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Vejle

Der er trendy møbler, kæk-
ke udstoppede dyr i vindu-
erne og spraglede farver på 
vægge. I et rum står der et 
flygel, mens der i et andet er 
bordfodbold og computere, 
hvor der spilles Counter 
Strike og andre opmuntren-
de skydespil.

Vejle Kommunes børne- 
og familiecenter minder ik-
ke meget om et kommunalt 
kontor, hvor man normalt 
holder sig i de brunlige nu-
ancer og det institutionelle 
look. 

Men stedet i Staldgaards-
gade er en undtagelse, for 
her skal mange børn, unge 
og voksne føles sig hjemme 
og velkommen.

Her kommer 500 familier 
igennem på årsbasis, og cir-
ka 100 unge får herudover 
hjælp og vejledning på ste-
det. 

Hjælpen er som regel visi-
teret af Vejle Kommunes 
myndighedsafdeling.

Børne- og Familiecentret, 
består af fem teams med 
cirka 60 medarbejder. Cen-
tret er et dagbehandlingstil-
bud under Familie og Fore-
byggelse i Vejle kommune. 

Individuel hjælp 
Målgruppen er udsatte 
børn, unge og familie, og 
personalet består primært 
af psykologer, pædagoger, 
lærer, socialrådgivere og so-
su-assistenter.

Børne- og Familiecentret 
har egne lokaler på Stald-

gårdsgade 10 C og Boulevar-
den 17 i Vejle.
Ermin Salimusa fik i starten 
af sit forløb tilknyttet en un-
gekonsulent, og det har han 
stadig i form af Thomas Es-
mann.

- -Vi forsøger at tilpasse 
indsatsen, så det giver me-
ning for den unge. Vi ser den 
unge som samarbejdspart-
ner og gør dermed den unge 
medansvarlig i processen, 
forklarer Thomas Esmann 
om den anerkendende til-
gang, til de unge, som kon-
sulenterne arbejder ud fra.

Han fortsætter:
- Vi har en ressource- og 

relationsorienteret tilgang 
her i Børne- og Familiecen-
tret. Det handler om at ska-
be en god og tryg relation til 
den unge, hvor vi også kan 
tale om de unges udfordrin-
ger og det, der er svært. Vi 
arbejder på at styrke den 
unges selvopfattelse og tro 
på sig selv.

Det betyder også, at man 
ikke har  sit primære fokus 
på alt det, der ikke fungerer 
for personen, men i stedet 
tager udgangspunkt i det, 
han eller hun har succes 
med.

- Vi prøver at møde de un-
ge, hvor de er. Selvfølgelig 
skal der være en magtbalan-
ce, men vi skal også være i 
stand til at møde det menne-
ske, der er bag de ting, som 
står i deres journal, forkla-
rer Thomas Esmann. msj

 

Hjælper de unge godt på vej

Som 14-årig tog Ermin Salimusa  kokain og andre stoffer og han 
var med til at begø indbrud. Hans liv tog en drejning, da han fik en 
tilsynsdom efter et mislykket røveriforsøg på en shell-tank.

fulgte et klart regelsæt; gjor-
de rent, lavede mad og hav-
de andre daglige pligter; 
passede sin skole, gennem-
førte forskellige praktikfor-
løb og så videre.

- Det var helt fantastisk. 
Jeg kunne gøre, hvad jeg 
havde lyst til, siger Ermin og 
fortsætter:

- Jeg sad så på et tidspunkt 
og gjorde op med mig selv, 
hvordan jeg ville have, at mit 
liv skulle være fremadrettet. 
Jeg blev hurtig enig med mig 
selv om, at jeg ville lægge 
min fortid på hylden: mine 

venner, stofferne, alt!
Thomas Esmann tilføjer:
- Den frihed, Ermin ople-

vede, satte en stopper for, at 
han altid var nødt til at lyve 
om, hvad han foretog sig. Og 
vi oplevede, at Ermin udvik-
lede sig positivt på baggrund 
af hans succesoplevelser.

- Det var en øjenåbner, si-
ger Ermin.

- Og jeg ville gøre alt for 
ikke at komme tilbage til mit 
gamle liv.

På rette vej
I dag bor Ermin i en ung-
domsbolig i Vejle og går på 
IBC i Kolding på andet år. 
Han klarer sig rigtig godt i 
skolen, har fået en god, sta-
bil vennekreds og en sød 
kæreste.

Han er taknemmelig for 
den hjælp, han har fået ved 
Børne- og familiecentret og 
har derfor også besluttet at 
være en del af det efterværn, 
som centret tilbyder. Der-
med mødes han jævnligt 
med Thomas Esmann, de 

får et spil bordfodbold og 
snakker om, hvordan det 
går.

Mange andre står eller har 
måske været i Ermins situa-
tion, og han kender den me-
get essentielle ingrediens, 
der gør, at man kan få sku-
den vendt og tingene til at 
lykkes:

- Man skal gerne selv ville 
ændre sig. Det hjælper ikke 
at én eller 200 siger det. 
Hvis man ikke gider selv, 
sker der ikke noget. Og man 
skal have noget at kæmpe 
for. Nogle mål. Mit mål er at 
blive færdiguddannet, få et 
arbejde og et normalt liv.
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Flere måneders 
royal planlægning 
bliver ført ud i livet 
i dag

Af Maria Søgård Jørgensen
majo@vafo.dk

VEjlE - Arbejdsdagen i dag 
er ekstra lang for Sydøstjyl-
lands Politi. Inden Kongeski-
bet lagde til kaj på havnen i 
Vejle, havde de allerede ar-
bejdet i flere timer på at tage 
imod regentparret, og arbej-
det fortsætter, efter at de 
kongelige forlader Vejle 
igen.

Politiets forberedelser har 
stået på i adskillige måne-
der, fortæller Benny Tolle-
strup Jensen, der er politiin-
spektør med ansvar for be-
redskabet ved Sydøstjyl-
lands Politi.

- Vi er med fra før til efter. 
Vi er tidligt ude og lave af-
spærringer ved havnen, og 
så fortsætter vi, indtil de si-
ger farvel. Der vil være syn-
ligt politi på ruten og alle de 
steder, hvor der er besøg, 

siger Benny Tollestrup Jen-
sen og fortsætter:

- Planlægningen gik i 
gang, lige så snart vi fik at 
vide, at Vejle var en del af 
sommertogtet. Der blev ind-
ledningsvist holdt møder 
med hof og Vejle Kommune 
for at afstemme hele samar-
bejdet og planlægge sikker-
heden rundt på stederne, 
fortæller han.

Øvelse gør mester
Politiets strategi for besøget 
er at skabe størst mulig sik-
kerhed, ro og orden, så begi-
venheden kan blive festlig 
både for borgerne og regent-
parret.

For at dette kan lade sig 
gøre, har minutiøs planlæg-
ning været nødvendig.

- Vi har øvet os på ruterne 
i forhold til eskortekørsel og 
at rekognoscere hvilke ud-
fordringer, der er undervejs 
- blandt andet trafikalt, og 
hvor der er behov for af-
spærringer, fortæller Benny 
Tollestrup Jensen, der ikke 
ønsker at oplyse, hvor man-
ge betjente, der er sat af til at 
løse den royale opgave.

- Vi har det nødvendige 
antal, så vi kan sikre den 
nødvendige ro og orden, ly-
der svaret i stedet.

Regentparret har en skrap 
tidsplan, og de mange ti-
mers forberedelse op til be-
søget skal også til for at sik-
re, at tidsplanen bliver over-
holdt.

- Jo bedre forberedte det 
er, jo bedre kan vi afbøde for 
skrid i tidsplanen ved hjælp 
af eksempelvis alternative 
ruter.

Og Benny Tollestrup Jen-
sen mener ikke, at de mange 
timers politiindsats op til og 
under regentbesøget er 
spildte.

- Nej, jeg synes vi får skær-
pet vores kompetencer, Vi 
bliver mere smidige og flek-
sible i forhold til at yde den 
bedst muligt opgave, siger 
politiinspektøren og fort-
sætter:

- Det er altid en god begi-
venhed og en god politiop-
gave at være med helt ude i 
fronten, både ved borgerne 
og ved regentparret. 

Politiet er klar 
til regentparret

Mick Øgendahl åbner  cham-
pagnen og lover en fest i musik-
teatret.  PR-foto

Den lille sjove fra 
Lolland gæster 
Vejle med nyt 
show til november
Af Erik Andresen
eran@vafo.dk

VEjlE - Udkantskomiker. Så-
dan kan man med en vis ret 
kalde den lille sjove fra Lol-
land, Mick Øgendahl.

For det er ofte Øgendahls 
personlige baggrund fra et 
udkantsområde, der spiller 
en rolle i hans solo-shows.

Fire år er gået siden det 
seneste, men nu er han på 
banen igen, og denne gang 

lover han, at det bliver en 
fest.

Det er faktisk showets ti-
tel.

Den 18. og 19. november 
står han på scenen i Vejle 
Musikteater.

- Det er et show om bare at 
være glad. At have en fest 
med at være der, hvor man 
er lige nu. Det bliver også et 
show, hvor jeg ser både ud-
ad og indad. Jeg har måttet 
konstatere at verden, inklu-
sive mig selv, har hovedet i 
egen røv, fortæller Øgen-
dahl.

Showet er en fest, hvor al-
le er inviteret og ingen er for 
grimme til at blive lukket 

ind, lover Mick Øgendahl.
Forsalget til showet star-

ter i dag, og der plejer at 
være rift om billetterne.

Til fest med Øgendahl

VEjlE - Designmarkedet Up-
comers market på Vejle 
Kunstmuseum i weekenden 
havde 3100 gæster. De 55 de-
signere omsatte for 350.000 
kr., og markedet har manife-
steret sig som en begiven-
hed, man ikke kan komme 
udenom.

Næste designmarked er 
allerede i kalderen, for det 
holdes 28. og 29. november, 
og er til den tid flyttet tilbage 
til Spinderihallerne. vibe

3100 gæster på 
designmarkedVEjlE - Naturvejleder Bo Le-

vesen, Vejle Kommune, er 
klar til at vise, hvordan man 
slår hø med en le, når han i 
morgen aften, torsdag 3. 
september står i spidsen for 
hø-slet arrangementet ved 
hø-engen på Stenager Mølle, 
Knabberupvej 164, Vejle. 

- Vi har både små og store 
leer med, så børn kan også 
prøve at slå hø med leen, si-
ger Bo Levesen. Han knytter 
bånd til dengang, et vel-
kendt ordsprog i landbruget 
lød som følger: ”Eng er agers 

moder” og fortæller, hvad 
det betyder.

Deltagerne i hø-slettet 
skal være med til at stakke 
hø i en høstak, og det er slet 
ikke så enkelt, som det ly-
der. Der vil også være spej-
dere blandt de unge hjælpe-
re ved hø-slettet, der begyn-
der kl. 19. 

Alle der har lyst, kan være 
med. vibe

Hø-slet på Stenager Mølle


