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OK-Fonden fortsætter
driften af Harresø Kro

Køkkenet er allerede i fuld sving, og resten af Harresø Kro er under renovering. Målet er, at
der både skal være almindelig kro og uddannelsespladser til elever med særlige behov.
OK-FOnden
børge larsen
bola@vafo.dk

Harresø: Den nye leder på
Harresø Kro hedder Mike
Trøst.
Han er ansat af OK-Fonden som den, der skal styre
de mange aktiviteter, fonden
er i gang med at sætte i værk
på den gamle kro ved Hærvejen. En af de væsentligste aktiviteter bliver at stedet fortsat skal drives som kro.
- Det bliver så tæt som
muligt på en helt almindelig
krodrift. Men det bliver som
en socialøkonomisk virksomhed. Det vil sige, at vi skal
drive kroen på almindelige
markedsvilkår, men investerer overskuddet i at skabe og
sikre arbejdspladser for udsatte unge, siger Lone Lundsgaard.
Hun er centerchef for fondens afdeling Jelling Have
og har desuden ansvaret for
fondens aktiviteter indenfor psykiatrien vest for Store Bælt. Hun har derfor været med til både at beslutte
købet af Harresø Kro og til
at tegne de store linjer for,
hvordan stedet kan udvikles.
Men hun vil ikke have meget med den daglige drift af
kroen at gøre. Det er overladt til Mike Trøst Sørensen
og Lisbeth Lomholt, der er
souschef i Jelling Have.

Perfekt beliggenhed

Men købet af kroen og de
store træk i dens fremtid er
hun inde over. OK-Fonden
har længe været på udkig efter en kro, der kunne overtages.
Harresø Kros beliggenhed
er perfekt for fonden, blandt

det er alvorlige ting, ok-fonden beskæftiger sig med. men det kan også være sjovt, synes souschef lisbeth lomholt, centerleder
lone lundsgaard og steen tang, der kal stå for den særligt tilrettelagte undervisning af de unge medarbejdere. Foto: børge larsen
andet fordi den kun ligger
fem kilometer væk fra OK
Centret Jelling Have, der er
et bosted for unge med særlige udfordringer.
- Vores formål er at hjælpe
dem videre og gøre de unge
livsduelige. Derfor har vi behov for et sted, hvor de kan
komme til at arbejde med
de ting, de gerne vil. På den
måde kan vi hjælpe dem tættere på at få en egentlig uddannelse inden for det fag,
de drømmer om, siger Lone
Lundsgaard.
Det er her, den socialøko-

nomiske krodrift kommer
ind i billedet. For nok skal
kroen drives på markedsvilkår. Men når noget af personalet er unge med særlige
behov, vil det muligvis smitte lidt af på den daglige drift.

Kollegiet

- Men ikke i overvældende
grad. Vi har fast personale
på, der netop skal sikre, dels
at de unge får mulighed for at
arbejde sig frem mod en uddannelse og dels, at kunderne får en god krooplevelse,
siger Lone Lundsgaard.

Krodriften er i gang forstået på den måde, at køkkenet
allerede er funktion. Man har
simpelthen flyttet køkkenfunktionen fra Jelling Have
til Harresø.
I første omgang giver det
lidt transporttid, fordi maden skal bringes fra Harresø
til Jelling.
Men på længere sigt er det
meningen, at mad ud af huset skal være en del af aktiviteterne.
- Det vil også give mulighed for, at de unge kan prøve kræfter med transport og

service. Vi har en aftale med
en kørelærer om til de elever,
der gerne vil have kørekort,
siger Lone Lundsgaard.
Det er meningen, at der
skal indrettes et lille kollegie på kroen, hvor syv unge
kan bo. De to skal bo i den
lejlighed, der er indrettet
i overetagen. De fem andre
i de fem lejligheder, der tidligere har været kroværelser. Det har Det sociale Tilsyn netop givet tilladelse til.

Renoveringen af kroen er i fuld gang
Hytterne er malede, køkkenet er sat i stand. Nu skal festsalen have en
omgang. Renoveringen af Harresø Kro er i fuld gang.
KrOdriFT
børge larsen
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Harresø: Den over 400 år
gamle kro ved Hærvejen er
for øjeblikket ved at få en tiltrængt renovering.
Kroen er blevet overtaget
af OK-Fonden, der vil drive den videre som landevejskro og gerne som stedet, hvor

egnens folk holder deres fester. Den skal også fortsat
fungere som overnatningssted for gæster på kortere eller længere ophold.
- Vi regner også med at
kunne tilbyde virksomheder og institutioner, at de
kan holde deres kurser her,
siger Lone Lundsgaard, OKFonden.
Meget af renoveringen er
foretaget af OK-Fonden selv.

Fonden har ansat håndværkere og pedeller, der også
fungerer som ledere af de arbejdshold, der er en del af arbejdet med unge med særlige behov.
De syv hytter, der er tilknyttet kroen, har fået en
overhaling med først børster
og siden pensler. Indvendig
er der flyttet rundt, døre er
blevet blændet af og funktioner er flyttet.

Men krostuen vil fortsat
fungere, og her vil der blive serveret morgenbuffet for
overnattende gæster. Nu skal
festsalen have en omgang.
Den skal males, og der skal
sættes nye lofter op, så akustikken i salen bliver bedre.
- Festsalen er afgørende for
den fremtidige krodrift. Vi
vil gerne kunne tilbyde mulighed for at folk kan holde
deres fester her. Det er vigtigt

også for kroens uddannelsesdel, siger Lone Lundsgaard.
Men det er også vigtigt for
fonden, at man får et godt
samarbejde med kroens naboer i det hele taget. Det skal
modvirke de rygter, der nemt
kan opstå, når unge med særlige behov flytter ind på kroen.

Syng
sammen
med kirkens
egne
spillemænd
KirKecaFé

børge larsen
bola@vafo.dk

THyregOd: Der er åbent
i Kirkecaféen på onsdag
13. spetember fra klokken
9.30
Her vil der først blive serveret morgenkaffe og med
brød og kaffe/the på plads,
skal der musik og sang til.
Det bliver med udgangspunkt i Højskolesangbogens mange høst- og efterårssange.
Deltagerne i "Café syng
og spis" skal dog ikke synge alene. De vil blive akkompagneret af kirkens
egne spillemænd. Det er
kirkens præst, organist og
kirkesanger, der slår sig løs
med noget andet end det,
de ifølge deres titler ellers
beskæftiger sig med.
De vil divertere med glad
spillemandsmusik på violin, harmonika, blokfløjter og klaver. Blandt andet
vil der være nogle numre
af spillemanden Rasmus
Storm, som de senere år er
dukket op af glemslen takket være sangeren Lars Lilholt.
Efter deres lilel indslag
skal der synges. Der bliver
også fortalt lidt om høsten
i gamle dage.
Arrangementet slutter
med en let frokost. Pris for
både kaffe og frokost er 40
kroner.

spillemænd spiller
lystigt op til dans
THyregOd: Dagene kortes
og de indendørs aktiviteter
begynder så småt at starte
sæsonen.
Onsdag 13. september
er der således sæsonstart
på folkedansen på Thyregod Skole. Det er Thyregod Folkedansere og Spillemænd, der inviterer både nybegyndere og øvede
til en hyggelig og aktivitetsrig aften.
- Vi danser for glæden,
motionen og fællesskabet
skyld, siger Manny Skærbæk.
Hun opfordrer intereserede til at tage kaffekurven med. Både par og enlige er velkomne til at være med. Nye dansere kan
prøve kræfter med folkedansen de to første aftener inden de afgør, om de
vil være medlemmer.
Sæsonen igennem er
der dans og musik hver
onsdag mellem klokken
19 og 21.

