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Bilist røg en tur
i grøften
giVsKUd: Falck måtte lørdag
midt på eftermiddagen køre en mandlig bilist en tur
på skadestuen i Kolding.
Bilisten kom kørende
østfra ad Vejlevej med retning mod Givskud, da han
mistede herredømmet over
bilen. Den røg med bilisten
ved rattet en tur i grøften.
Vejen er meget lige på
den pågældende strækning,
så årsagen til uheldet er ikke
klarlagt. Bilisten selv var ikke særlig meddelsom. - BL

overgang
i stikkontakt
THyregod: Brandvæsenet
måtte kort før middag søndag rykke ud til en alarm
på Røde Kors Asylcenter på
Thyregodvej.
Alarmen, der kom klokken 11.48, lød på brand i institution. Helt så galt var det
ikke. Da brandfolkene kom
frem, kunne de konstatere,
at der havde været overgang
i en stikkontakt.
Det havde givet ild omkring kontakten, men der
var både blevet slukket for
strøm og ild, da brandfolkene nåede frem. De kunne
derfor nøjes med at tilkalde
en elektriker. -BL

96 golfere med
i danbolig Cup
giVe: Småbyger og enkelte
vindpust var eneste udfordring, da Give Golfklub søndag afviklede turnering med
Danbolig som sponsor.
De 96 spillere var delt i
tre rækker med A-rækken i
slagspil, mens B- og C-rækken spillede stableford. Der
var tale om parspil og det
gav følgende resultater.
A-rækken vandtes af Ole
Jensen/Lars Stjernegård
med 67 slag, et mere end
Flemming Therkildsen/Jette Schytt på andenpladsen.
I B-rækken var Per Hannerup/Jette Hannerup bedst
med 45 point, tre mere end
Dennis Arvad/Ole Lindgård
på andenpladsen.
C-rækken havde Bent
Brodde/Anni Brodde som
vindere med 49 point, tre
mere end Michael Sørensen/Åge Andersen på andenpladsen. -BL

rettelse
giVe: I fredagsavisen var der
røget et "ikke" ud af artiklen
om Nordeas nye hjemsted
hos Danbolig i Torvegade.
Citatet fra Susanne Sandholm skulle have lydt:
- Det ændrer dog ikke på
mit gode samarbejde med
byens andre pengeinstitutter.
Vi beklager. /red
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Unge med særlige behov
får hjælp på Harresø Kro
OK-Fonden vil ved siden af almindelig krodrift også drive Harresø Kro som
uddannelsessted. Steen Tang skal guide de unge gennem et tre års forløb.

sTU

Uddannelse

sådan fUngerer Uddannelsen
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Harresø: Unge med særlige
behov har fremtidsdrømme
som andre unge. De har bare
noget vanskeligere ved at realisere disse drømme.
Faktisk kan de ikke selv
realisere dem. De har i varierende grad behov for støtte
til at nå målet. Deraf betegnelsen "særlige behov".
Nu får denne gruppe endnu en mulighed for at blive hjulpet frem mod deres
drømmejob. Eller for at få
afklaret, om drømmejobbet i virkeligheden blot er
en drøm.
På Harresø Kro er OK-Fonden i færd med at etablere et
uddannelsessted for unge
med særlige behov. Det sker
samtidig med, at OK-Fonden
fortsætter den almindelige
drift af Harresø Kro.
- Det er netop det, der er
pointen i vores overtagelse af kroen. Den fortsatte
krodrift betyder, at vi får en
unik mulighed for at skabe et
sted, hvor de unge både kan
få prøvet deres drømme af og
samtidig få dem sat i et realistisk perspektiv, siger Lone
Lundsgaard, centerchef OKCenter Jelling Have.

"Hjælperen"

Til at hjælpe de unge med at
få testet mulighederne i de-

Unge under 25, der ikke kan gennemføre en anden
ungdomsuddannelse, har et retskrav på at få tilbudt en særligt
tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU).
Uddannelsen har til formål, at unge med særlige behov
opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så
selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt
og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse.
STU er en tre-årig, individuelt sammensat ungdomsuddannelse.
Uddannelsen skal tilrettelægges med 840 timer om året
og kan bestå af undervisning og praktik. Uddannelsen skal
i videst muligt omfang tilrettelægges under hensyntagen til
den unges kvalifikationer, modenhed og interesser.
Uddannelsen kan foregå på mange forskellige typer af
institutioner afhængigt af den unges behov.
steen tang Andersen er leder af kollegiet og stU på Harresø kro,
hvor lisbesth lomholt er souschef. Hun vil have base på
ok-Center jelling Have. Foto: børge larsen

res drømme har OK-Fonden
hentet Steen Tang Andersen. Han har en bred vifte af
jobs med unge bag sig. Han
er uddannet pædagog og har
blandt andet været forstander for et bofællesskab for
handicappede og leder af en
fritidsordning og børnehave.
Han har også været leder
af Varde STU-Center og kommer senest fra et job som leder af pædagogafdelingen på
Midtjyllands Kristne Friskole. Han er ansat som leder af
"Kollegiet" og STU på Harresø Kro.

- Der kan ikke sættes en
fast skabelon op for, hvordan det skal gøres. For der er
stor forskel både på elevernes drømme og deres udgangspunkter, siger Steen
Tang Andersen.
"Kollegiet", som han er afdelingsleder for, er den boenhed, der bliver etableret på
Harresø Kro. Den kommer
til at bestå at to værelser på
førstesalen i kroen og af de
fem hotelværelser, der netop har fået status som helårsbeboelse.
I lejligheden på førstesa-

len bliver der også et kontor
til personalet. Men Kollegiet vil ikke have personale på
døgnet rundt.

elever udefra

Kollegiet skal fungere som
et botræningstilbud for nogle af de unge med særlige behov. Opholdet her skal gøre
dem rede til at bo alene med
mindre og mindre behov for
en støttende hånd i ryggen.
På uddannelsessiden kommer nogle af eleverne måske
fra Kollegiet. Men det er også
meningen, at der skal komme elever udefra. Og det er
her, Steen Tang Andersen har
en pointe: Han kan ikke levere en fast skabelon for, hvor-

dan den enkelte unge bliver
parat til en egentlig uddannelse.
- Der er jo stor forskel på de
unge. Nogle skal i starten måske have hjælp til blot at møde på et fast tidspunkt. Nogle enkelte er klar tidligt om
morgen, mens andre først er
klar senere, siger Steen Tang
Andersen.
Men så forskellige udgangspunkter er det vigtigt
at definere delmål, understreger han.
- Hvis "det her" er udfordringen, hvordan får vi så
den overvundet. Vi har tre
år til rådighed. Her skal vi have den unge gjort klart til en
uddannelse, siger han.

Regnen lod ugelang høstfest
slippe nådigt
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Vonge: Traditionerne skal
holdes i hævd, men de må
gerne krydres med fornyelse.
Det er opskriften på den
ugelange høstfest i Vonge.
Nye ting prøves af og nogle
af dem ser man aldrig igen.
Det bliver næppe skæbnen
for dette års fornyelse, fredagens klovneløb.
Fredag formiddag var meget regnfuld, så arrangørerne var noget nervøse, da aftenen foruden klovneløb også bød på minifestival. Begge
del var afhængige af, at også
vejrguderne var med arrangementet.
- Rigtig mange valgte at
deltage, både de hurtige, de

udklædte, de magelige og
de der bare ønskede at være med – faktisk var der hele 154 indbetalinger for deltagelse á 25 kroner. Det havde høstfestudvalget lovet at
doble op, så der i alt er samlet
7700 kroner ind til det gode
formål, siger Erna Storgaard.
Lørdagen startede meget
traditionelt med morgenkaffe og rundstykker i hallen. Det havde mange valgt
at møde op til. Men mange
skyndte sig hjem straks efter
morgenkaffen. De skulle være helt klar til det årlige optog.
Også optoget slap for de
små, men ind imellem kraftige byger. Der var i år ni indslag med i optoget. Der var
både en mekanisk elefant,
et udrykningskøretøj klar til
indsats mod akut halsbrand

optogets sjoveste indslag var en pyramide med mumier. Privatfoto
og en pyramide. Det blev kåret som sjoveste indslag.
Fugleskydningen blev i år
vundet af Kim Dresler, der

nu passer på kæden det næste år.
Aftenfesten havde 214 gæster til spisning og der kom

flere til i aftenens løb. Vonge
Kro leverede maden og "Let’s
Suit Up" musikken.

