttede et par kilometer fra Virring.
PRIVATFOTO

n

højskole havde udenlandske gæster

Vi kan
mere, end
du tror!

KLOAK:
• Alt i kloakarbejde
• TV-inspektion
• Kloakspuling
• Rensningsanlæg
• Forsikringssager

HAVE & PARK:

• Anlæg af græsplæner
• Stubfræsning
• Fældning af træer
• Fliser/belægningsarbejde

JORD & BETON:

• Jordarbejde & jordkørsel
• Støbearbejde
• Vedligeholdelse af grusvej
• Vintertjeneste

Egmont Højskolen har haft besøg af en gruppe unge fra Malawi, Nigeria, Bangladesh, Myanmar og Palæstina. De er en del af projektet
”På sporet af Fællesskabet,” som Mellemfolkeligt Samvirke står bag. Gæsterne besøgte højskolen for at sætte fokus på lige rettigheder
og muligheder for handicappede - i deltagernes lande og i Danmark. Sammen med elever på højskolen lavede gæsterne et oplæg til fredagscafeen om ulighed mellem kønnene.
PRIVATFOTO

Myreekspert fortæller
ODDER - Mogens Gissel Nielsen vil dele ud af sin imponerende viden om myrer
ved et foredrag i Økologiens
Have.
Foredragsholderen har i
mange år forsket og undervist i myrer og andre insekters biologi ved universitetet
i Aarhus. Og de seneste 20 år
har Mogens Gissel Nielsen
næsten hvert år sammen
med sin kone Dorthe Birkmose været udstationeret i
Darwin i Australien, hvor de
sammen med andre forskere har arbejdet med insekter.
Ved foredraget kan man
høre om myrernes komplicerede sociale samfund, og
Mogens Gissel Nielsen vil

fortælle, hvordan myrer kan
bruges til at bekæmpe skadedyr med.
Foredraget er led i projek-

tet Brumbasser, Børn og
Bedster, som DN Odder og
Veluxfonden har lavet i Økologiens Have, og det foregår

onsdag 21. september kl. 1921.

Montering af rotte spærre

Brille inkl. glas med
glidende overgang
nu fra kun
495 kr.

Lyngvejen 1 - 8300 Odder
bonde@kloakmesterenodder.dk

Briller nu fra

495

kr

2for1 inkl.
enkeltstyrkeglas
nu fra kun
495 kr.
Brille inkl. tynde
glas med antireleks
nu fra kun
495 kr.

Healer laver lyd
ODDER - Maria M.K. Kristensen inviterer torsdag 15. september på en lydevent i Pakhuset.
Det skrev vi om i sidste
uges udgave af Odder Avis,
men tidspunktet er i mellemtiden blevet ændret. Arrangementet foregår kl.
15.30-17.30, oplyser Maria
M.K. Kristensen.

Vi fejrer fødselsdag

Drive in dækcenter - Skifter mens du venter

• Hurtig
betjening
• Dækhotel
• Altid gode
tilbud
• God
betjening

Tlf. 2142 6022

Gratis synstest
med sundhedstjek
Odder
Torvet 8
Tlf. 9632 5076

Tlf. 86 55 28 29

Skovdalsvej 2 B., 8300 • Odder
h.c.auto@mail.dk • www.hcautoodder.dk

Bestil synstest på louisnielsen.dk
Lige nu kan du få 2for1 inkl. enkeltstyrkeglas (indeks 1,5), en brille inkl. standardglas med glidende overgang (indeks 1,5) eller en brille inkl. tynde og lette glas med antireﬂeks (indeks 1,6) ved køb af
stel fra prisgruppe 495 kr. (gælder normalt fra prisgruppe 795 kr.). Du sparer 495-700 kr. Kan ikke kombineres med 60+ eller andre tilbud. Tilbuddene og gratis synstest (normalpris 195 kr.) gælder til
30. oktober 2016. ©2016 Specsavers
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Yasna Rahman var meget betaget over de mange frivillige ildsjæle, der hver dag mødes om forskellige aktiviteter i
Frivilligcenteret. Foto: Brian Poulsen

Drømmen om et æbletræ
PÅ BESØG I RØDOVRE Har du nogensinde tænkt over, hvordan dit liv ville se ud, hvis du så det

udefra? Yasna Rahman, en ung kvinde fra Bangladesh, beskriver her, hvordan hun oplevede livet i
Rødovre, da hun sammen med resten af en delegation fra Mellemfolkeligt Samvirke studerede det
lokale demokrati og prøvede kræfter med især frivillighed, cykelløb uden hjelm og røde æbler.
Af Yasna Rahman  8. september 2016, 08:20:02
Anbefal

Del Vær den første af vennerne, der anbefaler dette.

I have never seen an apple tree before. But there it is, standing in the backyard with red and juicy apples in
it. This is the first time I can have an apple that does not have a yellow sticker on it with “imported” written
on it. Excited me, took my steps towards the tree and then the cabin crew was there with a smile. Yes, I
have been sleeping. Rather I’d say I have been dreaming in my flight to Copenhagen about apples! Now
you might ask what’s so exciting about apples?
It’s just that, being a south Asian country, Bangladesh is not the ideal place for apple trees to survive.
Anyways, here comes the next part of this article, the reason for me to come to this city called Rødovre
(pronouncing the name is very hard for my Bengali tongue but hey, I am still trying to get it right!) As
ActionAid Denmark (MS) is hosting 10 young people from 5 different countries for On Track of the
community project. As I am writing this as a participant of ‘NOF’ of the selected 10 people, I am on my
way to Ærø on a ferry with my team. 5 of us, covering the south parts of Denmark with our project
manager, are trying to explore different cities to understand the local community perspec
tives. I’m coming from the city named Dhaka, capital of Bangladesh and I am experiencing mind boggling
subjects here. Spea king of which, I cannot help but notice Danish people are scared of crossing the
roads and sitting in the cars without seat belts. Whether in Dhaka, you simply just put up one hand and
start walking in red or green lights! Specially I was fumbling with the seat belts in the backseat as we didn’t
need it in Dhaka. Amazingly,
both Danish and Bangladeshi people love bicycles! I was wondering whether I could ride one here…
crossing my fingers for a chance. But ironically I found out that Danes are scared of accidents by car but
they are bicycling without a helmet!
… Isn’t cycling more risky as you are out in the open? Well, what I can see in the towns and cities I just
crossed, danish people have this certain approach to life, that actually surprises me. As europeans do,
they love to plan activities. People prefer dogs or cats than human beings here. As I visited a community
home in Rødovre, people over 60 years of age comes there to socialize over snacks. I wonder, would that
ever be possible in Bangladesh? Our families are always surrounded by grandparents, uncle – aunties,
siblings or cousins, nephew and nieces that sometimes we forget how lonely a person can be. I felt sad,
felt the loneliness of a person who is in her/ his last stage of life but still has no one to pass on his great
wisdom and experience of life. Resident of the great danish initiative of accepting the refugees also strikes
my heart. I kept thinking of the crisis and how this welfare state system is handling the situation. Denmark
itself is a beautiful country and it offers so much to its citizens. Having the right to live the way you want is
what everyone dreams of. But only a few gets lucky. For example I feel that the danish women are lucky
that they can ride bicycle anywhere and everywhere in Denmark. But I cannot do that in Dhaka, yet. I

http://www.rnn.dk/node/52662
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Ny målmandstræner er gammel kending
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have been riding a bicycle for a long time but only
inside the complex premises where we lived in. Women riding a bicycle is still very rare scenario in Dhaka
city but hopefully the number will increase in coming days.
Education plays a vital role in both Bangladesh and Denmark. Best part of paying tax brings the danes
good and free educa
tion, like my country. This young danish generation is open, free and in solidarity with global issues. Also
they can be fun to hang around (you bet!).
Coming from 37 degrees of humidity and heat, it was cold for me. But my host family and danish people I
met was warm and welcoming. As I finish this journey and my article, I have eaten cute red apples from
the tree picked by my own hands!

Hvad synes du om de tre planlagte højhuse ved
Rødovre Port
Det er fedt, godt der endelig sker noget.
Det er vel okay.
Det er for meget og for højt
Tre er okay, men de skal ikke være så høje.

Stem
Se resultat

SENESTE WEBTV/FOTO GALLERI

Galleri: Avarta – Hvidovre
I.F.
Rødovre Lokal Nyt
2321 Synes godt om

Delegationen fra Mellemfolkeligt Samvirke foreviger en tur i Cafébibliotekets cykler.
Synes godt om side

Del

Vær den første af vennerne, der synes godt om
dette

Yasna Rahman

Print artikel

Skriv et svar
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Egtved

Hvor har jeres gamle det godt
her på plejehjemmet
Fem udenlandske
unge er på inspirationstur i Danmark
med Mellemfolkeligt Samvirke. I går
besøgte de Plejecenter Hejlskov
Af Vibeke Frost Oxholm
viox@vafo.dk

egtved - Hvordan betaler
man for at bo på et plejecenter i Danmark? Hvor gammel er man typisk, når man
bor på på plejecenter? Hvad
er kriterierne for at få en
plads på et plejecenter?
Mange spørgsmål kender
man nok allerede svaret på,
når man er født og opvokset
i Danmark. Men hvis man
kommer fra en fremmed
kultur, er den slags på ingen
måder en selvfølge. Det var
tydeligt i går, hvor fem udenlandske unge fra Bangladesh, Nigeria, Myanmar,
Malawi og Palæstina var på
besøg på Plejecenter Hejlskov som et led i et projekt
gennem Mellemfolkeligt
Samvirke.
- Verden er fuld af problemer, det skal man ikke kigge
mange sekunder i medierne
for at finde ud af. Der er til
gengæld meget langt mellem dem, der taler om løsninger. Det er netop det,
mødet mellem gæsterne og
danskerne skal handle om.
Der er brug for ny inspiration og nye måder at gøre tingene på, hvis det skal lykkes
at bekæmpe den ulighed,
mistillid og fattigdom, som
desværre præger alt for
mange menneskers liv, fortæller kommunikations- og
kampagnechef i Mellemfolkeligt Samvirke Thomas
Hundsbæk.
De unge ankom til Danmark i slutningen af august
og har siden besøgt flere forskellige byer og besøger alt
fra sygehuse til svinestalde
for at få et indblik i, hvordan
vi gør i Danmark og måske få
inspiration med hjem til deres hjemlande.
- De unge er nøje udvalgt.

den blev projektet for udvidelsen af hallen i Bredsten
præsenteret.
I samme forbindelse kom
indsamlingsgruppen for
projektet på banen og fortalte, at man fortsat samler
ind til hallen.
I den forbindelse køres
der søndag 18. september

egtved - Har du helt styr på
Rejsekortet? Kan det bruges
i busserne i Århus, og hvornår er det lige, man skal
checke ud?
Svarene kan man få på
Egtved bibliotek torsdag 15.
september klokken 13-17,
hvor en ansat i DSB’s kundeserviceteam vil være tilstede. Man kan også få lavet et
rejsekort.
I disse tider, hvor blandt
andet Sydtrafik ikke mere
udleverer trykte køreplaner,
vil den ansatte også forklare
de interesserede om hjemmesiden rejseplanen.dk, og
hvordan man kan bruge
hjemmesiden og app’en.
Det er ikke nødvendigt at
tilmelde sig.

Sogneudflugt fra
Jerlev-Ødsted

de fem udenlandske unge var meget interesserede i blandt andet at høre, hvad beboerne synes om plejecentret. De fik blandt andet en
snak med Marie Baagøe, også kaldet Musse, som viste sin lejlighed og terrasse frem.
foto: Mette Mørk

Det er unge, der hver især
har et stort engagement og
et netværk, som kan tage
nogle af idéerne med hjem
og arbejde videre med i deres hjemlande, forklarer
han.

Tager hånd om de ældre

To af de unge er Alaa fra Palæstina og Humphrey fra
Malawi.
- Det er meget interessant
at se, hvordan skattepenge
har betalt for sådan et plejecenter. I mit hjemland kan
staten lære noget af, hvordan man her bruger skattepengene på at tage sig af hinanden, fortæller Humphrey.
Han ser mange fordele
ved den danske model inden for ældrepleje på et plejecenter.
- I Malawi er det børnene
eller børnebørnene, der tager sig af deres ældre. Hvis
de ældre ikke har børn, eller
deres børn ikke kan tage sig
af dem, er de overladt til at
klare sig selv, forklarer han.

Alaa tilslutter sig. Sådan
er det også langt hen ad vejen i Palæstina.
- Der er nogle hospitaler
til de ældre, men det er ikke
steder, de ældre har lyst til
at komme hen. De føler sig
ikke ligeværdige med resten
af befolkningen på hospitalerne, og plejepersonalet giver ikke den samme omsorg,
som de gør i Danmark, fortæller hun.
Hun bed blandt andet
mærke i, hvordan de beboere, de mødte på rundvisningen, talte godt om personalet, og hvor glade de er for at
bo på stedet.

Mange spørgsmål

Flere gange undervejs på
rundturen stillede de unge
spørgsmål. Blandt andet var
Humphrey interesseret i at
høre, hvilke kriterier der er
for at komme på plejecenter. Han syntes rigtig godt
om den danske model, hvor
en visitator afgør, hvem der
får tilbudt plads afhængig af

sponsorløb. Klokken 10 til
10.30 kører ryttere op til og
med 4. klasse, og fra klokken 11 til 12 kører ryttere fra
og med 5. klasse og voksne.
Der er tale om to forskellige ruter rundt i byen.
De små kører fra Brugsen
ad Ballevej, til højre ved plejecenter Stensvang og ad
Steen Blicher Vej retur til

Brugsen. De større samt
voksne kører fra Brugsen ad
Steen Blicher Vej, til højre
ad Vejlevej/Kirkegade og til
højre ad Ballevej retur til
Brugsen.
For hver omgang der køres, gives et sponsorbeløb.
Tilmeldingen er i fuld
gang, og sidste frist for tilmelding er på søndag 11.

egtved - Søndag 18. september afvikler menighedsrådene ved Jerlev og Ødsted
Kirker den årlige sogneudflugt.
Denne gang er det med
deltagelse i gudstjenesten i
Christianskirken i Fredericia.
Kirken med Bjørn Nørgaards meget omtalte udsmykning af det store kirkerum.
Efter frokost og kaffe på
Hotel Postgården går turen
videre sydpå langs den fynbske Lillebælt-kyst.
Turleder er Johannes Rahea
bek fra Højen.

Nu går idrætsæsonen i gang
de unge var meget fascinerede af de flotte fysiske rammer, beboerne på Plejecenter Hejlskov har med grønne arealer, orangeri og
sansehave.
foto: Mette Mørk

behov i stedet for afhængig
af penge.
- Det er en meget interessant tanke, at man kigger på
den ældres behov, når man
afgør, hvem der får tilbudt
en plads. Det synes jeg er
rigtig godt.
Humphrey fortæller, at
hvis han fik mulighederne,

ville han gerne arbejde på at
få skabt et lignende plejecenter hjemme i Malawi.
- Det ville blive i en mindre
skala. Der vil ikke være mulighed for at lave et så stort
og flot sted som her, men
det vil være et plejecenter,
hvor de ældre kan få hjælp.

Ødsted - Idræt i dagtimerne
i Ødsted er nu på banen igen
efter sommerferien. Det er
et tilbud, som henvender sig
til alle fra 16 år og op - og det
er ingen forudsætning, at
man tidligere har dyret motion.
Det foregår i Brunmosehallen hver fredag fra klokken 10 og to timer frem. Første gang er 16. september,
mens sidste omgang i år er
18. december.
Det koster 150 kroner for
et halvt år, og prisen dækker
også svømning i Vingsted
Centret hver tirsdag klokken
11-12.

Tyv tog teknikken

Cykelløb skal skaffe flere penge til haludvidelsen
Ødsted - For et par uger si-

Har du styr på
rejsekort og
rejseplan?

september, så man kan stadig nå det.
Bredsten-Gadbjerg Skole
har taget initiativ til at stille
med klassehold, og der er
udlovet præmie til den klasse, der kører flest penge ind
på begge runder. Løbet kan
betyde lidt forsinkelse for
den almindelig trafik på ruten. Traffikkontrollen står

tidligere landbetjent Jørgen
Overgaard for.
Indsamlingsgruppen oplyser, at der mangler hjælpere til kontrollen, omgangstælling, udlevering af
numre og så videre. Har
man lyst og mulighed for at
hjælpe, kan man henvende
sig til Bent Andersen fra
gruppen.

Rugballe - En tyv har
brudt et vindue op i en landejendom på Skovdallundvej
tirsdag morgen mellem
klokken 7.45 og 9.45.
Ifølge anmeldelsen har tyven stjålet en iPad3, en Samsung Galaxy tablet, en bærbar computer og en Xbox,
fortæller Uffe Agerskov, kriminalassistent hos Vejle Politi.
Msj
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Udlandske unge lærte
om danske ældrepleje
Fem udenlandske
unge besøgte tirsdag Plejecenter
Hejlskov for at få
inspiration til,
hvordan man kan
tage hånd om sine
ældre
Af Vibeke Frost Oxholm
viox@vafo.dk

EGTVED - Hvad er et plejecenter? Hvilken funktion udfylder det? Hvem bor på et
plejecenter? Og hvordan betaler man for at bo der?
Der var mange nye ting at
tænke over for de fem udenlandske unge, der tirsdag besøge Plejecenter Hejlskov
som en del af et projekt gennem organisationenen Mellemfolkeligt Samvirke. De
fem unge, der kommer fra
henholdsvis Bangladedesh,
Nigeria, Myanmar, Malawi
og Palæstina skal være i Dan-

mark to uger og i løbet af den
tid besøge forskellige byer
og der besøge blandt andet
institutioner, landbrug og
sygehuse for at blive lidt klogere på, hvordan det danske
samfung hænger sammen,
og hvad der måske kunne give inspiration til nye måder
at gøre ting på i deres hjemlande.
- Verden er fuld af problemer, det skal man ikke kigge
mange sekunder i medierne
for at finde ud af. Der er til
gengæld meget langt mellem
dem, der taler om løsninger.
Det er netop det, mødet mellem gæsterne og danskerne
skal handle om. Der er brug
for ny inspiration og nye måder at gøre tingene på, hvis
det skal lykkes at bekæmpe
den ulighed, mistillid og fattigdom, som desværre præger alt for mange menneskers liv, fortæller kommunikations- og kampagnechef i
Mellemfolkeligt Samvirke
Thomas Hundsbæk.

- De unge er nøje udvalgt.
Det er unge, der hver især
har et stort engagement og
et netværk, som kan tage
nogle af idéerne med hjem
og arbejde videre med i deres hjemlande, forklarer
han.

Tager hånd om de ældre
To af de unge er Alaa fra Palæstina og Humphrey fra
Malawi.
- Det er meget interessant
at se, hvordan skattepenge
har betalt for sådan et plejecenter. I mit hjemland kan
staten lære noget af, hvordan man her bruger skattepengene på at tage sig af hinanden, fortæller Humphrey.
Han ser mange fordele
ved den danske model inden for ældrepleje på et plejecenter.
- I Malawi er det børnene
eller børnebørnene, der tager sig af deres ældre. Hvis
de ældre ikke har børn, eller
deres børn ikke kan tage sig

Kaffe & Pølsehuset
- det lille sted med de store portioner

Åbningstider:
Mandag - fredag
kl. 8.00 - 19.00
Lørdag & søndag
kl. 11.30-19.00

• Pensionistmad – 60,- leveret

På opfordring fra et par af beboerne sang Toyin lidt for et par af beboerne. Hun valgte klassikeren
”Que sera, sera”.
FOTO: METTE MØRK

Behov for førstehjælp til din PC?
Kontakt os gerne, selvom du ikke har handlet hos os...

Få førstehjælp til:
• Opstart af PC
• Installering af programmer
er
• E-mail probleme
g
• Trådløs dækning
• Fjernsupport

ns
.
• Dagens ret fra kl. 17-19 – også som take away
60,- kr
70,- kr
70,- kr
• Grillmad

Find os på

Be
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af dem, er de overladt til at
klare sig selv, forklarer han.
Alaa tilslutter sig. Sådan
er det også langt hen ad vejen i Palæstina.
- Der er nogle hospitaler
til de ældre, men det er ikke
steder, de ældre har lyst til
at komme hen. De føler sig
ikke ligeværdige med resten
af befolkningen på hospitalerne, og plejepersonalet giver ikke den samme omsorg,
som de gør i Danmark, fortæller hun.
Hun bed blandt andet
mærke i, hvordan de beboere, de mødte på rundvisningen, talte godt om personalet, og hvor glade de er for at
bo på stedet.

SENIORLIV
en plads. Det synes jeg er
rigtig godt.
Humphrey fortæller, at
hvis han fik mulighederne,
ville han gerne arbejde på at
få skabt et lignende plejecenter hjemme i Malawi.
- Det ville blive i en mindre
skala. Der vil ikke være mulighed for at lave et så stort
og flot sted som her, men
det vil være et plejecenter,
hvor de ældre kan få hjælp.

Mange spørgsmål
Flere gange undervejs på
rundturen stillede de unge
spørgsmål. Blandt andet var
Humphrey interesseret i at
høre, hvilke kriterier der er
for at komme på plejecenter. Han syntes rigtig godt
om den danske model, hvor
en visitator afgør, hvem der
får tilbudt plads afhængig af
behov i stedet for afhængig
af penge.
- Det er en meget interessant tanke, at man kigger på
den ældres behov, når man
afgør, hvem der får tilbudt

De fem unge fik blandt andet
en rundvisning på plejecentret,
og undervejs mødte de både
nogle beboere og personale og
fik mulighed for at stille en
masse spørgsmål. Fra venstre
ses Yasna fra Bangladesh, Ko
Naing fra Myanmar, Alaa fra Palæstine, Humphrey fra Malawi
og Toyin fra Nigeria.
FOTO: METTE MØRK
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Borgerligt pres for at fjerne
dækningsafgiften
DF, LA og De
Konservative er
klar til at reducere
dækningsafgiften
nu
Af Søren Rahbek
sora@vafo.dk

Vejle - Borgmester Arne
Sigtenbjerggaard (V) har ingen planer om at reducere
dækningsafgiften, der er en
skat på virksomheders ejendom, før efter næste valg.
Det fortalte borgmesteren
i går i kølvandet på Dansk
Industris undersøgelse af de
danske kommuners erhvervsvenlighed.
Men dækningsafgiften
kommer alligevel i spil i
årets budgetforhandlinger.
Både DF, LA og De Konservative ønsker nemlig at få
sænket og allerhelst fjernet

dækningsafgiften. Den er på
4,25 promille, og det giver
Vejle Kommune en årlig indtægt på cirka 40 mio. kroner.

De Konservative og Liberal Alliance har samme indstilling, men de tre mindre
partier får svært ved at skaffe et flertal.

Valgkamp om afgift

Fjern afgift og gebyrer

- Borgmesteren nægter at
gøre noget ved dækningsafgiften. Den skal åbenbart
bruges til at føre valgkamp
med. I Dansk Folkeparti er
vi også optaget af den forestående valgkamp, men vi
mener, at den daglige drift af
kommunen - og rettidig omhu - er meget vigtigere end
at føre populistisk valgkamp, siger Folmer Kristensen (DF).
DF vil derfor bringe dækningsafgiften i spil til de
budgetforhandlinger, der
netop nu er i gang.
- Så må vi se, om der er andre politikere i Vejle Byråd
med lidt mod og visioner,
siger Folmer Kristensen.

- Jeg går ind for både at fjerne dækningsafgiften og byggesagsgebyrer. Det første vil
koste cirka 40 mio. kroner
og det sidste cirka 10 mio.
kroner. Jeg tror, der er mulighed for at reducere byggesagsgebyrerne, men dækningsafgiften bliver nok et
slag i luften, for hverken
Venstre eller Socialdemokraterne ønsker at sænke
den, siger Dan Arnløv (K).

Forkert sammenligning

Peter Harboe (LA) er enig i,
at dækningsafgiften bliver
svær at komme af med i denne omgang, selvom det er en
del af LA’s politik.
- Til forhandlingerne kan

vi se, at Venstre og Socialdemokraterne kigger på hinanden og er enige, så det bliver
nok først en del af konstitueringsaftalen efter næste
valg, siger Peter Harboe.
Han går ikke ind for at
fjerne byggesagsgebyrer.
- Det er vores politik, at
dem, der får en byggetilladelse, skal betale omkostningen til det. Det skal skatteyderne ikke betale. Til
gengæld er jeg meget optaget af, at vi dumper langt
ned på listen, hvad angår
brugen af private aktører.
Kommunen er en stor kunde, og vi må have mange
utilfredse leverandører. Vi
må have en redegørelse fra
embedsværket om udbudspolitik og betalingsfrister,
for der er tydeligvis noget,
der halter her, siger Peter
Harboe.
Han undrer sig over, at
borgmester Arne Sigten-

bjerggaard (V) i avisen mandag sammenligner Vejles
placering på listen med Aarhus og København, der heller ikke har prangende placeringer, selvom alle tre
kommuner er præget af stor
vækst og tilflytning.
- Vejle skal ikke sammenligne sig med socialdemokratisk ledede kommuner.
Vi skal sammenligne os med
vores nabokommuner, siger
Peter Harboe.
Det er Folmer Kristensen
(DF) enig i.
- I sidste valgkamp foreslog jeg, at kommunen skulle leje en bus og køre til
Ikast-Brande og Herning for
at høre, hvad de gør. 2. januar 2014 fik jeg en god snak
med borgmesteren om den
idé, men mere kom der ikke
ud af det, siger Folmer Kristensen.

Fem unge så på
fællesskaber i Vejle
Udenlandske unge
rejser rundt
i Danmark via
Mellemfolkeligt
Samvirke
Af Erik Andresen
eran@vafo.dk

Vejle - Til tider kan vi blive
klogere på os selv ved at lade
andre øjne kigge på os udefra.
Mandag kiggede fem par
øjne - ind i mellem med en
vis undren - fra hele verden
nærmere på fællesskaber og
sundhed i Vejle.
Og der var meget, som
Humphrey fra Malawi, Ko
Naing fra Myanmar, Toyin
fra Nigeria, Alaa fra Palæstina og Yasna fra Bangladesh
undrede sig over.
De fem unge rejser rundt i
Danmark i disse dage inviteret af Mellemfolkeligt Samvirke. Formålet er, at de skal
studere de mange formelle
og især uformelle danske
fællesskaber, som siger noget unikt om samfund og
sammenhold her i landet.
Mandag besøgte de unge
blandt andet University College Lillebælt og sygeplejeuddannelsen i Sundhedshuset, og kampagnechef Thomas Hundsbæk var med
gruppen rundt:
- I Sundhedshuset undrede de sig blandt andet over,

at der kun går 700 studerende på uddannelsen. Hjemme i de unges lande ville der
være plads til 6000 - der er
der ikke råd til at rutte med
pladsen. Jeg havde også nogle af dem med til en lille pause ude på Albuen, her spurgte de, hvem der dog holder
det så pænt, fortæller han.
Forklaringen - vores høje
skatteprocent - fatter de heller ikke meget af.

Boet privat

De fem unge har overnattet
hos private familier i Vejle,
som har vist dem de lokale
fællesskaber, de selv er en
del af. I dag tirsdag går turen
videre til Kolding med
blandt andet et besøg på
den store fødeafdeling:
- Mange steder er børnedødeligheden meget, meget
høj. Derfor skal de se, hvordan vi her i landet tackler
det problem med gode resultater, fortæller Thomas
Hundsbæk
Vejle-gruppens rundtur
slutter i Sønderborg senere
på ugen.
- De mange fællesskaber,
vi i Danmark i dag tager som
en selvfølge, er supervigtig
inspiration for handlekraftige mennesker i fattige lande.
De unge vil til gengæld give
danskerne et nuanceret billede af de problemer, mange
udsatte mennesker kæmper
med i deres liv, fortæller
Thomas Hundsbæk.

I weekenden blev Kano- og Kajakklubben Vejle Å’s U12 mix hold danmarksmestre på distancen fire
gange 200 meter. Holdet består af Rasmus Bodum, Nina Vølker Nielsen, Laura Nørgaard Priess og Anna Bisgaard. Sidstnævnte vandt yderligere fire medaljer ved DM.
PRiVAtfoto

Kajakroere kom hjem med DM-medaljer
Vejle - I weekenden blev de
danske kajak-mesterskaber i
sprint afviklet over tre dage
på Vandkraftsøen i Holstebro.
Mesterskabet havde deltagelse af over 400 kajakroere, og Kano- og Kajakklubben Vejle Å sendte 14 roere i
aldersklasserne U12, U14 og
U16 af sted til Holstebro.
De vendte retur til Vejle
med ikke mindre end fire
guld-, en sølv- og to bronzemedaljer, og samlet set kvalificerede klubbens roere sig
til 11 A-finaler og 10 B-finaler.
Guldmedaljerne gik til
klubbens U12 mixhold i
enerkajak på 4 gange 200

meter: Rasmus Bodum, Anna Bisgaard, Nina Vølker
Nielsen og Laura Nørgaard
Priess.
Anna Bisgaard vandt desuden guld i enerkajak på
200 meter og 500 meter distancen og i toer-kajak på
200 meteren med sin makker fra Holte roklub, mens
hun fik sølv i enerkajak på
1250 meter.
Anna Møller fik to bronzemedaljer i U14 toerkajak
sammen med sin makker fra
Silkeborg Kajakklub på 200
meter og 500 meter.
Klubbens træner Michael
Fjeldvig fortæller, at de roere, der deltog i DM, ikke er

kommet sovende til deres
medaljer. De træner mellem
fem og otte gange om ugen
hele året rundt, men træneren understreger samtidig,
at børn, der blot ønsker at gå
til kajak et par gange om
ugen, også er velkomne i
klubben.
Den lokale kajakklub, der
holder til ved Ibæk Strandvej ned mod Vejle Å, fejrer
lørdag klubbens fem års fødselsdag. Det sker blandt andet med en fælles rotur med
fødselsdagsflag på alle både,
og indtil videre har omkring
60 af klubbens 180 medlemmer tilmeldt sig fødselsdagsarrangementet.

40 dage for
besiddelse af
narko og knust
rude på misbrugscenteret

Vejle - En 55-årig vejlenser
mødte ikke op i retten, da
han for nylig ellers var blevet indkaldt i en sag, der omhandlede ham.
Sagen talte fem anklagepunkter mod vejlenseren,
idet han 8. juni sidste år
skulle have smadret en rude
på Vejle Misbrugscenter,
fordi der opstod uenigheder, da han skulle have udleveret metadon.
Herudover var han anklaget for at have kørt på knallert 24. august sidste år i narkopåvirket tilstand, ligesom
anklagemyndigheden mente, at manden havde gjort
sig skyldig i hæleri, fordi den
knallert, han kørte på, var
stjålet.
Samme dag blev manden
fundet i besiddelse af 2,87
gram heroin, som politiet
vurderede til at være til hans
eget forbrug.
Det samme gjorde sig ikke
gældende om den mængde
heroin, som blev fundet på
manden 10. februar i år på
Højbanetorvet.
Her var der tale om 2,74
gram heroin fordel i 14 poser, og derfor konkluderede
politiet, at manden havde
planer om at sælge heroinen
videre.
Det var da også dette
punkt, som vejede tungest,
da manden fik sin dom ved
Retten i Kolding.
Den kom til at lyde på 40
dages betinget fængsel. Betiingelsen samfundstjeneste,
fortæller anklager Bjørn
Dahl Larsen, der mødte i sagen.
Den 55-årige vejlenser
blev til gengæld frifundet for
MSj
hæleri af knallerten.

Rosborg markerer
Naturens Dag
Vejle - Søndag 11. september er Naturens Dag, og den
begivenhed melder Rosborg
Gymnasium & HF ind på ved
at invitere familier med ud i
naturen tæt på skolen.
Der bliver mulighed for at
undersøge livet i Vejle Å,
spille å-bingo, hoppe i åen i
et par waders og se dyrene i
forstørrelsesglas.
Der er også mulighed for
et kig ud over Vejle by og
ådalen fra skolens tagterrasse.
Arrangementet
finder
sted mellem 12 og 15, og det
er en god idé at medbringe
en madpakke.
Det er muligt at parkere
på Vestre Engvej 61 - kør ind
ved skiltet til Rosborghallen.
eA
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De unge fra blandt andet Myanmar og Palæstina var på deres besøg i Næstved på gåtur sammen med en række asylansøgere fra teltlejren samt Merete Løvgreen, der er initiativtager til det integrationsfremmende
projekt »Gå Dansk«. Der blev undervejs talt om - og peget på - en hæk, busk, fortov, lygtepæl og mange andre ting for at lære sproget og hinanden at kende.
Fotos: Mia Than West

På sporet af fællesskabet i Næstved
RUNDREJSE: 10
unge aktivister fra
udviklingslande er
netop nu på rundtur i Danmark for
at få inspiration og
udveksle erfaringer
gennem danske fællesskaber. Tirsdag
ankom fem af dem
til Næstved.
Af Mia Than West
NÆSTVED: 10 unge aktivister fra Malawi, Nigeria,
Bangladesh, Myanmar og
Palæstina rejser netop nu
rundt i Danmark. I to uger
er de på jagt efter de danske
fællesskaber, som er med til
at gøre en stor forskel i samfundet.

Det er Mellemfolkeligt
Samvirke, der står bag den
alternative studietur. De
har inviteret de unge til
Danmark for at give dem
mulighed for at besøge forskellige fællesskaber og derigennem få inspiration og
udveksle erfaringer.
De unge skal besøge foreninger, borgergrupper og
virksomheder, der på hver
deres måde gør en forskel for
fællesskabet - det nære eller
globale.
- Verden er fuld af problemer. Der er til gengæld meget langt mellem dem, der
taler om løsninger. Det er
netop det, mødet mellem de
10 gæster og de hundredevis
af danskere skal handle om,
forklarer kommunikationsog kampagnechef, Thomas
Hundsbæk og uddyber:
- Der er brug for ny inspiration og nye måder at gøre

tingene på, hvis det skal
lykkes at bekæmpe den ulighed, mistillid og fattigdom,
som desværre præger alt for
mange menneskers liv.

Mødet mellem kulturer
Projektet hedder »På sporet af fællesskabet«, og det
er ikke helt tilfældigt, at
Næstved er med på ruten
over danske byer, der skal
besøges. Projektleder hos
Mellemfolkeligt Samvirke,
Sara Baun Bach, er selv fra
Næstved og kender derfor til
området.
Hun er med på turen rundt
i Danmark, og tirsdag ankom de unge til Næstved,
hvor de i to dage har boet
hos private værtsfamilier
og besøgt forskellige steder
- blandt andet Verdensklassen på Kobberbakkeskolen,
afd. Sjølund, og ungdomsskolen i Næstved, som ar-

bejder med urban kunst og
udsmykker byrummet.
Tirsdag eftermiddag stoppede minibussen ved asylcenter Næstved, som i øjeblikket huser 320 asylansøgere, hvoraf de 70 er kvinder.
Her viste netværkskoordinator Kim Hansen rundt i
den midlertidige teltlejr og
fortalte en masse om lejren
og forholdene.
De unge fik blandt andet
set et af de telte, hvor asylansøgerne bor, forsyningsrummet, kantinen og det
rum, hvor flygtningene har
mulighed for at hente tøj.
De fik også lejlighed til at
høre en masse om det integrationsfremmende projekt,
»Gå Dansk«, der er udviklet
af Merete Løvgreen fra Menstrup ved Næstved. Projektet går i sin enkelthed ud
på, at flygtninge kan mødes
med frivillige borgere og
sammen gå en tur. På turen
kan man eksempelvis tale
om de ting - og sætte ord på
de ting - man møder undervejs.
- Studieturen handler om
mødet mellem forskellige
kulturer, og vi prøver at få
et så alsidigt program som
muligt. Merete har skabt et
fællesskab, der fordrer integrationen, og det vil vi gerne
vise, forklarer Sara Baun
Bach.

Overrasket over hjælp

Netværkskoordinator Kim Hansen viste de unge rundt i teltlejren. 34-årige Ko Naing fra Myanmar og Alaa
Amro på 21 år fra Palæstina står spændt og venter på at blive lukket ind i et af teltene.

21-årige Alaa Amro fra Palæstina er blandt de unge,
som er med på turen, og
som gerne vil være med til
at gøre en forskel i verden.
Hun studerer sociologi og
translatør på universitetet i
Bethlehem.
Det er første gang, hun besøger Danmark.
- Det er min chance for at
dele erfaringer og viden, der

handler om at skabe forandring i lokale samfund. Og
jeg er sikker på, at jeg kan
lære af andres erfaringer,
siger Alaa Amro.
Hun kender selv en del
til konflikter og krig - men
ikke særlig meget til selve flygtningesituationen i
Danmark. Og det kom noget bag på hende, den hjælp
flygtningene modtager her i
landet.
- Det er en forfærdelig situation, de er i. De er ikke
deres skyld, at de er havnet

her. Jeg er overrasket over
den hjælp, de får af den danske regering, siger Alaa
Amro.
For hende er det bestemt
ingen selvfølge, at asylansøgerne i teltlejren i Næstved
blandt andet får kost og logi
og mulighed for at gå i skole.
- Jeg håber, de en dag kan
vende tilbage til deres hjemland, når der ikke længere
er uroligheder. Hvis de virkelig arbejder for det, kan
det lykkes, konstaterer Alaa
Amro.

Projektleder hos Mellemfolkeligt Samvirke, Sara Baun Bach (th.) får
her en snak med nogle af de unge fra udviklingslandene.

På sporet af fællesskabet:
n 10 unge deltager i
projektet »På sporet af
fællesskabet«.
n Det er arrangeret af
Mellemfolkeligt Samvirke, som er en sammenslutning af mennesker
i over 40 lande, der
arbejder sammen for
at styrke menneskerettigheder og udrydde
fattigdom.
n Turen foregår fra den
29. august til den 9.

september, og de unge
deler sig op i to grupper
og følger to forskellige
ruter rundt i Danmark.
n Der er brieing og debrieing ved hvert besøg, som altid releaterer
sig til fællesskabet samt
en af følgende emner:
Kvinderettighed, lighed
og skattepoliik.
n Læs meget mere om
projektet på www.
ms.dk/paasporet.
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Unge fra ulande vil lære af danske
julemærkehjem
De unge er på besøg i Danmark for at se, hvordan vi løser problemer i samfundet.

I alt deltager 10 unge fra verdens fattigste lande. Undervejs bor de unge hos lokale
værtsfamilier.
Af Allan Nisgaard og Katrine Rønnow Holler (mailto:hkho@dr.dk)
Julemærkehjemmet Fjormark i Kruså har i dag haft besøg af fem unge fra blandt andet Nigeria,
Bangladesh og Palæstina.
De er på besøg i Danmark for blive klogere på, hvordan vi hjælper hinanden og løser udfordringer i
samfundet.
Projektet er arrangeret af Mellemfolkeligt Samvirke, der tager de unge med rundt til forskellige typer af
fællesskaber. Og i dag var turen altså kommet til et julemærkehjem.
Leder på projektet Sara Baun Bach forklarer:
 Julemærkehjemmet er et eksempel på, hvordan man tager hånd om den enkelte borger og skaber et
samfund, hvor der er plads til alle, siger hun.

Giver børn kærlighed og accept
Fjormark i Kruså gjorde et godt indtryk på Adejokun Oluwatoyin Mercy fra Nigeria.
 Det er en rigtig god måde at give de her børn kærlighed og accept. Man bygger dem op, så de kan give
en masse tilbage til samfundet, siger hun.

http://www.dr.dk/nyheder/regionale/syd/ungefraulandevillaereafdanskejulemaerkehjem
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Hun fortæller, at hun vil forsøge at samle frivillige, når hun kommer tilbage til Nigeria, så de kan hjælpe
fattige børn til at få flere muligheder.
I alt deltager 10 unge fra verdens fattigste lande. Undervejs bor de unge hos lokale værtsfamilier.

http://www.dr.dk/nyheder/regionale/syd/ungefraulandevillaereafdanskejulemaerkehjem
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Kort nyt
Forbudt at pille næse!
FILIPPINERNE. Den filippinske befolkning skal have et rigtig godt
indtryk af politistyrken. Et nyt notat dikterer, at betjentene ikke må
tygge tyggegummi, klø sig, pille
næse, ryge, læse aviser eller tage
selfies, når de er på arbejde. Det
skriver The Philippine Star. RB

300 omkommet
INDIEN. Mindst 300 mennesker er

omkommet i oversvømmelser i
den østlige og centrale del af Indien. Flere end seks millioner indere
er påvirket af vandet, der har oversvømmet landsbyer og ødelagt
veje, oplyser myndighederne. RB

IS fordrevet fra by
SYRIEN. Tyrkisk støttede syriske

oprørere har indtaget en landsby
uden for byen Jarablus i Syrien,
skriver nyhedsbureauet Anadolu.
Tyrkiske kampvogne rykkede tidligere i går ind over grænsen til Syrien. Formålet er at befri regionen
fra Islamisk Stat. RB
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25-årig bor i et af verdens fattig
lande: I tror, folk fra Afrika er pr
»Det, der gør mig mest
ked af det er, at Malawi
ikke ville rangere blandt
verdens fattigste lande,
hvis skatterne blev betalt ordentligt, og vi havde ejerskab over vores
ressourcer. Så havde vi
muligheden for at udvikle landet.«

MALAWI. Selv om Humphrey Mwagomba bor i et
fattigt land, er hans dagligdag ikke meget anderledes
end danske unges.
Hans yndlings-fodboldhold er
Manchester City. På væggen i
soveværelset hænger et foto af
USA’s præsident, Barack Obama. Han kommunikerer med
venner på Facebook, Twitter og
WhatsApp.
Med disse stikord kunne
25-årige Humphrey Mwagomba
lige så godt tænkes at bo i USA
eller Europa, men faktisk bor
den unge fyr i et af verdens fattigste lande – nemlig Malawi.
Sidste år dimitterede han fra
universitetet, hvor han har en
bachelor i socialvidenskab.
Lige nu søger han job, og så

25-årige Humphrey håber på en bedre fremtid for sit land. TINE THORLIN

bruger han meget tid som aktivist i et unge-netværk, hvor
unge kæmper for en bedre
fremtid for landet.
Humphrey mistede sine forældre som teenager. Hans far

døde af hiv. Moren er han lidt
usikker på. Hun fik pludselig
lungebetændelse og høj feber,
forklarer han.
»Det er hårdt at miste sine
forældre så ung, men jeg har

Trafikinformation lige ved hånden
Flere apps. Flere muligheder

DSB app
Her kan du fx tjekke de næste
afgange fra din station

Rejseplanen app
Her kan du fx se, om der er
ændringer i din rejse

Læs mere på dsb.dk/trafikinformation

Landets Puls app
Her kan du fx både se og
følge dit tog lige nu

Humphrey Mwagomba.
Han forklarer, at mange multinationale
virksomheder udnytter landets ressourcer ved at undgå at betale skat.

min onkel, og det takker jeg
Gud for,« siger Humphrey, der
har boet hos onklen og tanten
siden.
Selv om han ikke er meget
for at italesætte det, er Hum-
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gste
rimitive
phrey godt klar over, at han er
velstillet i forhold til andre i
Malawi. Men det er vigtigt for
ham, at uligheden og uretfærdigheden i landet forsvinder.
»Et sted er der nogen, der
kører en Porche, mens der et
andet sted går en familie sulten
i seng. Spændet mellem rig og
fattig er alt for stort.«
Han mener også, at folk
uden for Afrika har mange fordomme om kontinentet:
»De forventer, at folk er primitive og fattige. Jeg vil gerne
udfordre den tankegang og
vise, at Afrika også er meget
andet.« TINE.THORLIN@MX.DK
Metroxpress var inviteret til Malawi af Mellemfolkeligt Samvirke.
Læs mere om Humphreys
liv i et længere interview på

mx.dk

Malawi i tal
Befolkning: 17,2 millioner
Antal, der lever med hiv/aids:
12,2 procent
Forventet levealder (ved fødsel):
55 år
Antal af befolkningen, der lever under fattigdomsgrænsen: 52 procent
Antal børn, der dør inden de fylder fem (ud af 1.000 fødsler): 125
En ny analyse fra Global Finance
Magazine rangerer Malawi som verdens tredjefattigste land.
Kilde: Action Aid og World Bank

På dansk besøg
• I morgen lander 10 ungdomsaktivister fra fem lande – heriblandt
Malawi – i Danmark. I to uger skal
de rejse rundt i landet og besøge og
udveksle erfaringer med foreninger
og borgergrupper, der gør en forskel for fællesskabet. Lige fra venligboere til besøgsvenner. Turen er
arrangeret af Mellemfolkeligt Samvirke.
• Læs med i næste uge, hvor vi mødes med Humphrey i Danmark og
hører, hvad han mener om landet,
og hvordan det er at være ung her.

Far myrder 12-årig søn
En 48-årig, japansk
mand er blevet anholdt og sigtet for drab på sin egen søn.
Det skriver Time.
Manden stak sin søn ihjel
med en køkkenkniv efter et
skænderi, som drejede sig om
sønnens lektielæsning, erfarer
tidsskriftet, som citerer den
statslige, japanske tv-station
NHK.
Den 12-årige dreng var i
gang med at læse op til optaJAPAN.

gelsesprøven til et privat gymnasium, og da faren var utilfreds med hans indsats, udviklede det sig til et skænderi, der
endte dødeligt.
Ifølge NHK havde far og søn
gennem længere tid haft en fejde om sønnens manglende interesse for at passe sine lektier.
Sønnen blev efter knivstikkene hastet til sygehuset i byen
Nagoya, hvor hans liv imidlertid ikke stod til at redde. Han

døde på operationsbordet af
blodmangel.
Faren blev efterfølgende anholdt og har sagt til politiet, at
han stak sønnen ved et uheld.
Drengens mor var på arbejde, da tragedien udspillede sig
søndag, skriver Time.
Sagen vækker stor opsigt i
Japan, der gennem årtier har
været et af de absolut mest
konkurrenceprægede nationer
i verden. DAN@MX.DK

Millioner af briter har ekstrem gæld Køer med
STORBRITANNIEN. Problemet med

privates gæld i Storbritannien
er større end antaget. Det viser en ny rapport ifølge
avisen The Guardian.
Rapporten, der er udarbejdet af TUC, en
samling af fagforeninger, viser, at
1,6
millioner
husholdninger i
Storbritannien

lever i det, der beskrives som
‘ekstrem gæld’. ‘Mere end en
million familier med en
indkomst under 260.000
kroner om året lever i
ekstrem gæld, og stagnationen i lønningerne gør problemet værre,’ skriver rapporten
ifølge The Guardian. RITZAU

reflekser

INDIEN. Det er helt normalt, at
køer og biler færdes side om
side i den indiske trafik. Men
efter en række færdselsuheld
sætter politiet i det centrale
Indien nu selvlysende strips
på de løsgående køer. Det skal
forhindre biler i at køre ind i
dyrene, når de går på gaderne
om natten, fortæller en politimand til AFP. RB

Til børn der har brug for et ekstra kram

Igen i år uddeler TrygFonden 70.000 bløde krammebamser
på danske hospitaler og specialklinikker for at trøste og
berolige børn, der har brug for et ekstra kram, fx når de
skal bedøves, scannes, udredes eller i behandling for alvorlig
sygdom. Bamsen gør mødet med sundhedsvæsenet mere

trygt, og den starter samtaler og spreder glæde midt i det
ukendte. En række afdelinger oplever, at der er mindre
behov for beroligende medicin, når børnene får en bamse.
Derfor har TrygFonden siden 2007 uddelt 500.000 bamser,
der siden flytter med børnene hjem og bliver et godt minde.

TrygFonden varetager TryghedsGruppens
almennyttige arbejde. TryghedsGruppen
er hovedejer i forsikringsselskabet Tryg og
skaber værdi og tryghed gennem langsigtede
investeringer og almennyttige uddelinger.

Job nu !

mere
end
en
avis!

Vi har meget
travlt og
søger bl.a.:
Kok
Cater
Køkkenassistent
Smørrebrødsjomfru
Opvasker
til kantinevikariater i
Storkøbenhavn, København
City og Nordsjælland.

MX.dk

Du har
Svendebrev el. min. 2 års
erfaring og hygiejnebevis
Tilfredsstillende
straffeattest
Erfaring fra kantine eller
hotel
Erfaring med
industriel opvask
Gode danskkundskaber
Ring i dag mellem 9 og 15
Send ansøgning og CV

48 14 14 36
www.vikarvagten.dk
post@vikarvagten.dk

Det personlige match
- kvalitet til tiden.

0,- KR. I UDBET.
MDL. LAV YDELSE
CITROEN PARTNER 1999 - 1,9 D - SERVO - ELRUDER - TRÆK .........................19.900
CITROEN C5 WEEKEND 12/01 - 1,8 - SERVO - AIRCON - TRÆK ...................... 24.900
SUZUKI LIANA 1,6 5D - 2002 - ELRUDER - TRÆK - C-LÅSE - AIRCON............ 29.900
FORD KA 1.3 2006 - KM 168000 - 17 KM/L ........................................................ 29.900
OPEL ASTRA 2002 - SERVO - TRÆK - C-LÅSE - 5 D - 14 PÅ LITER................... 29.900
PEOGEOT 206 1,9D 2000 - 5D - SERVO - 17,5 KM/L - ELRUDER - TRÆK ....... 29.900
SUZUKI ALTO 2005 - F D - SERVO - 20 KM/L - C-LÅSE - TRÆK....................... 29.900
ALFA 156 2,0 T 2000 - SERVO - ELRUDER ......................................................... 29.900
OPEL MERIVA VAN 1,7 D 2007 - AIRCON - TRÆK - ELRUDER - 19 KM/L ....... 29.900
SKODA FABIA 1,4 - 2002 - 16 PÅ LITER - TRÆK - SERVO - C-LÅSE ................. 29.900
CITROEN XSARA 2,0 HDI ST CAR - 2004 - 20 KM/L - AIRCON...................... 34.900
SKODA FABIA DIESEL 2005 - 5D - 21.5 KM/L - ELRUDER - C-LÅSE - TRÆK . 39.900
KIA CAREENS 2004 - AIRCON - ELRUDER - C-LÅSE - TRÆK ........................... 39.900
MERCEDES A 160 1998 - 5D - SERVO - 14 KM/L - KM 207000 ........................ 39.900
NISSAN MICRA 2004 - 1,2 - SERVO - ELRUDER - C-LÅSE ................................ 39.900
FORD FIESTA 1,4 2004 - 5 DØRS - SERVO - TRÆK - KM/L............................... 39.900
FORD MONDEO 2,0 TDCRI ST CAR 2005 - 17 KM/L - UDSTYR...................... 49.900
HYUNDAI ATOS 2008 - 5 D - SERVO - ELRUDER - 18 KM/L.............................. 49.900
CITROEN XSARA PICASSO 1,6 2006 - AIRCON - EL RUDER - FLOT BIL ........ 49.900
HYUNDAI SONATA 2006 - AIRCON - SERVO - TRÆK - KM 122000 ................ 49.900
CITROEN BERLINGO 1,6 HDI 2007 - 18 KM/L - AIRCON ................................ 49.900

6 København

Humphrey ra alawi:
øbenhavn
ryg y
KØBENHAVN. I to uger
skal 25-årige Humphrey rejse rundt i
Danmark og blive
klogere på livet her.
Metroxpress mødte
ham til en snak.
Fredag landede 25-årige
Humphrey Mwagomba
fra Malawi i København.
Sammen med ni andre
unge aktivister fra forskellige ulande skal han
rejse rundt i Danmark i to
uger og besøge forskellige frivillige projekter.
I mandags startede turen, hvor første stop på
ruten var Rødovre, hvor
de unge blandt andet besøgte Café Biblioteket,
der er et socialt værested.
Weekenden bød på en
gåtur i byen. Med et kort
i hånden gik Humphrey
ned til Søerne og videre
på Assistens Kirkegård,
hvor han fandt berømte
danskere på gravstenene. Mødet med Nørrebro
var også et møde med
mennesker, der så ud ligesom ham – nemlig andre afrikanere.
»Det kunne jeg godt
lide – jeg føler ikke, der
er så meget racisme her,«
siger han.
Det, der har gjort mest
indtryk på den unge
mand, er, hvor tryg han
føler sig, når han går
rundt i byen. Fredag nat

Denne uge viser vi dig de hotteste nye
eksotiske steder i byen.

K!"#$%&V$'

esterbro

U())*+ ,

FIAT 500 1,3 D 09 - KM 124000 - SUPER FLOT - SOLTAG - SØLV - 24 KM/L .. 69.900

WWW.HERLEVBILER.DK
Altid 80 biler. Pensionister velkomne.
Billig forsikring. RKI dog med udbetaling.

HERLEV BILER
Herlev Hovedgade 228c
Vi kreditvurderer gerne på tlf. 4484 1244
HVERDAGE 10-18 - LØRDAG LUKKET - SØNDAG 11-15

»Med projektet får
almindelige danskere sat ansigt på
dem, der modtager ulandsbistand.
Vi gør op med ideen om, at det kun
er stakler – det er
også seje, unge
mennesker som
de aktivister, vi
har på besøg.«
Sara Baun Bach.
Projektleder i Mellemfolkeligt
Samvirke og med på turen.

Hos

tivist    eltur. TINE THORLIN

  e  e 

var han på café i Fiolstræde og oplevede livet i
gaden.
»Selv om det var sent
om aftenen, gik kvinderne frit rundt. Det ville aldrig ske i Malawi. Det
gjorde stort indtryk på
mig og er sådan noget,
jeg gerne ville ændre derhjemme, hvis jeg kunne.«
Det er dog ikke kun
ros, Humphrey har at

dele ud af: »Vores lande
ligger meget langt fra
hinanden, og det gør mig
vred, fordi jeg ved, at Malawi også kunne være
lige så veludviklet. Vi har
ressourcerne til det, men
bliver udnyttet af rige
lande som for eksempel
Danmark. Hvorfor skal
der være en del af verden, der skal være så
rig?«
T T 



Rundt i Danmark
• Fredag den 26. august landede 10 ungdomsaktivister
fra fem lande i Danmark. I to
uger skal de rejse rundt i landet og besøge og udveksle
erfaringer med foreninger og
borgergrupper, der gør en
forskel for fællesskabet. Målet er at give ny inspiration til
at bekæmpe ulighed og fattigdom. Turen er arrangeret
af Mellemfolkeligt Samvirke.

Spis eksotisk tre hotte steder

PEUGEOT 207 1,6 HDI 2010 - KM 182000 - 22,2 KM/L - A/C - ELRUDER ...... 59.900
SUZUKI SWIFT 1,2 DIESEL BEMÆRK KM 41000 - 2008 - 5 D - 21,3 KM/L.... 69.900
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Nicolai W., Greve: ‘Vi
faldt over denne afrikanske foodtruck og hvilken
dejlig overraskelse! Vi fik
serveret en Rolex med
sweet potato fries og basilikum sauce.’

y

E- ./01)2/-+ 32*45 6

Sanne B., Greve Strand:
‘Et farverigt, smagfuldt
og lidt larmende eksotisk
fristed, der står i lysende
kontrast til mange andre
restauranter i København. Det er hverken minimalistisk, stilet eller
pænt. Det er varmt, eksotisk, uens og larmende ...
og meget charmerende.’

o-Jo’

L
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Cecilie Lykke D., Søborg:
‘Ja! Endelig et sted, der
kan tilberede grøntsager,
og som tryller frem sprøde fritter med fantastisk
smag. (...) Med en stil
som minder om en amerikansk diner, blandet
med et moderne hostel
(på den gode måde!).’
TTT



MX i byen
Hver uge bringer metroxpress i samarbejde med Yelp
guides til bylivet i København. Anbefalingerne er alene udvalgt på baggrund af
brugernes anmeldelser ved
hjælp af en algoritme, der tager højde for rating, antallet
af anmeldelser og selve indholdet i anmeldelsen.

ONSDAG 14. SEPTEMBER 2016
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HERNING

Herning-redaktionen: herning@herningfolkeblad.dk
Herning-redaktør: Thomas Færch Kvist • Tlf: 96 26 37 31

Foredrag om »oldtidsmotorvejen«
Historisk Forening
holder foredrag på
Herning Friskole

mellem Herning og Holstebro. Det
skriver Historisk Forening i en pressemeddelelse.

En gammel nyhed

HERNING Torsdag 15. september
byder Historisk Forening indenfor
til et foredrag om den nye motorvejsforbindelse, som snart skal stå klar

Fin støvle i holdbar
kvalitet. Str. 36-47

6,SPAR 3
Pris:

89,-

Spektakulære fund
Blandt mange fine og spændende
arkæologiske fund er et område ved

Aulum noget af det mest spektakulære.
- Her stod en række gravhøje blandt
andet med rige våbengrave, bopladsspor fra både bronze- og jernalder og
viste os, hvorledes oldtidens vejforløb
var identisk med det nye motorvejsforløb, fortæller Ole Jørgensen.
Museumsinspektør hos Museum
Midtjylland, Martin Winther Olesen,
vil fortælle om de spændende fund

og nogle af de andre arkæologiske
vinkler på projekter i denne størrelsesorden.
- Arkæologi i den skala flytter både
vores forståelse af de Midt- og Vestjyske oldtidssamfund og er med til at
udvikle moderne arkæologi, siger Ole
Jørgensen.

Tretorn Wings Neo
Super lækker støvle med
neopren. Str. 36-46

KULTURMØDE

40,-

SPAR 2

Velfærd til debat

Pris:

449,-

Grønhøj
Mønstedvej 13 7470 Karup
Tlf. 86 66 12 44
2
Snejbjerg Snerlundvej
Helstrupvej 68B
7400 Herning Tlf. 97 16 12 44
Tvis
Skautrupvej 32B 7500
82 88 00
7500Holstebro
Holstebro Tlf. 88 81

Tilbudene gælder t.o.m. 24/9

Dunlop PVC
støvle

Foredraget går under navnet »Når en
ny motorvej viser sig at være en gammel nyhed«. Medlem af bestyrelsen i
Historisk Forening, Ole Jørgensen, ser
frem til aftenen med fortællinger af
de spændende fund og historier om

motorvejen, som han kalder for oldtidsmotorvejen.
- Siden 2014 har Museum Midtjylland gennemført omfattende udgravninger, hvor den nye motorvejsforbindelse mellem Herning og Holstebro
snart skal stå klar.

BIRK Fem socialt engagerede unge fra
Malawi, Nigeria, Bangladesh, Myanmar og Palæstina var forleden på besøg
hos Liberal Alliances Ungdom (LAU) i
Herning som en del af Mellemfolkeligt
Samvirkes projekt »På sporet af fællesskabet«.
De unge rejser rundt i Danmark for at
lede efter fællesskaber, som er med til at

imødegå lokale, men globalt relevante,
problemstillinger.
De unge besøgte næstformand for
LAU i Herning, Martin Væver, i lokaler
på Højskolevej i Birk. Deltagerne undrede sig blandt andet over, at Martin Væver lagde afstand til velfærdssystemet
med ordene »det giver os ikke noget«.
Han vil, at den enkelte borger selv er i

kontrol over sin indkomst og ikke gennem skat betaler for andres uddannelse
og lægebehandling.
Det kunne Kingsley Okpabi fra Nigeria ikke forstå:
- Jeg ville gøre hvad som helst for at
få det system, I har. Hvis I ikke passer
på, får I et system som i Nigeria, sagde
Kingsley Okpabi.

FÅ DET BEDRE - I HERNING KOMMUNE
Sådan lever du godt med en kronisk sygdom

Ny gruppe for søskende
Til dig, der er ung og har søskende med kronisk sygdom. Hvis
du har brug for at tale med andre, der er i samme situation, så er
dette forløb det rigtige for dig.

Til dig, der lever med en kronisk sygdom. Få viden om dine
muligheder for at få hjælp og støtte, for eksempel i forbindelse
med diabetes eller KOL.

Kontakt:

Kontakt-mail: sundhedstilbud@herning.dk

Headspace, Huset No. 7, Herning
Tlf: 5373 3008
mail: info@headspace.dk

Er du ung og trænger til at få en snak?

Kom videre mand!

Til dig, der er mellem 12 og 25 år. Har du brug for at få en
snak om for eksempel mobning, seksualitet, prævention eller
problemer i din familie? Du kan være anonym, hvis du vil.

”Kom videre mand” er et tilbud til mænd, som gerne vil videre
- fra skilsmisse, stress eller arbejdsløshed. I et effektivt forløb
arbejdes der med konkrete emner, som skaber mod og fokus.

Kontakt:

Kontakt-mail: kontakt@selvhjaelpherning.dk
eller tlf. 5358 6588.

UngMod 24/7 tlf. 5183 6598
eller mail 24-7@herning.dk

Skab bedre trivsel for dit barn

Bliv røgfri i DIT tempo
Til dig, der gerne vil holde op med at ryge - eller nedsætte dit
tobaksforbrug. Vi kan tilbyde mange forskellige muligheder,
blandt andet gratis rygestopmedicin.

Hvis dit barn mistrives på grund af dårligt selværd,
forældrenes skilsmisse eller måske er søskende til et barn med
længerevarende sygdom så er dette forløb det rigtige for dit barn.

Kontakt:

Kontakt-mail: kontakt@selvhjaelpherning.dk

Rygestoprådgivningen, tlf. 9628 4081
eller mail rygestop@herning.dk

Har dit barn været syg i længere tid?
Til dig, der har et barn med kronisk eller længerevarende
sygdom.
Få viden om dine muligheder for at få hjælp og støtte.
Kontakt-mail: sundhedstilbud@herning.dk

Læsegrupper for mænd
Sætter du pris på at få læst en god historie, og savner du nogen at
være sammen med? Vi starter med en fælles frokost.
Kontakt:

Dorthe Bjerre på tlf. 2445 8363
eller mail sundhedstilbud@herning.dk

Læsegrupper for enlige ældre
Sætter du pris på at få læst en god historie, og savner du nogen at
være sammen med?
Kontakt:

Lisbeth Wium-Andersen på tlf. 9628 5972.
eller mail sundhedstilbud@herning.dk

Kun sammen kan vi styrke den sunde levevis – www.herning.dk/sundhedstilbud

Sundhedstilbud

Tirsdag den 13. september 2016
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Fakta

➜ ”Frontløberne” er etableret, fordi Svendborg Kommune – i
lighed med kommuner i resten af landet – er i fuld gang med at
undersøge, hvordan man kan sortere mere til genanvendelse.
Målet er, at husstandene i Svendborg i 2022 skal sortere 50 % af
deres affald fra til genanvendelse – i dag er tallet 31 %.
➜ Tre andre områder i Svendborg har meldt sig som ’frontløbere’ og skal i lighed med SAB Skovparken sortere mere. De tre
områder er Baldersvænget/Runevænget på Thurø, grundejerforeningen Frøslevs Mose og Øksenbjergvej.
➜ Når vi genbruger, gavner det klima og miljø. Hver gang vi
laver nye materialer, skaber det affald, og vi bruger energi og råstoffer, der kan være begrænsede. Når vi genbruger materialer
som metal, aluminium (fx fra dåser), papir, olie (plast er lavet af
olie) og glas giver det altså meget mindre affald, og vi forurener
mindre.
tentiale for at genbruge meget,
siger Finn Rasmussen, der formand for afdelingsbestyrelsen i
SAB Skovparken.

★ Lørdag var der stor åbningsfest for alle beboere i skovparken med aktiviteter for børn og voksne. Blandt andet kunne alle være med til at bygge store figurer af brugte skolemælkskartoner og lave flotte dekorationer af brugte dåser sammen med Skovparkens ”kreative værksted”. Foto :geir hauksson

skovparken er ny
frontløber for affald
TilTag: Beboerne i mere end 700 lejligheder i
SAB Skovparken i Svendborg skal fra nu af sortere meget mere affald fra til genbrug. Lørdag
blev den røde snor klippet for projektet med
skraldeløb, dåsekunst, byggelegeplads med
brugte skolemælkskartoner og inspiration til
mere sortering

svendborg: SAB afdeling

Skovparken i Svendborg har
meldt sig som ”frontløber” for
affaldssortering, og beboerne i
de 737 lejligheder skal derfor
begynde at sortere meget mere
til genbrug. Det betyder, at beboerne i stedet for at sende en
masse materialer til forbræn-

ding, fremover skal aflevere pap,
plast, papir, metal og glas til genbrug i beholdere, der bliver sat
op seks steder i området.
- Jeg synes, det er en rigtig god
ide, og som afdelingsbestyrelse
gør vi, hvad vi kan, for at bakke
op om projektet. I så stort et område som vores er der virkelig po-

Åbningsfest
Lørdag var der stor åbningsfest
for alle beboere i skovparken.
De nye beholdere blev indviet
af Birger Jensen (formand for
Miljø-, Klima- og Trafikudvalget), og der var aktiviteter for
børn og voksne.
Blandt andet kunne alle være
med til at bygge store figurer af
brugte skolemælkskartoner og
lave flotte dekorationer af brugte
dåser sammen med Skovparkens ”kreative værksted”. Der
var også et skraldeløb, hvor
børn gennem leg fik viden om
den rigtige sortering af materialerne, og selvfølgelig mulighed
for at høre mere om frontløberprojektet eller få inspiration til,
hvordan materialerne kan sorteres inde i køkkenet.
Samarbejde
Frontløberprojektet vil gerne
inddrage beboerne i området
så meget som muligt i de nye
løsninger, og samarbejder der-

for med en række beboere og
ansatte. Eksempelvis har afdelingsbestyrelse og gårdmænd
været på ”miniuddannelse” i
affald og genbrug, og i samarbejde med beboerkonsulent og
juniorklubben Værestedet vil
der være aktiviteter for forskellige beboergrupper og børn og
unge.
I løbet af september besøger
Vand og Affald også de seks pladser, hvor affaldsbeholderne er sat
op, og fortæller mere om affald
og genbrug, laver små konkurrencer og hører om beboernes
erfaringer med at sortere.
Der er store gevinster ved at
sortere mere til genbrug – både
for miljø, klima og økonomi.
Derfor skal alle kommuner
sortere mere, og Svendborg
Kommune og Vand og Affald
er i gang med at høste de første
erfaringer i fire frontløberprojekter.
Erfaringer fra andre steder i
landet viser, at det kan være en
udfordring at få beboere i lejligheder til at sortere deres affald,
og derfor bliver der sat ekstra
fokus på genbrug i SAB Skovparken.

På sporet af et sydfynsk fællesskab
besøg: I forbindelse
med et Mellemfolkeligt Samvirke-projekt
var unge fra den tredje
verden forleden på
besøg i Svendborg
svendborg: Fem unge fra
fra Nigeria, Malawi, Myanmar,
Palæstina og Bangladesh var i
forrige ugeforbi Ærø, Langeland

- og også Svendborg som led i
Mellemfolkeligt Samvirkes projekt ”På sporet af fællesskabet”.
I Egense besøgte gruppen den
tidligere kok Benny Madsen,
også kendt som mr. Superfood,
og fik sig en snak om bæredygtig
produktion af madvarer og sund
livsstil.
Flere af de unge kommer fra
lande, hvor der er mangel på
mad, og folk måske kun spiser
kød en gang om året – ikke af

idealistiske grunde, men fordi
de ikke har råd til andet. Alligevel syntes Benny Madsen, der
var meget til fælles:
- Jeg er også en slags aktivist
lige som dem, og jeg tror på, at
solidariteten med, hvordan andre har det, er vigtig, men man
er nød til at starte med sig selv
og se på, hvordan man egentlig
behandler sin egen krop.
Mødet foregik hos Lars
Myrthu-Nielsen fra ØkoNet,
hvor den stod på vegansk frokost og en snak om udvikling
og landbrug.

Ikke bonderøve
- Det er jo ikke fordi, jeg bare
drømmer om, at vi skal tilbage
til stenalderen og gå rundt med
halm i træskoene. Og bare fordi
de kommer fra Afrika, så skal
man ikke tro, de er bonderøve!

Men det handler rigtig meget
om at passe på jorden i stedet
for at udpine den, og det er det
samme der, hvor de kommer fra,
siger Lars Myrthu-Nielsen.
Det kunne Ko Naing fra
Myanmar tale med om.
- I mit land lever 75 % af indbyggerne på landet, men de ejer
ikke selv den jord, de dyrker, og
det er regeringen, som bestemmer, hvad de skal dyrke. Så selv
om de arbejder hele tiden, er folk
meget fattige, siger Ko Naing,
som selv arbejder med at skabe
netværk og foreninger for landets bønder.
Yasna Rahman fortalte, at i
Bangladesh er der mange mennesker, som bare spiser for at
overleve.
- Hvis folk fanger en fugl, så er
de glade, så spiser de den.
I løbet af dagen blev der også

Kom og ta’ en svingom
P. Plads Hulgade

P. Plads udlejes kr. 390 pr. md.
Henv. Tlf: 4044 7468. E-mail: hha@c.dk

★ De unges besøg på Sydfyn - og andre steder på Fyn -skete som led i
Mellemfolkeligt Samvirkes projekt, ”På sporet af fællesskabet”.
Foto: Jeppe Carlsen

optaget skjult kamera med lokale statister, så hold øje med
Mellemfolkeligt Samvirkes
Facebook-side de kommende
dage eller klik på www.ms.dk/
paasporet.

For målet med rejsen i Danmark er både at skabe dialog
mellem mennekser og inspirere
deltagerne til at kæmpe for menneskerettigheder og udvikling
både lokalt og globalt.

svendborg: Så lægges der op til dans i Svendborg Senior-

dans, hvor danseglade mænd og kvinder mødes for at have det
sjovt sammen.
Der danses i par, kvadriller, kædedanse, rækkedanse og i kreds.
- Det handler om at have det sjovt sammen og nyde at danse
- alle kan være med, lyder det fra Svendborg Seniordans, som
starter op i SG-hallen onsdag den 21. september klokken 13.

Ærø

Vejret i dag
Først på dagen lidt sol, men senere
skyet vejr med regn. Temp. mellem
15 og 20 grader med let til hård
vind, først fra vest, der senere drejer
sydvest.

aeroe@faa.dk
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Navigationsskole frygter
■ I Finanslovsforslaget for 2017 er
der sat penge af til at
sikre skipperuddannelsen på
Skagen Skipperskole
■ Fem unge fra Malawi, Palæstina, Nigeria, Bangladesh og
Burma besøgte Ærø onsdag og torsdag.

På sporet af
fælleskabet
på Ærø

■ En gruppe unge fra
udviklingslande er på
rundtur i Danmark
for at lære om fællesskab. Torsdag besøgte
de Ærø
Ærø: Fem unge fra så forskel-

lige lande som Malawi, Bangladesh, Palæstina, Nigeria og
Burma har det seneste døgn
drukket Riga Balsam, fået en
morgendukkert i øhavet, talt
om sammenhold i Ommel og
med Broforeningen om en
bro til Ærø.
Et afvekslende program,
som er sammensat af Mellemfolkeligt Samvirke under
overskriften ”På sporet af fælleskabet”, og som har ført de
fem på en danmarkstur fra
København over Rødovre
og Næstved til Langeland og
Ærø.
Temaet er løsninger. For
som det hedder i præsentationen af programmet; ”Mens
verden og medierne koger
over af problemer og konflikter, bobler og ulmer det under
overfladen med initiativer og
handlekraft.”
De fem er ifølge projektleder Sara Baun Bach talentfulde og initiativrige unge, som
er aktive i deres lokalmiljø i
hjemlandene, og det er meningen, de skal få inspiration
med hjem.
Mange af deltagerne har
aldrig forladt deres eget land
før, og det giver dem en oplevelse i sig selv, forklarer
projektlederen og tilføjer, at
turen også er et kulturmøde
mellem folk fra lande, der
modtager dansk ulandsstøtte
og danskere.
- Danskerne ser, at de ikke
bare tager imod, men gør de-

res for at skabe forandring.
Hvorfor ikke en bro?
Sara Baun Bach fortæller, at
de unge spørger de danskere, de møder, om alt muligt,
fra finanslov til kvinderettigheder. Toyin fra Nigeria har
bemærket, at danskere synes
godt om at betale skat, fordi
de kan se, hvad de får ud af
det. Det vil hun gerne overføre til Nigeria, hvor der ikke
er tillid til regeringen.
Sidste punkt på dagens
program er et møde med
Turist- og erhvervskontoret
om arbejdet med at tiltrække
tilflyttere.
Toyin bor selv i byen, selv
om hun ikke kan lide det. Men
jobbet er i byen. Hun har bemærket, at der er mange ældre på øen, og vil gerne vide,
hvordan man får de unge til at
bosætte sig på Ærø.
- Vi har brug for jobs, lyder
det korte svar fra Carl Jørgen
Heide, og tilføjelsen er, at de
ældre ses som en ældrestyrke,
og at man i øvrigt satser på itiværksættere.
Humphrey fra Malawi
har bemærket, at en af udfordringerne er transport til
”the main land”, og han vil
gerne vide, hvad holdningen
er til ideen om en bro. Bjørg
Kiær svarer, at det gode ved
ø-samfundet ville dø ud, og
hun ville helt personligt finde
en anden ø uden en bro. Carl
Jørgen Heide supplerer:
- Atmosfæren ville blive
ændret fuldstændig. Vi ser
det som en styrke, ikke en
hindring, siger han og fremhæver netop det sociale sammenhold, som de unge er på
besøg for at opleve.
Tekst og foto: Anders C. Østerby
ando@faa.dk

■ Det er konkurrenceforvridende,
mener Marstal
Navigationsskole
Ærø: I det nye finanslovsfor-

slag er der afsat penge til Skagen Skipperskole, men Marstal Navigationsskole, som
dyster om de samme elever
som skolen i Skagen, bliver
ikke nævnt.
Det har fået rektor Jens
Naldal til at stejle og kalde
støtten for konkurrenceforvridende.
- Principielt set, synes jeg,
det er forkert og urimeligt.
Det er jo en forskelsbehandling, som vi ikke synes er på
sin plads, siger rektoren, som
i øjeblikket forsøger at finde
ud af, hvad støtten til Skagen
Skipperskole helt konkret består af, og under hvilke forudsætninger den gives.
- Jeg under dem gerne pengene, men så synes jeg, at alle
burde have lige vilkår, siger
han.
Favorisering?
Også ærøboen og uddannelsesordføreren for Det Konservative Folkeparti, Anders
Johansson, undrede sig, da
han læste finanslovsforslaget
igennem.
- Jeg frygter, at det er en favorisering af Skipperskolen i
forhold til de andre søfartsskoler i landet, siger Johansson.
Både i Svendborg og på
Ærø uddanner man, ligesom på Skagen Skipperskole,
skibsførere til det blå Danmark, men Marstal Navigationsskole og Skagen Skipperskole er meget direkte
i konkurrence, da man her
har adgang til uddannelserne
uden gymnasiel baggrund og
dermed bejler til de samme

[ Jeg frygter, at
det er en favorisering af Skipperskolen i forhold til
de andre søfartsskoler i landet

Anders Johansson, uddannelsesordfører ved Det Konservative
Folkeparti

■ Simulatoren på Marstal
Navigationsskole bruges, når
elever træner forskellige sitiationer på havet. Men skolen
er presset økonomisk, og føler
sig overset i Finanslovsforslaget for 2017.
elever. Anders Johansson mener også, at finanslovsforlaget
rammer forkert, da skolen
ifølge ham tidligere har haft
bedre vilkår end andre selvejende institutioner.
Uheldigt signal
- Der er jo en historik, hvor
Skipperskolen tidligere er
blevet tilgodeset med kvotesystemer og statslån, som
er specielle for en selvejende institution, siger Anders

Johansson.
Marstal Navigationsskole
har for nylig måttet afskedige
lærere på grund af pressede
taxameterpenge, og Johansson frygter, at en ulige konkurrence vil gå hårdt ud over
den ærøske institution.
- Det falder mig særligt for
brystet, når Marstal Navigationsskole i forvejen er presset.
Signalet i det er også uheldigt.
Med én hånd skærer man i
erhvervsuddannelserne, og
med den anden giver man
støtte til én institution frem
for en anden, siger folketingspolitikeren.
Anders Johansson har nu
henvendt sig til uddannelsesog forskningsminister Ulla
Tørnæs (V).

- Jeg har bedt om en forklaring. Dels på hvad der ligger i
forslaget, og dels på om man
er opmærksom på, at man er
ved at lave en urimelig forskelsbehandling,
fortæller
Johansson.
Han har endnu ikke fået
noget svar på sin henvendelse. Avisen har kontaktet uddannelsesordfører Jakob Engel-Schmidt (V). Men det har
endnu ikke været muligt at få
en kommentar fra ham.

Af Catarina Nedertoft Jessen
Foto: Jonathan Nielsen
canje@faa.dk, jomni@faa.dk
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»

Det undrer mig jo, at når
hygge er vores nationale
varemærke, og når vi altid
ligger højt på listen over verdens lykkeligste folk, hvorfor
vi så ikke kan spørge ind til
hinanden på arbejdspladserne, spørge ind til hvordan det
går med den kræftramte mor eller mand eller den
demensramte far? Men det gør vi ikke. For det tør vi
ikke. Vi er så bange for, at det skal ramme os selv. Og
derfor stikker vi hovedet i busken.
Lykke Friis, prorektor ved Københavns Universitet og præsident for Kræftens Bekæmpelse, til ugebladet Søndag.

Uddannelser
risikerer at miste
1,6 mia. kroner
Gymnasiedebat

Af Annette
Nordstrøm
Hansen
Formand
Gymnasieskolernes
Lærerforening
Fra 2016 - 2020 vil regeringen fjerne 1,6 mia. kr. fra de
gymnasiale
uddannelser.
Det sker samtidig med, at
regeringen og et bredt flertal i Folketinget i juni indgik
forlig om en ny gymnasiereform, der ifølge forligspartierne skal højne den faglige
kvalitet og sikre, at gymnasieuddannelserne er gearet
til at imødekomme en række
krav i morgendagens samfund.
Hvordan nedskæringer og
kvalitetsforbedringer kan
gå hånd i hånd, mangler vi
forklaringer på. Og dem
kommer vi til at kigge langt
efter, for de findes ikke.
Tværtimod står vi over for
et voldsomt kvalitetstab i
gymnasieuddannelserne,
hvis regeringen lykkes med
sine planer.
Allerede nu kan vi konstatere, at nedskæringerne på
to procent i finansloven for
2016 har ført til kvalitetsforringelser. Der er 1000 færre
lærere i år til at undervise
stort set samme antal elever
som forrige år. Det fremgår
af en ny undersøgelse, som
Gymnasieskolernes
Lærerforening har foretaget
blandt vores tillidsrepræsentanter.
Resultatet svarer til, at der
er syv procent færre lærere
i sektoren i 2016 til samme
antal elever som i 2015 på
grund af besparelsen på to
procent i finansloven for
2016. Det er voldsomt, og

»

Fortsætter regeringens varslede nedskæringskurs med to procent i finanslovsforslaget
for 2017, tør jeg slet ikke
tænke på konsekvenserne for kvaliteten i
uddannelserne.
det betyder generelt, at lærerne får mindre tid til den
enkelte elev. Dertil kommer,
at det almene gymnasium
i 2017 bliver beskåret med
yderligere 3,7 procent som
følge af en politisk aftale om
finansiering af reformen af
erhvervsuddannelserne.

Nozgenji Bilima fra Malawi sidder i vindueskarmen i Erling Nielsens stue til fællessang med lokale Reersøboere.

Der er brug for kristisk
tænkende medborgere
FÆLLESSKABER: Besøg i
Reersø var en del af et projekt, vi har kaldt »På sporet
af fællesskabet«, fordi vi
mener, der er brug for at
gøre noget, og helst noget
nyt, hvis det skal lykkes at
bekæmpe den stigende ulighed, mistillid og fattigdom.

Ingen gang på jorden
Fortsætter
regeringens
varslede nedskæringskurs
med to procent i finanslovsforslaget for 2017, tør jeg slet
ikke tænke på konsekvenserne for kvaliteten i uddannelserne og for de kompetencer, fremtidige studenter
forlader gymnasiet med.
Gymnasiereformens ambitioner om at løfte fagligheden og sikre gode gymnasiale uddannelser med dygtige
lærere, der giver eleverne
mere feedback og flere evalueringer, har ingen gang på
jord i en skolehverdag med
afskedigelser og hård kamp
for at finde midler til kvalitetsudvikling.
Hvis regeringen og partierne bag gymnasiereformen
mener det alvorligt med kvalitetsløftet i uddannelserne,
må de tage nedskæringerne
i finanslovsforslaget af bordet og sikre, at der er afsat
penge til at implementere
gymnasiereformen. Alt andet er et brud med de politiske ambitioner i gymnasiereformen.

Af Helle Munk
Ravnborg
Forkvinde i
Mellemfolkeligt
Samvirke
Mellemfolkeligt Samvirke havde inviteret gæster til Reersø forleden. Vi ville
vise en gruppe unge fra forskellige udviklingslande, hvordan lokale fællesskaber fungerer her i Danmark. Så de
kunne få ny inspiration til selv at være
aktive medborgere, der sætter ting i
gang og tager ansvar for fremtiden i deres egne samfund, hvor de kommer fra.
I Reersø oplevede de unge på egen
krop landsbyfællesskabet, kampen
for at holde lokalsamfundet i live og
attraktivt for mulige tilflyttere, lokale
mødesteder og foreninger, de hørte om
det lokale engagement i det private beredskab, som beskytter lokalsamfundet imod oversvømmelser, og de havde
desuden den store fornøjelse af at være
indbudt til at synge med ved fællessangen i Reersøboen, Erling Nielsens,
egen stue.
Besøget var en del af et projekt vi har
kaldt »På sporet af fællesskabet«, fordi
vi mener, der er brug for at gøre noget,

og helst noget nyt, hvis det skal lykkes
at bekæmpe den stigende ulighed og
den mistillid og fattigdom, som skaber
konflikter og desværre præger alt for
mange menneskers liv.

Stigende ulighed
Det er jo ingen hemmelighed, at verden
har det hårdt i øjeblikket. Medierne
rapporterer dagligt om stigende ulighed, klimaforandringer, skattesvindel, terror og konflikter. Politikere siger, at landet er ved at knække over i en
elite og alle andre, at sammenhængskraften er truet. Og nogle dage føles det
som om vores fællesskaber og tradition
for at løse problemer sammen forsvinder mellem fingrene på os. Det er ikke
rart.
Det gælder i Danmark, men det gælder i særdeleshed i udviklingslandene,
hvor alt for mange mennesker fortsat
er låst fast i dyb fattigdom uden mulighed for at forme deres eget liv eller de
samfund, de er del af. Derfor skal særligt de unge støttes og klædes på til at
tage ansvar for deres landes fremtid og
til at blive aktive medborgere i deres
lande.
I Mellemfolkeligt Samvirke tror vi
ikke, man kan udrydde fattigdom udelukkende gennem økonomisk vækst.
Udviklingslandene har først og fremmest brug for kritisk tænkende medborgere. Medborgere der kræver deres
ret og dermed tager ansvar for sig selv,
deres børn og fremtidsmulighederne i de samfund, de er del af. Ligesom
Danmarks udvikling først for alvor tog
fart og kom almindelige mennesker til
gode, da vi lavede tætte fællesskaber
som andelsbevægelse, fagbevægelse,
højskolebevægelse og oplysningsbevægelse.
Den erfaring kan man bruge til noget
i udviklingssamarbejdet med udviklingslandene. Vi skal turde bruge danske erfaringer med fællesskaber og
stærke medborgere som inspiration for
andre til at skabe gode samfund, der er

»

Fællesskaberne, den sikkerhed og stabilitet, de giver, og den
fælles samtale og forståelse, de
giver mulighed for, er limen i vores
eget samfund. Vi kan se, det har
været en mægtig inspirationskilde
for vores deltagere.

værd at leve i, andre steder i verden. Og
heldigvis er der i Danmark også en anden virkelighed end den mørke dystopi
og det opbrud, som vores politikere maner frem og medierne for tiden flyder
over med. Rundt omkring i Danmark,
ude i dagligdagen, findes de tusindevis
af små og store fællesskaber, der er så
vigtig en del af vores historie og vores
nutid, at vi nærmest tager dem for givet
her i landet.

Mægtig inspirationskilde
Fællesskaberne, den sikkerhed og stabilitet, de giver, og den fælles samtale
og forståelse, de giver mulighed for,
er limen i vores eget samfund. Vi kan
se, det har været en mægtig inspirationskilde for vores deltagere: De er nu
rejst tilbage til deres lande, fyldt op
med indtryk og tanker, som de kan bruge i kampen for at forbedre deres egne
samfund, så de bliver værd at blive og
leve i. Vi vil gerne sige tak til alle jer i
Reersø for at have taget godt imod vores gæster og have bidraget til deres
vigtige indsats. Vi ses igen.

LØRDAG 24. SEPTEMBER 2016

22 DEBAT
LEDER

Århus Stiftstidende - Uafhængig liberal avis

Forlig uden borgerlige
modsætning til sine forgængere lykkedes
det ikke borgmester Jacob Bundsgaard (S) at
skabe et forlig, som alle i Aarhus Byråd kunne være med til.
Både Nicolai Wammen (S) og Thorkild
Simonsen (S) var gode til at få alle partier
med, når budgettet skulle på plads. Det giver ro
på bagsmækken i dagligdagen, men de borgerlige stod af denne gang, så den socialdemokratiske borgmester måtte hive forliget hjem ved
hjælp af Enhedslisten, SF og Radikale. Men forlig blev der.
Byrådets medlemmer tænkte på de voksne
handicappede og de ældre, der fik de største
lunser, og det virker ret indlysende, når vi netop får flere ældre, og for eksempel demens er
et stigende problem og mere ubehageligt for de
pårørende end for de ramte.
Der blev penge til idræt og kultur. Den Vestdanske Filmpulje er tildelt 1,5 millioner kroner, Museum Ovartaci 1,5 millioner kroner, og
1,7 millioner kroner skal gå til Stadsarkivet.

I

At lægge fem millioner kroner oven i det er
ret naturligt i et år, hvor Aarhus skal være europæisk kulturhovedstad. Til det er der jo allerede afsat penge, men der kan nemt blive brug
for mere, når man vil markere sig som en kulturel by.
Idrætten får 10 millioner kroner ekstra.
Endnu er der ikke sat mærkater på, hvor de
skal bruges, men Socialdemokratiet har bebudet, at der skal komme tre nye fodboldbaner af
kunstgræs, og den er Venstre med på.
Der er skabt præcedens for, at kommunen
giver 3,1 millioner kroner til hver kunstbane,
og så må klubben selv skaffe resten, som er
cirka to millioner kroner. Driften skal klubben også sørge for, dog med et årligt tilskud fra
kommunen.
Disse baner giver klubberne helt nye
muligheder. De er en gave til fodbolden, fordi
de kan bruges hele året, fordi bolden gør, hvad
man beder den om, og aktørerne ikke bliver
beskidte, som når de spiller på græs-, jord- eller
grusbaner om efteråret, vinteren og det tidllige

REDAKTØR
HANS PETERSEN
forår. Det betyder, at klubberne skal tænke
anderledes, hvis de vil udnytte dem optimalt.
Vigtigst er det, at politikerne indser, at til
ethvert nyt område hører anlæg til idræt.
Det burde være lige så naturligt som, at der
laves institutioner til børn.
Den opdragende virkning og det sundhedsskabende, der ligger i idrætten, er så indlysende, at det ikke burde være til diskussion, om
der skal være et udbud af sportsfaciliteter til
ethvert område i byen.

De borgerlige stod
af denne gang, så
den socialdemokratiske
borgmester måtte
hive forliget hjem ved
hjælp af Enhedslisten,
SF og Radikale. Men
forlig blev der.

»
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Stærkere sammen
LÆSERBREV
Helle Munk Ravnborg
forkvinde i Mellemfolkeligt
Samvirke

DIALOG: Mellemfolkeligt
Samvirke havde inviteret gæster til Aarhus forleden. Vi
ville vise en gruppe unge fra
forskellige udviklingslande,
hvordan lokale fællesskaber
fungerer her i Danmark. Så
de kunne få ny inspiration til
selv at være aktive medborgere, der sætter ting i gang og
tager ansvar for fremtiden i
deres egne samfund, hvor de
kommer fra.
I Aarhus blev de klogere på
forholdene for hjemløse og
udsatte. De hørte, hvordan
Værestedet i Jægergårdsgade
giver hjælp til at navigere i et
socialsystem, som de hjemløse ofte oplever som bureaukratisk og komplekst. Vores
deltagere, der kom fra Palæstina, Malawi, Bangladesh,
Myanmar og Nigeria, var også så heldige at besøge fællesskabet på den unikke afsoningsinstitution, Pension
Skejby, hvor straffede afsoner og bor med ikke-straffede – og finder vejen tilbage til
samfundet.
Besøget var en del af et projekt vi har kaldt ”På sporet af
fællesskabet”, fordi vi mener,
der er brug for at gøre noget,
og helst noget nyt, hvis det
skal lykkes at bekæmpe den
stigende ulighed og den mistillid og fattigdom, som skaber konflikter og desværre
præger alt for mange menne-

skers liv.
Det er jo ingen hemmelighed, at verden har det hårdt
i øjeblikket. Medierne rapporterer dagligt om stigende
ulighed, klimaforandringer,
skattesvindel, terror og konflikter. Politikere siger, at landet er ved at knække over i
en elite og alle andre, at sammenhængskraften er truet.
Og nogle dage føles det, som
om vores fællesskaber og tradition for at løse problemer
sammen forsvinder mellem
fingrene på os. Det er ikke
rart.
Det gælder i Danmark,
men det gælder i særdeleshed
i udviklingslandene, hvor alt
for mange mennesker fortsat er låst fast i dyb fattigdom
uden mulighed for at forme
deres eget liv eller de samfund, de er del af. Derfor skal
særligt de unge støttes og
klædes på til at tage ansvar
for deres landes fremtid og til
at blive aktive medborgere i
deres lande.
I Mellemfolkeligt Samvirke tror vi ikke, man kan
udrydde fattigdom udelukkende gennem økonomisk
vækst. Udviklingslandene
har først og fremmest brug
for kritisk tænkende medborgere. Medborgere, der
kræver deres ret og dermed
tager ansvar for sig selv, deres
børn og fremtidsmulighederne i de samfund, de er del
af. Ligesom Danmarks udvikling først for alvor tog fart
og kom almindelige mennesker til gode, da vi lavede
tætte fællesskaber som an-

delsbevægelse, fagbevægelse,
højskolebevægelse og oplysningsbevægelse.
Den erfaring kan man
bruge til noget i udviklingssamarbejdet med udviklingslandene. Vi skal turde
bruge danske erfaringer med
fællesskaber og stærke medborgere som inspiration for
andre til at skabe gode samfund, der er værd at leve i, an-

dre steder i verden. Og heldigvis er der i Danmark også
en anden virkelighed end
den mørke dystopi og det opbrud, som vores politikere
maner frem, og medierne for
tiden flyder over med. Rundt
omkring i Danmark, ude i
dagligdagen, findes de tusindevis af små og store fællesskaber, der er så vigtig en del
af vores historie og vores nu-

tid, at vi derfor nærmest tager
for givet her i landet.
Fællesskaberne, den sikkerhed og stabilitet, de giver,
og den fælles samtale og forståelse, de giver mulighed
for, er limen i vores eget samfund. Vi kan se, det har været
en mægtig inspirationskilde
for vores deltagere:
De er nu rejst tilbage til deres lande, fyldt op med ind-

tryk og tanker, som de kan
bruge i kampen for at forbedre deres egne samfund, så de
bliver værd at blive og leve i.
Vi vil gerne sige tak til alle
jer i Aarhus for at have taget
godt imod vores gæster og
have bidraget til deres vigtige
indsats. Vi ses igen.
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Billedet er fra besøget på Frivilligcenter Hillerød. Fra venstre: Monica Antonieta Steensen Nielsen (frivillig og medorganisator for tilbuddet
Mamma Mia), Nandar Htway fra Myanmar, Kingsley Okpabi fra Nigeria, Nozgenji Bilima fra Malawi, Jihad Namoura fra Palæstina og Musabber Ali Chisty fra Bangladesh. Den lille pige, som har fundet vej til Nozgenjis arme er Monicas datter Isabella.

Vi er stærkere sammen
FÆLLESSKAB: Besøg i Hillerød var en del af et projekt, vi har kaldt »På sporet
af fællesskabet«, fordi vi
mener, der er brug for at
gøre noget, og helst noget
nyt, hvis det skal lykkes at
bekæmpe den stigende ulighed, mistillid og fattigdom.

»bydelsmødre«, der hjælper kvinder i
nærmiljøet, skaber lokalt fællesskab
og tryghed og bygger bro til resten af
samfundet.
Besøget var en del af et projekt vi har
kaldt »På sporet af fællesskabet«, fordi
vi mener, der er brug for at gøre noget,
og helst noget nyt, hvis det skal lykkes
at bekæmpe den stigende ulighed og
den mistillid og fattigdom, som skaber
konlikter og desværre præger alt for
mange menneskers liv.

Verden har det hårdt

Af Helle Munk
Ravnborg
Mellemfolkeligt Samvirke havde for
nylig inviteret gæster til Hillerød. Vi
ville vise en gruppe unge fra forskellige udviklingslande, hvordan lokale
fællesskaber fungerer her i Danmark.
Så de kunne få ny inspiration til selv
at være aktive medborgere, der sætter
ting i gang og tager ansvar for fremtiden i deres egne samfund, hvor de kommer fra.
De unge besøgte Frivilligcenter
Hillerød, hvor lygtninge får hjælp
til dansk i sprogcafeen, kan modtage
rådgivning og hvor den internationale mødregruppe, Mamma Mia, holder
til og skaber et fællesskab for mødre
på tværs af nationalitet, kultur og religion. De besøgte også Østhuset, som
er en lokal kvinde- og pigeklub, som
for mange unge piger i området er et
slags andet hjem og uddanner såkaldte

Det er jo ingen hemmelighed, at verden
har det hårdt i øjeblikket. Medierne
rapporterer dagligt om stigende ulighed, klimaforandringer, skattesvindel, terror og konlikter. Politikere siger, at landet er ved at knække over i en
elite og alle andre, at sammenhængskraften er truet. Og nogle dage føles det
som om vores fællesskaber og tradition
for at løse problemer sammen forsvinder mellem ingrene på os. Det er ikke
rart.
Det gælder i Danmark, men det gælder i særdeleshed i udviklingslandene,
hvor alt for mange mennesker fortsat
er låst fast i dyb fattigdom uden mulighed for at forme deres eget liv eller de
samfund, de er del af. Derfor skal særligt de unge støttes og klædes på til at
tage ansvar for deres landes fremtid og
til at blive aktive medborgere i deres
lande.
I Mellemfolkeligt Samvirke tror vi
ikke, man kan udrydde fattigdom udelukkende gennem økonomisk vækst.
Udviklingslandene har først og fremmest brug for kritisk tænkende medborgere. Medborgere der kræver deres
ret og dermed tager ansvar for sig selv,
deres børn og fremtidsmulighederne i de samfund, de er del af. Ligesom
Danmarks udvikling først for alvor tog
fart og kom almindelige mennesker til

gode, da vi lavede tætte fællesskaber
som andelsbevægelse, fagbevægelse,
højskolebevægelse og oplysningsbevægelse.
Den erfaring kan man bruge til noget
i udviklingssamarbejdet med udviklingslandene. Vi skal turde bruge danske erfaringer med fællesskaber og
stærke medborgere som inspiration for
andre til at skabe gode samfund, der er
værd at leve i, andre steder i verden. Og
heldigvis er der i Danmark også en anden virkelighed end den mørke dystopi
og det opbrud, som vores politikere maner frem og medierne for tiden lyder
over med. Rundt omkring i Danmark,
ude i dagligdagen, indes de tusindevis
af små og store fællesskaber, der er så
vigtig en del af vores historie og vores
nutid, at vi nærmest tager dem for givet
her i landet.

Fællesskaberne
Fællesskaberne, den sikkerhed og stabilitet, de giver, og den fælles samtale
og forståelse, de giver mulighed for, er
limen i vores eget samfund. Vi kan se,
det har været en mægtig inspirationskilde for vores deltagere:
De er nu rejst tilbage til deres lande,
fyldt op med indtryk og tanker, som de
kan bruge i kampen for at forbedre deres egne samfund, så de bliver værd at
blive og leve i. Vi vil gerne sige tak til
alle jer i Hillerød for at have taget godt
imod vores gæster og have bidraget til
deres vigtige indsats. Vi ses igen.

Helle Munk Ravnborg er forkvinde i
Mellemfolkeligt Samvirke.

Det er søndag, og solen skinner fra en skyfri himmel.
Sådan set en nem dag at fare
til himmels på rent sigtbarhedsmæssigt. Men Kristi himmelfartsdag er for
længst afgået ved en heldig
død.
Jeg er på besøg hos venner
i et af byens skønne villakvarterer. Alt ånder fred og
idyl.
Traikstøj er der heller
ikke meget af fra de store
ind- og udfaldsveje, der jo
omringer byen.
Men ligusterindustrifolket holder aldrig fri her i den
nordsjællandske provinsidyl.
Kl. nærmer sig 13 og frokosttid på Terrassen - lige
nu er her stille - kun i meget
kort tid. Siden kl. 10 har der
ustandselig kørt larmende
græs-, kant- og hækklippere. Når den ene er ved
at være færdig starter de
næste. For de tænker vel,
når han kan, kan jeg sgu da
også. Og de der forsøger at
nyde det gode vejr og formiddagskafen, de grønne haver
og frokosten må råbe højere
og højere gennem larmen af
benzinosende terrormaskiner.
Jamen altså, forstå det,
hvem som kan. De leste
kommer hjem fra arbejde
ved 16-17-tiden på hverdage, og pt. er der lyst til kl.
19, og en middelstor plæne
kan vel slås på en halv times
tid - selv for en overpumpet
hemand.

Sidste nye indkøb
Men nej, i weekenderne og
på helligdage skal maskindyrene luftes og larmes, så
genbo og nabo kan høre det
sidste nye indkøb fra byggemarkedernes enorme tilbud
af hækklippere, kantklippere, kvashuggere, rundsave,
cementblandere, plæneluftere og kultivatorer etc., etc.
Mangfoldigheden af støj- og
lugt forurenende tilbud er
grænseløse. Og når naboen
hører dyret larme på den
anden side hækken, siger

»

Ligusterindustrifolket holder aldrig fri her
i den nordsjællandske
provinsidyl.

han straks til konen: »So ein
Ding muss ich auch haben«.
Og det får han så - måske
oven i købet på Fars Dag.
For han har jo givet hende
det sidste nye køkkengrej
på Mors Dag. Næst efter bilvask er disse »maskindyr«
øjensynligt, hvad enhver
husejer ønsker at beskæftige sig med i sin sparsomme
fritid. Der var en gang, at der
i de leste grundejerforeninger i deres vedtægter stod,
at brug af græsslå- og andre
larmende maskiner ikke
måtte inde sted mellem kl.
12 lørdag og kl. 7 mandag
morgen samt på helligdage
- jul og nytår dog undtaget.
Men i dag, hvor det jo er med
at larme så meget som muligt i egoland, bliver disse
vedtægter overhovedet ikke
overholdt.

Ikke siden 60’erne
Måske er det fordi, grundejerforeningernes vedtægter ikke er blevet kigget på
siden de glade 60’ere, eller
fordi bestyrelserne er de
mest vilde med at bruge byggemarkedernes kæmpestore maskintilbud.
Og som sagt, når naboen
kan, så kan jeg sgu da også.
Og så blæser jeg da for øvrigt på, at min nabo har gæster til havefrokost eller andet festligt.
Jeg boede for lere år siden
i et såkaldt småindustrielt
boligkvarter på det ydre
Nørrebro, hvor støjniveauet til daglig kunne være lidt
højt. Men til gengæld var
der meget fredeligt på sønog helligdage. Selv Hells Angels motordrønende drengerøve støjede mindre på disse
fridage, end ligusterdrengenes toptunede hjemmeindustri.
God sensommer.
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