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Alt er til debat på Astrup Skole i aften

¤¤Mads Kjær
Søndergade¤6,¤1.sal
Løkken
27¤år

ASTRUP: Under titlet ”Nå, så det er velfærd” inviteres der til debataften på Astrup

Skole i aften klokken 19.30. En gruppe, som kalder sig Engagerede Borgere, står for
aftenen, hvor alt fra skolelukninger over digitalisering til randzoner kan blive vendt,
og helt sikker noget helt fjerde og femte emne også.

Omstridt lederpar indstillet til pris
oPReJsNiNG: Pårørende indstiller
Grete og Tage Olesen på Helsegården
til Handicapprisen 2012
drive¤ institution¤ for¤ psykisk¤
syge¤og¤fyring¤af¤det¤tidligere¤
lederpar¤Grete¤og¤Tage¤OlebLÆsbJeRG:¤ Et¤ yderst¤ turbu- sen,¤ bør¤ ende¤ med¤ lidt¤ oplent¤år¤på¤institutionen¤Hel- rejsning¤i¤form¤af¤Handicapsegården¤ for¤ psykisk¤ syge,¤ prisen¤2012.
Det¤ mener¤ pårørende¤ til¤
som¤ nu¤ er¤ endt¤ med¤ fratagelse¤ af¤ godkendelsen¤ til¤ at¤ beboere¤ på¤ institutionen,¤
Af Jakob Gammelgaard

jakob.gammelgaard@nordjyske.dk

I den mørke vintertid, slukker masterne i Lønstrup-området
klokken 22.
Foto: Hans Ravn

Lygtepæle
kan ikke
klokken
klarer¤administrerende¤direktør¤i¤Nord¤Energi,¤Peder¤
22,¤så¤tror¤lygtepælene¤i¤
Lønstrup-området,¤at¤klok- Kjeldgaard.
Nord¤Energi,¤der¤har¤anken¤er¤23.¤Det¤betyder,¤at¤
de¤slukkes¤en¤time¤tidligere¤ svaret¤for¤lygtepælene¤i¤
Hjørring¤Kommune,¤arbejend¤det¤er¤meningen.
der¤nu¤på¤at¤løse¤problemet¤
I¤hele¤Hjørring¤Kommui¤Lønstrup-området.
ne¤slukkes¤omkring¤halv-¤Det¤kan¤eventuelt¤betydelen¤af¤lysene¤klokken¤23¤
de¤opsætning¤af¤en¤ekstra¤
for¤at¤spare¤penge,¤men¤I¤
antenne¤på¤de¤fem¤tranforLønstrup¤gik¤der¤kuk¤i¤
klokken,¤da¤urene¤blev¤stil- merstationer,¤hvor¤målerne¤sidder,¤foreslår¤Peder¤
let¤tilbage¤til¤normaltid.
Kjeldgaard.
Informationen¤om¤at¤
Nord¤Energi¤har¤ikke¤reskrue¤uret¤tilbage,¤som¤
Nord¤Energi¤sendte¤ud,¤nå- gistreret¤fejl¤på¤lygtepæleede¤aldrig¤frem¤til¤lygtepæ- ne¤andre¤steder¤i¤kommunen,¤men¤hvis¤man¤selv¤oblene¤længst¤mod¤vest.
serverer,¤at¤en¤lygtepæl¤al-¤Vi¤kommunikerer¤med¤
lerede¤slukke¤klokken¤22,¤
målere¤via¤mobiltelefonså¤kan¤man¤fejlmelde¤på¤
nettet¤og¤vi¤har¤p.t.¤fem¤
Nord¤Energis¤hjemmeside.
målere¤i¤Lønstrup-områ-cbo
det,¤som¤ikke¤har¤responderet¤på¤vore¤opkald,¤for-

LØNstRUP:¤Når¤klokken¤er¤

Juleteater for de mindste
HJØRRiNG:¤Lørdag¤8.¤december¤byder¤Vendsyssel¤Teater¤

på¤juleunderholdning¤for¤de¤mindste¤med¤forestillingen¤
”Nissen¤flytter¤med”.¤Forestillingen,¤der¤vises¤i¤samarbejde¤med¤Himmerlands¤Teater,¤har¤været¤så¤populær,¤at¤opførelsen¤bliver¤den¤anden¤ekstraforestilling.
Stykket¤er¤skrevet¤af¤Helle¤Halsboe,¤som¤sammen¤med¤
danseren¤Joy¤Anna¤Hall¤er¤med¤til¤at¤fortælle¤en¤historie¤
om¤aldrig¤at¤glemme¤den¤barnlige¤fantasi.¤De¤to¤spiller¤
søstrene¤Søs¤og¤Sofie.¤Sofies¤arbejde¤som¤danser¤tager¤
hende¤verden¤rundt,¤mens¤Søs¤bor¤i¤deres¤mors¤gamle¤
hus.¤Men¤da¤Sofie¤kommer¤på¤besøg¤til¤jul¤finder¤hun¤Søs¤
i¤gang¤med¤at¤pakke¤huset¤sammen.¤Hvorfor¤har¤Søs¤så¤
travlt¤med¤at¤komme¤væk¤inden¤juleaften?¤Og¤hvad¤er¤
det,¤der¤rumsterer¤i¤kasserne?¤

der¤ nu¤ har¤ indstillet¤ parret¤
til¤Handicapprisen.¤
-¤ Det¤ er¤ et¤ ægtepar,¤ som¤
selv¤har¤fire¤børn,¤og¤alligevel¤ har¤ de¤ viet¤ deres¤ liv¤ til¤
udsatte¤ og¤ handicappede¤
voksne¤mennesker,¤som¤ikke¤
har¤kunnet¤finde¤sig¤til¤rette¤
andre¤ steder,¤ siger¤ en¤ af¤ de¤
pårørende,¤ Birgitte¤ Sollund¤
på¤vegne¤af¤seks¤hold¤pårørende¤ til¤ beboere¤ på¤ Helsegården.¤
Grete¤ Olesen¤ blev¤ fyret¤ i¤
sommer¤ og¤ for¤ nylig¤ trak¤
Hjørring¤Kommune¤godken-

delsen¤ til¤ institutionen,¤ på¤
grund¤ af¤ kritik¤ af¤ familien¤
Olesens¤ egenrådige¤ ledelsesstil¤og¤familiære¤omgang¤
med¤beboerne.¤
Fortsat opbakning
Tydeligvis¤har¤det¤ikke¤mindsket¤flere¤pårørendes¤opbakning¤til¤parrets¤arbejde¤i¤mere¤end¤25¤år.¤
-Det¤ er¤ en¤ tryghed¤ og¤ en¤
menneskeret¤ alle¤ udsatte¤
burde¤ have:¤ Mennesker,¤
som¤ de¤ kan¤ stole¤ 100¤ procent¤på¤og¤som¤vil¤stå¤op¤for¤

dem, uanset hvornår det
kræves, siger Birgitte Sollund.
De 13 tilbageværende beboeres skal inden 31. januar
have et nyt hjem. Det er deres hjemkommuner, der skal
finde en anden plads, når
den selvejende institution
DSI Helsegården lukker.
Familien Olesen bebuder,
at de har planer om at starte
noget nyt på ejendommen.
Hvad det præcist bliver, ligger ikke fast endnu.

Grete og Tage Olesen (th). Fra
venstre er det svigersønnen
Rasmus Nørgaard Andersen og
datteren Tove.
Foto :Michael Bygballe

HJØRRING: Musikfor-

MYGDAL:¤ Gårdspladsen¤ ved¤

gården¤ Stenshede¤ i¤ Mygdal¤
er¤langtfra¤helt¤normal.¤Foruden¤fem¤store¤campingvogne¤ udformet¤ som¤ skulpturerne¤ Campingkvinder¤ står¤
der¤ nu¤ også¤ et¤ betonskib¤ -¤
det¤første¤skib¤i¤den¤sejlende¤
skulpturelle¤ installation,¤ Life-Boats,¤ som¤ billedhuggeren¤ Marit¤ Benthe¤ Norheim¤
arbejder¤på.
For¤nogle¤få¤uge¤siden¤blev¤
skibet¤ lirket¤ ud¤ af¤ Benthe¤
Norheims¤ værksted,¤ hvor¤
hun¤gennem¤de¤sidste¤par¤år¤
sammen¤med¤to¤ansatte¤har¤
arbejdet¤på¤skulpturen.
I¤pinsen¤blev¤betonen¤klappet¤på¤af¤en¤stor¤flok¤frivillige¤hjælpere.
Skibet¤er¤ét¤af¤tre¤i¤skulpturen.¤De¤er¤alle¤12¤meter¤lange¤ og¤ tre¤ meter¤ høje¤ over¤
vandfladen¤ og¤ bliver¤ fuldt¤
sejl-dygtige.¤De¤skal,¤når¤alle¤
er¤færdige,¤ud¤at¤sejle¤i¤Norden¤og¤såvel¤Sydeuropa¤som¤

Østeuropa.
Men¤ først¤ skal¤ alle¤ skibe¤
være¤færdige.¤Det¤første¤har¤
titlen¤”Mit¤skib¤er¤ladet¤med¤
længsel”.
-¤Jeg¤var¤virkelig¤bange¤for,¤
at¤ vi¤ måtte¤ lukke¤ projektet¤
ned¤i¤en¤periode,¤fordi¤vi¤ikke¤
havde¤ flere¤ penge¤ til¤ arbejdet,¤men¤så¤fik¤vi¤heldigvis¤i¤
august¤ bevilget¤ 500.000¤ kr.¤
fra¤ regionsrådet¤ i¤ Region¤
Sydjylland,¤fortæller¤Benthe¤
Norheim.
Så¤måtte¤skibet¤udenfor,¤så¤
arbejdet¤på¤næste¤skib¤kunne¤gå¤i¤gang.¤
-¤ Det¤ var¤ fantastisk¤ at¤ få¤
skibet¤udenfor.¤Det¤er¤blevet¤
lige¤som¤jeg¤troede,¤det¤ville¤
være,¤ så¤ jeg¤ er¤ glad,¤ siger¤
kunstneren.
Inde¤i¤værkstedet¤er¤de¤to¤
fastansatte¤ i¤ fuld¤ gang¤ med¤
at¤lave¤metalspanterne.
-¤De¤skal¤lave¤til¤både¤nr.¤to¤
og¤tre¤båd¤med¤det¤samme.¤
Med¤de¤næste¤to¤både¤kan¤vi¤
effektivisere¤ meget,¤ fordi¤ vi¤
nu¤ved,¤hvordan¤det¤skal¤gøres.¤ Vi¤ har¤ udviklet¤ en¤ del¤

eningen ”I Morgen er
det Jul, MOR!” og Fortuna Hjørring er med i
en sluttet kreds, der får
besøg af Lars Lilholt og
tre af hans musikere til
en akustisk koncert. Det
foregår lørdag 10. november kl. 20 på Vendelbohus. De tre musikere er Eskild Dohn,
Gert Vincent og Kristian
Fogh.

BLå Bog
BIlledHUGGeR MARIT BeNTHe NoRHeIM
{ Marit Benthe Norheim er født i Norge 1960.
{ Har siden midten af 1990’erne boet ved Mygdal.
{ 1981-1987: Uddannet på kunstakademier i Norge og England.
{ Udsmykninger i Vendsyssel: Fruen fra Havet, Sæby, 2001. Ledningegobelin, foredragssalen på AVV, 2004. De tilrejsende. Tårs,
2006.
{ Har blandt meget andet også lavet Rottejomfruen - en syv meter høj skulptur med indbygget rutsjebane, Skien 2006.
{ 2008: Campingkvinder, fem rullende kvindeskulpturer. Lavet til
Stavanger i anledning af, at byen blev Europæisk Kulturhovedstad.
{ Arbejder i dag på ”Life-Boats” - både på skulpturen og på at
skaffe midler til de næste to skibe.

Lars Lilholt.

KØB:

SALG:

• Gamle biler
(skrotpræmie udbetales)

SERVICE:

• Jern, stål, metaller og
maskiner

• Brugte dæk modtages

PR-foto

• Nyt stål, rør i afmålte længer.
jernbjælker, brugsjern og plader
Vi stiller gerne containere til rådighed
for vore kunder

ÅBNINGSTIDER:
Mandag-torsdag8.00 - 15.3
0
Fredag 8.00 - 15.00

Læsøvej 4 . 9800 Hjørring . Tlf. 98 90 14 21 . www.hjorringprodukthandel.dk

7DQGO JHUQH

Life-boAts: Billedhuggeren
Benthe Norheim er i gang med
det andet skib
jane.buenemann@nordjyske.dk

HJØRRING: 6.b på Bagterpskolen er netop kåret som den
klogeste 6. klasse i Hjørring Kommune. Klassen har vundet den kommunale quiz: Smart Parat Svar, som giver
adgang til den regionale finale i Aalborg onsdag i dag,
onsdag 7. november.
Den klasse, der vinder konkurrencen i paratviden, får
en gratis dag i Fårup Sommerland med alt betalt - og naturligvis æren.

Akustisk Lilholt på Vendelbohus

Et kvindeskib på
gårdspladsen
Af Jane Bünemann

Kommunens klogeste 6. klasse

-HUQEDQHJDGH+M¡UULQJ
Glaspuster Peter Kuchinke fra
Mygdal har lavet glasøjne til
skibet. Foto: Bente Poder

Der er plads til passagerer i skibene, der skal sejle Europa rundt.
Foto: Bente Poder

Sådan et skib fylder godt på Benthe Norheims gårdsplads sammen
med skulptur Campingkvinder.

specialværktøj,¤ som¤ også¤
kan¤bruges¤ til¤de¤næste¤ skibe,¤ forklarer¤ Benthe¤ Norheim.¤

anledning af Det Nationale
Ibsenår i 2006, og da hun lavede Campingkvinder til
Stavanger, da byen var Europæisk Kulturhovedstad.
- Den her proces har været
helt anderledes, og jeg må
sige, at jeg har udfordret mig
selv på alle områder. Det er

lende¤skulpturer¤noget¤af¤en¤
opgave,¤men¤for¤første¤gang¤
har¤hun¤selv¤skullet¤sørge¤for¤
finansieringen¤ af¤ det¤ store¤
projekt.¤ Andre¤ gange¤ løser¤
Udfordret for alvor
hun¤en¤kunstnerisk¤opgave,¤
Med¤ Life-Boats¤ er¤ Benthe¤ som¤ er¤ bestilt¤ -¤ og¤ betalt.¤
Norheim¤for¤alvor¤blevet¤ud- Som¤ da¤ hun¤ lavede¤ Rottefordret.¤Ikke¤alene¤er¤tre¤sej- jomfruen¤ til¤ Skien¤ i¤ Norge¤ i¤

den hårdeste del af projektet. Jeg har selv været ude
for at sælge idéen for at kunne gennemføre min drøm.
Det har åbnet mange nye
døre og givet mig mulighed
for at se tingene på nye måder og give mig ny indsigt,
siger Benthe Norheim, som

skal have fundet næsten syv
mio. kr. for at få gennemført
sit projekt.
Regioner, kommuner, fonde og institutioner har foreløbigt støttet projektet, som
har stor bevågenhed i hele
Europa.
Det sidste skib, som der ikke er fundet penge til endnu,
hedder ”Mit skib er ladet
med minder”, som skal indeholde en række kvinde-gallionsfigurer på siden.
- I den kommende tid skal
jeg have fundet de kvinder,
jeg skal portrættere, og så
skal jeg i gang med det, siger
Benthe Norheim.
Life-boats er et kulturudvekslingsprojekt - tanken er,
at skibene skal ud være en
slags sejlende kulturhuse.
Ialt koster skibene 6,9 mio.
kr.
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