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Vendsyssel

To digtere med fælles inspirationskilder
SKAGEN: 16. august klokken 20 vil Drachmann-Kvartetten præsentere deres

Telefon 99245111 E-mail hjoerring@nordjyske.dk Adresse Frederikshavnsvej 81, 9800 Hjørring
Telefon 99203333 E-mail frederikshavn@nordjyske.dk Adresse Tordenskjoldsgade 2, 9900 Frederikshavn
Telefon 96455565 E-mail broenderslev-dronninglund@nordjyske.dk Adresse Bredgade 35, 9700 Brønderslev

BRØNDERSLEV KOMMUNE

program om Evert Taube og Holger Drachmann, ”Havet og kærligheden”.
Causerierne fortsætter i øvrigt i haven. Tirsdage klokken 12 med ”Drachmann og damerne”, og torsdage klokken 12 med ”Drachmann og Vendsys-

Støtte til familier i
HJÆLP: Sæby
Kirke har ansat en
familiestøtte som
et tilbud til sognets medlemmer

Bålhøj Festival har igen i år en ranch med mange aktiviteter.

Arkivfoto: Henrik Louis

Bålhøj også for børn
Ø. BRØNDERSLEV: Når Bålhøj Festival lørdag 12. august går
løs med musik og festival-stemning, så er der også tænkt
på børnene.
Der bliver et stort ranch-område, hvor man kan opleve
en masse forskellige ting - herunder hestevognskørsel og
ponyridning, og man kan hoppe i en halmborg og høre
cowboymusik.
Hallund-spejderne har lejr på ranchen og byder blandt
andet på snobrødsbagning, svævebane og bueskydning.
En indianerstamme slår sig også ned på pladsen, og
ranchmutter Birgit Dinesen fortæller, at de har noget helt
nyt med i år - bisonkød.
Hos indianerne kan man også prøve at være indianer
for en dag.
Ranchområdet har åbent om eftermiddagen fra klokken 14 til 18.

DET SKER I FREDERIKSHAVN KOMMUNE
8-16		Minibyen Sæby, Solsbækvej 39.
Guidet tur i minibyen.
9		Strandgården.
Billard.
10-16.30		
Cirkuspladsen i Sæby.
Helikopterrundflyvning.
10-17		Cloostårnet.
Tårnet er åbent.
11-15		Krudttårnet.
Historisk oplevelse for
hele familien.
12-17.30		

Fisketorvet.
Loppemarked.
12		Skagen Kirke.
Orgelmatine med
Heinrich Christensen.
12-16		Sæbygård Slot, Sæbygårdvej 49.
Slottet er åbent.
13-14		Bangsbo Fort.
Rundvisning på bunkermuseet.
15-18		Skagen Bryghus.
The Billiteers.
16		Helligåndskirken.
Tilbedelse / Messe.

DET SKER I HJØRRING KOMMUNE
9.30		Rakkeby Skovhus.
Fredagsgåklubben mødes.
13-16		Lønstrup.
140 års mindedag for
naturkatastrofen. Hestevognskørsel fra
Bækslugten.
16.30		Lønstrup.
Folkedans og spillemandsmusik i og ved
Bækslugten.
19		Bingohallen.

Bankospil.
19.30		Hjørring Gymnasium.
Vendsyssel Festival
koncert med Marianna
Shirinyan, klaver.
19.30-21.30		 Lønstrup Gl.
Redningshus.
Åbent.
19.30		Løkken Kirke.
Vendsyssel Festival
koncert med Katrine
Bach Skovmand og
Lars Colding Wolf.

DET SKER I BRØNDERSLEV KOMMUNE
13		Bien, Bredgade 55.
Bankospil.
15		Brønderslev Bibliotek.
Cirkusforestilling.
16		Jerslev Kirke.

Samtaleløb.
19		BASbio, Brønderslev
Grusomme mig 3.
19.30 Kino Hjallerup
Dunkirk.

Af Marianne Dyhrberg Cornett
og Kim Dahl Hansen (foto)
marianne.cornett@nordjyske.dk

SÆBY: Har du og din familie
ondt i livet, er hverdagen
ved at vokse jer over hovedet, eller er der problemer, I
ikke kan overskue, så er
hjælpen måske nærmere,
end du tror.
Sæby Kirke har nemlig ansat Dorthe Kjærgaard som
koordinator for Folkekirkens
Familiestøtte. Hun er uddannet lærer og har arbejdet
på flere efterskoler og er
fortsat timelærer på Horne
Efterskole. Hun har også været udviklingskonsulent i
KFUM og KFUK og lærer i
Sosu Nord.

Hjælp til selvhjælp
- Man kan sige, at i det kommunale regi har de hænderne fulde med at hjælpe mennesker, der på den ene eller
anden måde ikke magter at
klare deres egen tilværelse.
Det er faktisk mellemgruppen, vi gerne vil hjælpe. Helt
almindelige, normalt fungerende familier, der i kortere
perioder kan være ved at gå
ned med flaget på grund af
sorg, stress eller udefra kommende hændelser, fortæller
Dorthe Kjærgaard.

- Jeg sidder bestemt ikke med opgaven alene. Personer kan melde
sig som frivillige til at hjælpe andre familier, fortæller Dorthe.
- Målgruppen er almindelige børnefamilier med børn
i alderen nul-17 år, der ønsker støtte til at få tingene til
at fungere bedre i hjemmet.
Forældre kan være under
pres af mange forskellige årsager. Og det kan virkelig
være en udfordring at få familielivet til at lykkes. Til tider kan det føles helt uoverskueligt at få alle ender til at
nå sammen. Tonen derhjemme er måske blevet lidt rå eller i hvert fald ikke rar. Og
så vil vi gerne hjælpe. I det
hele taget kan opgaven som
forældre være svær at løfte,
fortsætter Dorthe Kjærgaard.
Netværk af frivillige
Center for Folkekirkens Familiestøtte er etableret for at
støtte forældrene i deres opgaver og ansvar som forældre.
- Via et netværk af frivillige, har den enkelte børnefamilie mulighed for at få en
håndsrækning i perioder,
hvor de har brug for det. Be-

hovet er meget forskelligt fra
familie til familie. Der kan
for eksempel gives støtte til,
at familien får bedre struktur i hverdagen, at samspillet mellem forældre og børn
bliver bedre, at forældrene
hjælper med at børnene får
venner. Men det kan også
være hjælp til at få opbygget
et netværk med andre børn
og familier, siger Dorthe
Kjærgaard.
Hun pointerer, at familierne selv skal henvende sig.
Der er intet opsøgende arbejde i familiestøtten.
Klogere på kurser
- Og jeg sidder bestemt ikke
med opgaven alene. Personer kan melde sig som frivillige til at hjælpe andre familier. Og rådgivning og hjælp
foregår selvfølgelig under
fuldkommen tavshedspligt,
dog er vi i Folkekirkens Familiestøtte underlagt den
skærpede underretningspligt. Som frivillig i Folkekirkens Familiestøtte bliver du
klædt på til at løfte opgaven

som frivillig i en børnefamilie. Man skal gennem et kortere kursusforløb på Center
for Folkekirkens Familiestøtte. Det er vigtigt for mig at at
understrege, at den frivillige
er en støtteperson og ikke er
behandler. Det er de personlige kompetencer der vægtes
hos den frivillige. Som frivillig er der mulighed for at være med til at gøre en stor forskel i en børnefamilie. Og
foreløbig har vi tre frivillige,
siger hun.
Som koordinator af de fri-

Stuur, stuur nummer
på cirkusskole
SMÅ ARTISTER: 20 børn har lært om akrobatik og jonglering i en uge
BRØNDERSLEV: Omkring 20
børn har brugt den sidste
uge af deres sommerferie på
at lære cirkuskunster på cirkusskolen på Brønderslev
Bibliotek. Børnene bliver
undervist af tre professionelle cirkusartister fra Aalborg Cirkus Klub, som
blandt andet lærer børnene
at jonglere, akrobatik og ik-

ke mindst at optræde foran
et publikum.
- Vi har lært at tro på os
selv. Man kan godt være lidt
genert ved at skulle optræde, men vi lærer, at det ikke
er så farligt, fortæller 10-årige Laura Tolstrup og otteårige Isabella Kranker.
- Vi giver dem en kropslig
udfordring, fordi det styrker

alle muskler i kroppen at lave cirkus. Og så giver vi dem
egentlig også lidt en psykisk
udfordring, fordi de nogle
gange skal overvinde sig selv
og lære at stille sig op foran
andre og optræde, fortæller
Lasse Hasager, Aalborg Cirkus Klub.
Men det allervigtigste er
dog noget helt andet.

- Børnene skal have det
sjovt!
Resultatet af anstrengelserne kan ses i en cirkusforestilling på Brønderslev Bibliotek klokken 15. Det er gratis.-cb
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Via et netværk af frivillige, har
»
»
den enkelte børnefamilie mulighed
for at få en håndsrækning.
DORTHE KJÆRGAARD, Familiestøtte
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Det handler ikke kun om mursten
For de fleste mennesker er det en stor
beslutning,
uanset om man skal købe
Ejendomsmæglerfirmaet
eller sælge bolig.

ThomasRisager s

a

Det handler jo ikke kun om mursten
og kvadratmeter. Det handler om
fundamentet for familiens hverdag.

krise

Ejendomsmæglerfirmaet Thomas
Risager er et 100% frit og lokalt
forankret ejendomsmæglerfirma.
Det sikrer dig den bedste handel.
Ring til Per eller Thomas
på 8753 8700.
Ejendomsmæglerfirmaet

ThomasRisager s

a

www.thomas-risager.dk

Nørregade 29, 9800 Hjørring
Tlf. 87 53 87 00

UDSALG I HØGH
Store besparelser på udstillingsmodeller
Spar eksempelvis 8.359 kr. på
6 stk. Trinidad stole i sort eg,
sort stel og sort læder.
Dorthe Elisabeth Kjærgaard Sørensen er ny i rollen som familievejleder ved Sæby Kirke - og vi har talt
med hende i Mariehuset.
villige interviewer hun både
kommende frivillige, der
kan komme fra vidt forskellige professioner - og når de
er godkendt og har gennemført Familiestøttens kursusforløb har hun en ny, stor
opgave.
Vigtigt at matche
Og vi har frivillige fra alle
professioner, så det kan både handle om pædagogisk
støtte, hjælp til at gennemskue økonomien, støtte til at
få en god hverdag tilbage i

hjemmet eller noget halt andet, siger Dorthe Kjærgaard.
Hun pointerer dog, at der
altid kan bruges flere frivillige.
- Jo flere frivillige, desto
flere kan blive støttet og
hjulpet, siger Dorthe Kjærgaard.
Sæby Menighedsråd har
valgt at prioritere samarbejdet med Folkekirkens Familiestøtte højt. Og Dorthe
Kjærgaard er lige midt i det
centrale Sæby.
- Jeg holder til i Mariehu-

set ved Sæby Kirke. Så har
man brug for støtte, er det
blot at henvende sig til mig
på tlf. 21 59 66 16 og mail:
dokj@km.dk. Så aftaler vi
en tid for en samtale. Og har
du lyst til at være frivillig i
Folkekirkens Familiestøtte,
er du meget velkommen til
at henvende dig til mig samme sted. Jeg håber både at vi
får rigtig mange frivillige, og
at vi derved kan hjælpe rigtig mange familier. Der er
nemlig brug for det, slutter
Dorthe Kjærgaard.

Før: kr. 30.354

Nu: kr. 21.995

HØGH MØBLER
Strømgade 1 . Hjørring . Tlf. 8612 8944
www.hoghshoppen.dk / www.hoghmobler.dk

Skal vi også sælge
DINE brugte smykker?
Vi har stor erfaring med kommissionssalg
og genbrug af smykker, ligesom vi opkøber
gammelt guld til dagspris. Så har du nogle
brugte smykker i guld eller sølv, som du ikke
længere bruger, kan vi sikkert sælge dem for
dig i vores secondhand-vindue.
Kig gerne ind i butikken og få en
uforpligtende snak om dine muligheder.

Cirkusskolen i Brønderslev blev lynhurtigt udsolgt, og biblioteket håber at kunne gentage succesen til
næste år.
Foto: Henrik Louis

Aabybro Centret 10 | 9440 Aabybro | tlf. 98 24 19 33 | www.profilsmykker.dk
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