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Odder

Olga fik besøg af en klovn 

Olga Simonsen lyser op,  så 
snart hun får øjenkontakt med 
demensklovnen Camelia, der 
hedder Maiken Ambrosen, når 
hun altså får næsen af. 

Lørdag
09.30 Odder, Svømmehallen:  
Julemaraton
10.00-12.00 Odder, Lunddal, 
Rørthvej 130: Loppemarked,  
Odder Y Men’s Club
10.00-13.00 Odder, Skovdalsvej 
27: Genbrugsmarked, Retro  
Genbrug
10.45 Odder, Adventskirken: 
Gudstjeneste, til Horsens 
13.00-17.00 Odder, Museet:  
Udstilling

Søndag
Gudstjenester
10.30 Odder, Sognekirken, LBT
16.00 Alrø, Kirken
16.00 Saxild, Kirken, KL
17.00 Hundslund, Kirken, SN

11.00-15.00 Odder, Torvet:  
Julemarked
13.00-17.00 Odder, Museet:  
Udstilling 
14.30-16.00 Odder, Skovbakke-
hjemmet: Julehygge
16.00 Saxild, Kirken: Julekoncert
16.00 Alrø, Kirken: Ni læsninger 
og musik
16.00-17.30 Bjerager, Kirken: 
Julestilletid

Mandag 
08.00-16.00 Odder, Asylgade 
31B: Gratis stof- og alkoholråd-
givning og behandling
14.00-16.00 Odder, Bisgårdsvej 
42: Petanque, Firmaidræt 
19.00-22.00 Odder, Torvald 
Køhlsvej: Præmie-whist i afd. 10
19.30-21.00 Odder, Odder  
Kirkecenter: Anonyme  
Alkoholikere (AA) holder møde

Tirsdag
08.00-15.00 Odder, Asylgade 
31B: Gratis stof- og alkohol- 
rådgivning og behandling 
09.30 Odder, Sognekirken:  
Morgensang
13.00 Odder, Bisgårdsvej 42: 
Kroket, Firmaidræt 
17.00-19.00 Odder, Kirke- 
centeret: Koraften, Odder Kantori 

Biffen
13.30 Familien Jul
15.30 Pingvinerne fra  
Madagascar - dk tale - 2D
19.00 Hobbitten: Femhæreslaget 
- 2D

Lægevagten: 70 11 31 31

Hvad med en lille svingom?  Else Stensgaard i hyggeligt og meget 
koncentreret samvær med demensklov Maiken Ambrosen.

tale om en meget personlig 
kontakt, så jeg går som regel 
ind i beboernes lejlighed, så 
der kun er os to, fortæller 
hun.    

- Det virker 
Besøget denne kolde de-
cemberdag er det sidste af 
otte visitter på Stenslund-
centret. Det er kommet i 
stand  takket være Støttefor-
enigens Stenslundcentrets 
Venner, som nu er på jagt 
efter flere penge, så Majken 
Ambrosen kan komme igen.

Det håber centerleder 
Anni Andersen også, for 
hun er særdeles begejstret 
for demensklovnen.

- Jeg er meget imponeret 
over den kontakt, som Mai-
ken Ambrosen får med vo-
res demente beboere. Det 
gælder også dem, som vi 
normalt har svært ved at nå 
ind til. F.eks. har jeg flere 
gange oplevet, at hun har 
fået en beboer, som ellers 
ikke reagerer på omgivelser-
ne, til at gribe en bold, der 
kommer rullende hen over 
et bord mod vedkommen-
de. Eller til at smile og ud-
bryde, ”hun har da en rød 

næse på”, siger centerlede-
ren, der er fuld af beundring 
overfor demensklovnen.

- Vi skal nok ikke rende 
rundt med røde næser og 
lave klovnerier. Men vi kan 
ikke lade være med at forsø-
ge af aflure den kontakt, 
som demensklovnen opnår. 

Den er bemærkelsesværdig, 
siger hun.

Det samme mener ældre-
chef i Odder Kommune, An-
ne Juul Sørensen, der har 
bemærket den samme klov-
nekontakt i korttidsafsnittet 
på det gamle Ålykkecenter. 

Her har en af sygeplejer-
skerne en fortid som hospi-
talsklovn, og det benytter 
hun sig somme tider af.

- Jeg ved ikke hvorfor. Men 
den røde næse og det meget 
enkle kropssprog vækker 

altså noget godt i vores de-
mente medborgeres hoved. 
Det virker, siger hun.

 ➔ Majken Ambrosen er en del af 
foreningen Forglemmigej, 
der primært består af  
hospitalsklovne, som er  
specialtrænede til at arbejde 
inden for demensområdet. 
Man kan læse mere  
om deres arbejde på  
www.forglemmigej.info. 

”Ved at ankomme 
som klovn kan 
man opnå en  
øjenkontakt og en 
interesse, som  
ellers er sjælden. 
Og hvad der er 
endnu vigtigere er, 
at personen falder 
til ro og nyder  
samværet.”

Majken aMbrOsen,  
deMensklOvn

”Vi skal nok ikke 
rende rundt med 
røde næser og lave 
klovnerier. Men vi 
kan ikke lade være 
med at forsøge af 
aflure den kontakt, 
som demens- 
klovnen opnår.”

anni andersen, centerleder

TUNØ - Ølivet er ikke uvant 
for den nye lærer, der er an-
sat på Tunø Skole. 

Theresa Knudsen har fået 
jobbet som skolelærer på 
den lille ø, og hun bor i øje-
blikket på Samsø og har tid-
ligere været lærer på Anholt. 

Theresa Knudsen er 45 år 
gammel og gift med Flem-
ming, der designer hjemme-
sider. Parret har en søn, der 
hedder Albert, som går i 1. 
klasse på Onsbjerg Lillesko-
le på Samsø. 

Theresa Knudsen tiltræ-
der jobbet efter vinterferi-
en, og hele familien flytter 
ind i lærerboligen. Den tidli-
gere lærer på øen er flyttet il 
Hou Skole på grund af en 
strid med en forælder. 

Lærer fra Samsø 
skal til Tunø Skole

TUNØ - Et stort antal foldere 
skal være med til at trække 
flere turister til Tunø, nær-
mere bestemt 10.000 folde-
re. 

Mange af dem er allerede 
blevet sendt ud til forenin-
ger, og efter nytår vil bussel-
skaber, menighedsråd og 
endnu flere foreninger få en 
folder. 

Desuden vil øens virksom-
heder gå i gang med at få fol-
deren ud til deres netværk. 

Dermed følger Tunø op på 
den præsentationstur, der 
blev holdt i efteråret. Her 
var udvalgte busselskaber 
samt formænd for forenin-
ger og menighedsråd invite-
ret med. 

Den nye præsentations-
folder er lavet af ø-turis-
meambassadør Britta Leth, 
der er ansat af Sammenslut-
ningen for Danske Småøer. 

Hun har samlet de ople-
velser, Tunø har at byde på, 
samt overnatnings- og spise-
stederne. 

Tunø bliver præsenteret 
som del bilfri ø, hvor man 
kan nyde den skønne natur 
samt fred og ro. Her kan 
man holde kurser, firmaar-
rangementer og julefroko-
ster. 

Man kan også få rundvis-
ninger af øguiden Hanne 
Tromborg Thaysen, som 
bl.a. kan fortælle historier-
ne om, hvordan Tunø var en 
hellig ø, hvor guderne boe-
de i jernalderen, for senere 
at blive til en hemmelig vi-
kingebastion. 

Folderen er støttet af Mi-
nisteriet for By, Bolig og 
Landdistrikter og EU. 

vil lokke 
flokkevis 
af 
turister 
til tunø

Odder - Det skal være mere 
sikkert at køre i bus for pas-
sagerer og chauffører. Der-
for vil Midttrafik installere 
videoovervågning i alle sine 
busser næste år. 

Tanken er, at det vil have 
en præventiv effekt. 

Chaufførerne vil fremover 
kunne slå alarm på en måde, 
så der bliver lavet en direkte 
forbindelse fra bussens vi-
deo-feed til et kontrolcenter. 
På den måde kan personale i  
kontrolcentret vurdere, om 
politiet skal tilkaldes. 

Midttrafik har i forvejen 
videoudstyr i ca. 300 bus-
ser, men i 2015 bliver alle 
busser forsynet med vide-
oovervågning. 

Buspassagerer 
skal filmes
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Kan kun bestilles på tlf. 7626 1960

Bestil nu på

7626 1960
– og oplys rabatkode 
2183 samt priskode. 

Åbent hverdage
kl. 8.30-16.00
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Farvel hårdt arbejde

Goddag spa og
selvforkælelse

Priskode: L241e Rabatkode: 2183

Hotel Fjordgården, Ringkøbing 

Kør-selv-ferie

3 skønne dage ved Vesterhavet
Hotel Fjordgården ligger et stenkast fra Ringkøbing Fjord og danner en 
perfekt ramme om et afslappet ophold i det vestjyske. Du kan sejle i 
kajak helt ind i hotellets baghave ad den dejligste å og er samtidig kun 
knap 10 minutters gang fra Ringkøbings gamle, brostensbelagte gader. 
Vesterhavet og storslåede naturoplevelser er tæt på. 

Har du lyst til at slappe af e  er dagens strabadser, kan du forkæle 
dig selv på Fjordens Wellness klinik (skal bestilles på forhånd, lukket 
søndag og mandag). Klinikken ligger ved siden af poolen på selve 
hotellet.

Ankomst mandag til fredag i 2015.

Pris i kr. pr. person
i delt dbl. værelse

975,-
Enkeltværelse: 1.230,-
Barn i ekstra opredning: 488,-
Tillæg ved overnatning lørdag: 
200,- pr. voksen

 2 x overnatning 
 2 x morgenbuffet
 2 x 2 retters menu eller buffet 

 efter køkkenchefens valg

SPAR
375,�

SÆLGES
Dæk - fælge - batterier

Odder Dækcenter
RØNHØJVEJ 14 . 8300 ODDER . TLF. 86 54 31 33

Horsens Folkeblad er en del af Jyske Medier A/S, der udgiver 3 dagblade og 16 ugeaviser. Desuden omfatter koncernens aktiviteter 
trykkerivirksomhed, distribution, web, radio og gra� sk produktion. Jyske Medier A/S kan via disse selskaber producere og formidle 
nyheder, annoncer og markedsføringsstrategier til � ere end 500.000 læsere og over 300.000 lyttere. Koncernen beskæftiger 
knap 250 ansatte. Mere information på jyskemedier.dk

Har du brug for 

EKSTRA 
LOMMEPENGE?
Vi søger lige nu omdelere i 
Hov

Kontakt 

Distributionen 

på tlf. 7641 4982  

alle hverdage 

mellem kl. 8.30-15.00

jobmarked

Alt dødsbo/restbo
købes

Palisander,
teaktræsmøbler,

kongeligt procelæn,
guld og sølv købes.

Lis Sloth

22 86 78 68
slothantik@gmail.com

Vi trækker én vinder hver uge, som får 100 kr.
Sidste uges vinder: Vinderen uge 52 bliver offentliggjort i Odder Avis uge 2.

Navn

Adresse

Løsninger sendes eller afleveres til Odder Avis, Rosensgade 15, 8300 Odder, inden  
mandag morgen, hvor lodtrækningen foretages. Vinderen offentlig gøres i næste  
nummer, og  præmien bliver automatisk tilsendt.

OBS: Kuverten skal mærkes »KRYDSORD«.

Møbel-
ombetrækning

Møbelbørsen
Nørregade 55,  

8300 Odder

Vi giver dig
gerne et 
tilbud uden 
forbindende.

Ring 
86 54 37 80

Reparation og 
lakering af møbler.

Træpiller, brænde, 
briketter og flis 

sælges

40 53 97 32 
www.strandgaard 

braende.dk

Så vælg os som professionel løsning. 
Besøg hjemmesiden og se over 1000 
nye varer hjemme. Restaurerede og nu 
også urestaurerede på hjemmesiden.
Billige priser på ikke istandsatte ting.

Møllebo Antik
Trustrupvej 32 . 8350 Hundslund 
86 55 00 06 . www.mølleboantik.dk. 

Møbelrestaurering !

ejendomme

Hjemkørsel af
træ tilbydes

også for private. Fra 2
til 5 meters længde.

Udlejning af minilæsser
med og uden fører kan

leveres.

Jens Jakob
 40 19 98 88

køb & salg

Erhvervslejemål 

i Malling udlejes.
Stationspladsen 5

ved Apoteket, Fakta
m.fl..

 Ca. 35 kvm. med lille
køkken og wc.

Henv. 22 51 38 30

Læserbrev

Bo Thyge Bisgaard,  
Borgerlisten for  
en mulig fremtid,  
Hasselvej 3,  Hou

Lokalområdets altoverskyg-
gende udfordring i de kom-
mende år.

Er ikke det faktum, at Od-
der Kommune som en admi-
nistrativ enhed gang på gang 
viser sig at være for lille set i 
forhold til alle væsentlige 
parametre omkring opret-
holdelsen af en ”bæredyg-
tig” region i velfærdsstaten 

Danmark.
Er ikke det faktum, at den 

økonomiske og kulturelle 
ubalance mellem Odder By 
og det omkringliggende op-
land ikke i fremtiden ser ud 
til at mindskes.

Er ikke det faktum, at 
gnidningerne mellem land-
brugserhvervet og dets na-
boer ikke synes at aftage.

Er ikke det faktum, at al-
dersfordelingen i kommu-
nen vil udvikle sig mod en 
befolkningssammensætning 
med massivt flere ældre 
over 70 år.

Er ikke det faktum, at kli-
maforandringerne vil med-
føre, at de kystnære områ-

der og områderne langs Od-
der Å vil opleve tilbageven-
dende krisesituationer 
grundet ekstremt vejr.

Er ikke det faktum, at det 
geografiske område Samsø, 
Tunø samt Odder plus op-
land ikke bliver en del af 
”den dynamiske vækstzone 
Freja”, der efter alle progno-
ser at dømme vil komme til 
at følge linjen Randers-Aar-
hus-Skanderborg-Horsens-
Kolding - altså uden om om 
det østligste Jylland.

Er ikke det faktum, at lo-
kalområdet Odder og op-
land som en naturlig konse-
kvens af fraværet af et reelt 
udviklingsperspektiv for 

fremtiden befinder sig i en 
kronisk identitetskrise.

Er ikke det faktum, at en 
kultur i en kronisk identi-
tetskrise sjældent evner at 
udtænke de nye og mulige 
visioner for en anderledes 
fremtid.

Er ikke det faktum, at lo-
kalområdet Odder og op-
land bliver en del af en over-
ordnet samfundsudvikling, 
hvor en af de væsentligste 
begrænsninger for det gan-
ske almindelige hverdagsliv 
bliver en generel reduktion 
af det materielle forbrug på 
mellem 33 og 50 pct.

Er ikke det faktum, at lo-
kalområdet Odder og op-

land bliver en del af en over-
ordnet samfundsudvikling, 
hvor en af de helt centrale 
målsætninger bliver en CO2-
reduktion på mellem 80 og 
100 pct.

Nej, lokalområdets alt-
overskyggende udfordring i 
de kommende år bliver den 
mentale omstilling i en sam-
fundskultur, der alt for sent 
har erkendt det uholdbare i 
den nuværende fortælling 
om, at et stadig stigende for-
brug er det eneste saliggø-
rende.

Lokalområdets altoverskyggende udfordring

ODDER - Aarhus Golfklub er 
nu gået i samarbejde med 
bl.a. Odder Golfklub og fem 
andre klubber.

Fra årsskiftet kan med-
lemmer af Odder Golfklub 
mod et mindre tillæg til kon-
tingentet spille frit på baner-
ne ved Aarhus Golfklub, der 
dermed er kommet med i 
samarbejdet Østjysk Golf-
ring, der også omfatter Hor-
sens Golfklub samt klubber-
ne i Hedensted, Juelsminde, 
Skanderborg, Himmelbjer-
get og altså Odder. 

Udvidet 
golfsamar-
bejde

ODDER - Det skal være mere 
sikkert at køre i bus for pas-
sagerer og chauffører. Der-
for vil Midttrafik installere 
videoovervågning i alle sine 
busser næste år. 

Tanken er, at det vil have 
en præventiv effekt. 

Chaufførerne vil fremover 
kunne slå alarm på en måde, 
så der bliver lavet en direkte 
forbindelse fra bussens vi-
deo-feed til et kontrolcenter. 
På den måde kan personale i  
kontrolcentret vurdere, om 
politiet skal tilkaldes. 

Midttrafik har i forvejen 
videoudstyr i ca. 300 bus-
ser, men i 2015 bliver alle 
busser forsynet med vide-
oovervågning. 

Buspassagerer 
skal filmes

TUnø - Et stort antal foldere 
skal være med til at trække 
flere turister til Tunø, nær-
mere bestemt 10.000 folde-
re. 

Mange af dem er allerede 
blevet sendt ud til forenin-
ger, og efter nytår vil bussel-
skaber, menighedsråd og 
endnu flere foreninger få en 
folder. 

Desuden vil øens virksom-
heder gå i gang med at få fol-
deren ud til deres netværk. 

Dermed følger Tunø op på 
den præsentationstur, der 
blev holdt i efteråret. Her 
var udvalgte busselskaber 
samt formænd for forenin-
ger og menighedsråd invite-
ret med. 

Den nye præsentations-
folder er lavet af ø-turis-
meambassadør Britta Leth, 
der er ansat af Sammenslut-
ningen for Danske Småøer. 

Hun har samlet de ople-
velser, Tunø har at byde på, 
samt overnatnings- og spise-
stederne. 

Tunø bliver præsenteret 
som del bilfri ø, hvor man 
kan nyde den skønne natur 
samt fred og ro. Her kan 
man holde kurser, firmaar-
rangementer og julefroko-
ster. 

Man kan også få rundvis-
ninger af øguiden Hanne 
Tromborg Thaysen, som 
bl.a. kan fortælle historier-
ne om, hvordan Tunø var en 
hellig ø, hvor guderne boe-
de i jernalderen, for senere 
at blive til en hemmelig vi-
kingebastion. 

Folderen er støttet af Mi-
nisteriet for By, Bolig og 

Vil lokke 
flokkevis 
af 
turister 
til Tunø

Beboerne på Tunø  vil gerne vi-

MaLLing - Duoen Dueholm 
og Hansen vil spille, når der 
er nytårskoncert i Malling 
Kirke. Foruden musik byder 
duoen på humor. Duoen be-
står af baryton Hans Due-

holm og pianist Allan Dahl 
Hansen. 

Der bliver også serveret 
bobler ved koncerten, der 
begynder kl. 19.30 søndag 4. 
januar i Malling Kirke. 

Kirke byder på nytårskoncert

www.odderavis.dk

Du kan også følge 
Odder Avis på 

facebook


