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INFORMATIONssiden

Vi mødes på tværs af etnicitet, kultur og religion og spiser sammen. Alle deltagere
tager mad med fra deres egen kultur og maden bliver placeret på et stort tag-selvbord. På den måde kommer vi verden rundt på en lille kulinarisk rejse.
Aftenen vil indeholde fællesspisning, musik, fællessang og andre hyggelige indslag.
Der vil også være indslag med oplysning om nogle af de mange initiativer, der hele
tiden sker i Løget, samt om FN’s Verdensmål.
Det er ”Kend din nabo”, der står bag arrangementet. ”Kend din nabo” er en arbejdsgruppe i Løget bestående af repræsentanter fra kirken, moskeen, AAB Løget, Grønlandsvejens Lokalråd, grundejerforeninger, Den Boligsociale Helhedsplan samt andre
relevante repræsentanter fra området.
Det er formålet for ”Kend din nabo” at forsøge at samle alle beboere i området på
tværs af religion, kultur og etnicitet. Gennem øget kendskab til hinanden skaber vi en
bedre forståelse og en større samhørighed beboerne i Løget imellem.
Vi tror på, at vi faktisk er her for hinanden, og at det gør os klogere på livet at være
sammen med andre mennesker.

Kære alle
Her kommer en kort opdatering på den kommende boligsociale indsats i Løget.
Boligsociale helhedsplaner er altid tidsbegrænsede projekter, der oftest strækker sig
over fire år. Det nuværende projekt udløber
30. november i år, og vi har derfor gennem
længere tid arbejdet på at ansøge Landsbyggefonden (LBF) om finansiering af en ny
periode.
Selvom det jo på mange måder går rigtig godt
i vores dejlige Løget, har vi, i vores dialog med
LBF, bl.a. lagt vægt på at støtte op om den
positive udvikling i området, i yderligere fire år.
Det har vi heldigvis haft held med, og når en ny
boligsocial helhedsplan forhåbentlig starter op
d. 1. december i år, er det fortsat med Løget
Høj som et af områderne.
Der vil være en del af vores aktiviteter, der
fortsættes, bl.a. samarbejdet med afdelingerne
omkring frivillighed. Under den lange coronanedlukning har det for mange været både
vanskeligt og frustrerende at være frivillig, og
nu glæder vi os til at hjælpe det i gang igen.
Til orientering fortsætter den boligsociale helhedsplan også på Nørremarken, og så udvider
vi med Møllevangen og Vestbyen.
Vi er rigtig glade for at være her fire år mere,
og ser frem til endnu mere samarbejde med jer.
Bedste hilsner
Jacob Wiese
Boligsocial leder i Vejle
Tlf. 21 78 54 06

Mindeord
af Arne Nielsen

 . . . . . . . . . . . .  24

også. Heldigvis forsætter det gode arbejde her i Løget, da en ny
Helhedsplan kan slå dørene op allerede fra december 2021, hvis alt
går efter planen.
På vegne af medarbejderne i Helhedsplanen vil jeg benytte lejligheden til at sige tak for det gode og spændende samarbejde med alle
her i området de sidste mange år.
Tak for denne gang og forhåbentlig på gensyn i den nye Helhedsplan.
Danni Frank
Koordinator på beskæftigelse og uddannelse
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Den Boligsociale Helhedsplan Vejle

Det var med sorg, at vi modtog meddelelsen om, at vores ærede medlem af
Løgets Fotoklub Jan Nielsen efter lang
tids sygdom, ikke er blandt os mere.
Jan var en person der vidste alt om
fotografering, og gav tit gode råd videre.
Æret være hans minde
På klubbens vegne
Arne
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AKTIVITETER
TEKST&FOTO: MONA MOHAMMAD BARAZI & K ATRINE K. JOHANSEN

hvordan man har brugt – og stadig
bruger – broderi rundt om i verden.

Mad, kultur og kreativitet i

Solsikkens
Lokaler

Bente lærte os også, hvordan man

I uge 27 og 28 var der gang
i sommeraktiviteterne for
kvinderne i Løget Høj, da
Mona og Katrine fra Helhedsplanen inviterede ind
til 6 forskellige temadage.
I Løget Høj har vi en masse
aktive kvinder, som gerne
vil lære andre kvinder at
kende i deres lokalområde.
Derfor ønskede vi at lave
nogle hyggelige og spændende sommerferieaktiviteter for kvinder. Vi var
heldige at låne Solsikkens
skønne lokaler.
Her var der god plads til at
bevæge sig og mulighed for
at lave mad, te og kaffe.

broderer monogrammer.
At være kreative sammen var så
inspirerende, at en af deltagerne
– Randa - lovede at lave en papirworkshop med os.
Hun medbragte en farvepalette af
papir og karton og viste os, hvordan
vi kunne lave vores eget papirpynt.
Vi håber, at Srdan, som er leder af
Solsikken, er glad for vores feminine
tiltag på hans nypyntede kontor.
Krop og sind
Ikke kun hænderne var aktive, vi
arbejdede også på forskellig vis
med trivsel i krop og sind. Vi havde
besøg af Malene og Charlotte fra
Sundhedshuset, som lavede SMART
– hjernetræning og Mindfulness med
os. Det var virkelig spændende at
lære teknikker til at stresse af og
styrke koncentrationen og evnen til
at være til stede i nuet.

Kabseh og store smil
Den første dag lavede vi mad sammen. Det var kabseh med kylling.
Snakken gik livligt om, hvordan man
bedst tilbereder denne ret.
Der var mange forskellige meninger,
for kokkene kom fra både Libanon,
Palæstina, Jordan, Syrien og Danmark. Selvom vi havde mundbind på
i køkkenet, fornemmede man stærkt
de mange smil, som madlavningen
frembragte.
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"Vi blev alle opmærksomme på, hvor vigtigt
det er, at man ikke kun
passer på andre men
også på sig selv.
Golizar fra Sundhedshuset kom også og
trænede med os".

Kultur og kreativitet

Det var skønt at få kroppen i gang med sving, bøj og løb. Vi

Nye bekendtskaber og nye ideer

På andendagen fik vi besøg af

gav hinanden en velfortjent klapsalve efterfølgende, for

Det var dejligt at se velkendte såvel som nye ansigter til Kvinde-

Bente, som lavede en broderiworks-

det var sejt at træne i sommerheden.

hygge i Løget Høj. Vi fik snakket og grinet sammen og lært nogle

hop. Hun viste os traditionelt dansk

Vi var så heldige, at Raged - en af deltagerne – havde

nye skønne mennesker at kende. Der kom også flere gode ideer

broderi og flere af kvinderne havde

viden om zoneterapi. Hun tilbød at komme og fortælle om

frem til aktiviteter i området. Dem glæder vi os meget til at tage

broderi med fra deres hjemlande.

føddernes helbredende punkter. Vi fik alle mulighed for at

fat på her i efteråret.

Det blev til en spændende snak om,

massere vores fødder og mærke, hvor spændte de var. Det

Vi ses til flere spændende aktiviteter.

føltes, som om vi alle lettede fra jorden, da vi var færdige.

M.v.h. Mona og Katrine
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Glæde og

Tak til

store smil
TEKST & FOTO: MIKKEL SØRENSEN

Løget's Helte

til Løget By Day

Store smil er hvad der møder en, når man kommer til KvartersHuset
i Løget Høj sådan en solskinsdag i starten af september måned.
Allerede fra fredag aften har der lydt glade grin

Der var hoppeborg, bueskydning

at en festdag som denne virke-

og glade børn, da en festlig weekend blev skudt i

og rodeotyr, man kunne have

lig har betydning for folk. Det

gang med børn- og ungediskotek til tonerne af Kim

det sjovt med. Der var en trylle-

at kunne komme ud og hilse på

Larsen.

kunster, der tryllede og lavede

folk, som man ikke har set i lang

Sikke en dejlig start på en festlig weekend, med

sjov, så øjnene løb i vand. Der

tid. Det at se mennesker igen,

disko for børn og unge helt frem til kl. 23 fredag

var fede præmier i Amerikansk

har stor betydning for folk.

aften.

lotteri. Der har været en fanta-

Lørdag morgen blev det så endelig skudt i gang med

stisk stemning, godt humør og

Jeg vil gerne lige skrive et par

en MASSE besøgende.

ord om de frivillige i Løget, som

morgenmad, frisk og god kaffe. Man kunne næsten

gør et kæmpe stykke arbejde

dufte kaffen og morgenbrødet helt ud på parke-

og har gjort et kæmpe stykke

ringspladsen.

arbejde for at få dette arrange-

Nu var bunden lagt for et fantastisk arrangement,

ment, Løget By Day op at køre.

hvor samarbejdspartnere og lokale havde boder og

Man kan se hvor meget enga-

stande. Og der kunne gøres en sjov, spændende og

gement, der er i at få sådan

god handel ved kræmmermarkedet.

noget til at fungere og give folk
en god oplevelse med Løget
By Day.

Der var fede, seje, hurtige

Præsten Karsten holdt en

sjældne motorcykler, vi

spændende og tankevækkende

Uden de frivillige ville et arran-

kunne stå og beundre,

tale om tiden under Corona; om

gement som Løget By Day ikke

og få en snak og gode

savn, ensomhed tillid, kærlighed

have eksisteret!!!

historier fra ejerne.

og respekt.
Tak for en fantastisk oplevelse.
Aftenen bød på en dejlig fest

Vi glæder os allerede til næste

for voksne. Menuen stod på

år.

Der var også mulighed for at

helstegt pattegris for de mere

komme en tur i Bogbus, som i

end 80 gæster. Musikken stod

dagens anledning var spækket

Henrik Nagstrup for. Sikke en

med sjove indslag for børn og

fest.

andre legeglade mennesker.

Efter en hård og lang nedluk-

Og tak for en fantastisk
hurtig reaktion ...
Fredag d. 10. september inviterede Afdeling 42
på grillpølser, øl og vand. Anledningen var at fejre
vores to gårdmænd Robert Thomsen og Bjørn
Bigum, som ugen forinden hjalp en beboer ud af
en brændende lejlighed.
De var ved at lede efter en pære, som skulle skiftes, da de pludselig blev tilkaldt af Jørn Sletting
fra Kommunens Hjælpemiddeldepot. Han ville lige
tjekke op på noget hos en beboer, da han opdagede, at der var røg i hele opgangen.
Bjørn og Robert var heldigvis hurtigt fremme og
låste sig ind. ”Man ku ikke se en hånd for sig. Der
var fuldstændig mørkt inde i lejligheden.” fortæller Robert. Beboeren nærmede sig selv udgangen, så de kunne få beboeren ud af lejligheden
og ud i frisk luft.
Her ringede de 112 og fik tilkaldt brandvæsen og
politi.
Beboeren er takket være den hurtige indsats ved
godt helbred.
Helhedsplanen og Afdeling 42 vil gerne sige
en stor tak til Bjørn og Robert for deres flotte
indsats.

ning, kunne man virkelig mærke,

6
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SjoveBørn på

SOMMERKOLONI
SjoveBørn tager hvert år på sommerkoloni,
og for andet år i træk forgik det ved Hemmet
Strand på sydspidsen af Ringkøbing fjord.
Årets tema var ”mærkedage som vi ikke har kunne afholde
gennem det sidste år”. Her blev afhold Sankt Hans,
Halloween, Jul, Fastelavn, Eid og Påske.
Hver dag havde sit tema og aftensmaden afspejlede
også dagens tema, ex. lammeribben lagt i tøj til halloween, masse af spændende arabiske rette til Eid og
flæskesteg (og kyllingedeller til dem der ikke
spiser gris) til jul ...

Ude

Børn
- en hyggelig dag i august
FOTO &TEKST: JOSEPHINE MIKKELSEN 7ÅR

Mit navn er Josephine og jeg elsker natur,
jeg elsker også at lege og inspirerer
andre til leg og eventyr, derfor har jeg
skrevet denne lille guide til hvor man kan
finde timevis af sjov i naturen her i vores
område.
Højen Ådal er et rigtig godt sted at lege. Man kan
lave en masse ting som for eksempel
At soppe i bækken
Klatre op ad skrænten
Svinge sig i rebet
Der er en bålhytte, hvor man frit kan tage ned
og hygge sig med familien, måske endda lave
mad dernede. Man kan også bare tage en madpakke med og nyde den i skovens stille ro.
Man kan gå på jagt efter lækre brombær, bygge
barkbåde som kan sendes afsted eller lege fangeleg med sine venner. Jeg vil varmt anbefale en
tur ned langs bækken og en god dag i skoven.

"Hvis børn sidder inde og keder sig, skal de bare gå
ud, for udenfor er der alle mulige ting man kan lave".

Hilsen Josephine.

I år deltog 23 børn og de have 6
dejlige dage ved Hemmet Strand, hvor
der også var tid til badning i fjorden,
hoppe i hoppeborg, skyde med bue og
pil samt hygge med de andre deltagere.

... og selvfølgeligt med risalamande til dessert.
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Portræt af en

dagplejer
TEKST&FOTO: POUL H. KRAGH

Man skal desuden være villig til at åbne sit hjem

Denne gang skal vi
besøge Anna Greendahl, som arbejder
som dagplejer. Anna
bor på Eskimovej,
og er sammen med
områdets øvrige
dagplejere et kendt
ansigt i området.

for både børnene og forældrene.
Det er også vigtigt, at resten af familien - både
ægtefælle og børn - er indforstået med, at man
ikke altid har huset for sig selv.
4) Er der nok sociale udfordringer for børnene, når de er 3-4 børn sammen – og

så går vi udenfor eller fordyber os med mere stille aktiviteter.

nogle gange med en relativ stor alders-

Vi er startet på et projekt med yoga for børnene, til glæde for

forskel?

både børnene og dagplejerne. Det er generelt godt for kroppen

Ja, det synes jeg, der er. Jeg sørger for at give

og med til at skabe ro i hverdagen.

børnene forskellige opgaver/udfordringer. Jeg

Med hensyn til den fysiske belastning ved ofte at skulle bære

inddrager børnene i deres egen hverdag. Det

på børnene, har Dagplejen ansat en ergoterapeut. Hun kommer

kan være i form af oprydning, tage af bordet,

på besøg hos dagplejerne og giver råd og vejledning i forhold til

hjælpe hinanden med tøjet o.ligende.

ergonomien.

Desuden er vi fire grupper i nærområdet, som
6) Er man som dagplejer underlagt krav fra Vejle Kommune?

ofte mødes i hinandens haver og på legeplad-

Ja, der nogle værdier og retningslinjer, som vi skal efterleve. Bl.a.

sen.
En gang om ugen er vi i heldagslegestue i Grøn-

Her har børnene så mulighed for at lege i lidt

skal maden leve op til Vejle Kommunes måltidspolitik.

nedalen 19D sammen med 2 andre dagplejere.

større grupper. Dette giver samtidig mulighed

Huset skal have et separat rum til børnene, og der skal være en have, som

for faglig sparring med de andre dagplejere.

børnene kan være i. Der er også fagligt krav til aktiviteterne. Vi skal arbejde

1) Hvor længe har i boet på Eskimovej?

ud fra den ”nye styrkede læreplan”, dvs. der skal være et formål med de

Vi har boet her på Eskimovej siden 1981, og var

enkelte aktiviteter.

nogle af de første beboere i området.
Det var helt tilfældigt, at vi valgte Eskimovej –

7) Får man ud over sin løn, kompensation for brug af eget hus, mad til

på trods af at det lå lidt langt ude.

børnene, bleer, legetøj og lignende?

Det gik dog hurtigt op for os, at vi havde valgt

Nej det gør man ikke. Der er en årlig pulje til indkøb af legetøj og kreative ma-

et utroligt smukt naturområde, beliggende

terialer, mens alt andet er der taget højde for i lønnen. Der er dog et særligt

mellem 2 ådale.

skattefradrag for dagplejere.

2) Fortæl lidt om dine familiære forhold.

5) Vi passer nogle gange vores børnebørn.

8) Hvor lang tid kan og må man blive ved med at arbejde som dagple-

Jeg har været gift med Rune siden 1991, og

Der er tale om 1 – 2 stykker ad gangen. Det er

jer?

vi har 3 børn og 4 børnebørn. Børnene er dog

rigtigt skønt, men nogle gange udmattende –

Der er ingen aldersgrænse fra Vejle Kommunes side, så det er afhængigt,

flyttet hjemmefra, så nu er det kun os – samt

vi ånder lettet op, når de bliver hentet igen. Er

af hvor længe man selv har overskud og fysik til det og kan varetage de

dagplejebørnene og vores hund Carla.

det ikke hårdt at skulle passe børn hver dag?

arbejdsopgaver det kræver.

Jo, selvfølgelig kan det være hårdt. Jeg arbejder
3) Er det en levevej eller en livsstil at være

med børn 48 timer om ugen, og jeg elsker det!

Anna ligner dog ikke en, der har tænkt sig at stoppe foreløbigt. Man kan se

dagplejer?

Det er en lang arbejdsdag, men (det giver) vi

og mærke hendes entusiasme, og høre at hun stadig brænder for sit job med

For mig er det en livsstil at arbejde med børn.

optjener så ekstra fridage om året.

børnene.

Støjniveauet kan til tider godt være lidt højt, men

10
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Der bruges ingen gødning, ukrudt fjernes
med håndkraft og en robotklipper ordner
græsset. Der vandes sjældent, i år kun en
gang i et nyplantet bed. Igennem flere år er
omkring 90% af planteindkøbet foretaget
hos Rema 1000 i Grønnedalen, bedre salgs-

TEKST&FOTO: ERIK N. RASMUSSEN
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Et skønt sted lige midt i skoven
Karen 52 år, fik for år tilbage et knæ ødelagt ved en ulykke med
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udstilling findes næppe andre steder.

store annoncer
184 x 86 mm (b x H)

Karen har stor forkærlighed for Rododendronbede, men mange flotte blomsterbede
i fine farver pryder også bedene.

er en fryd for øjet, for alle som bevæger sig forbi Søndermarksvej

Karen nyder også de mange dyr, insekter

142.

og fugle som holder til i haven og dermed

skisport, en følgeskade i ryggen efter fejloperationer af knæska-

bidraget til biodiversiteten i naturen. Mag-

den, betyder nu seks skruer i ryggen og på smertestillende resten

Karen er gift med Kim Østergaard Andersen, som købte ejendom-

nolietræet, som er ca. 50 år gammelt, fik

af livet.

men Skovlyst efter sine bedsteforældre i 1988. Det var landbrug

en stor skade ved orkanen i 1999, men står

med kylling-kalkun-og fasanavl i bygningerne, og på marken

flot alligevel.

Alligevel sidder Karen og fryder sig over resultatet af omkring 20

dyrkedes der urter og grønsager. I haven står gravstenen for

Haven skifter tema med udsmykninger

år, hvor hendes fritid og hobby har forvandlet marken med tidlige-

bedsteforældrene på den plads, hvor de havde et hyggehjørne

til påske og jul. Især juleudsmykningen

re produktion af urter og grønsager, til en flot have/park, som

gennem årene.

tiltrækker mange især børnehaver, skoler
og andre.

Karen flyttede ind i 1998, og siden år 2000 har haven været
et fristed for Karens enorme energi, og hendes store passion
for smukke planter og figurer. De fleste figurer i haven er enten
fødselsdags- eller julegaver, suppleret med indkøb, når der var et
godt tilbud. Der er blandt andet 7 store flotte granit-elefanter i
samlingen. To hele vognlæs sten i forskellige størrelser, og mange
trærødder indgår også dekorativt i bedene.

Leverandør af service
og maskiner til vaskerier...
ren kvalitet i anvendelse
Tlf. 70 256 256 · www.nortec.dk
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PROFIL
Naturlic
Koldingvej 164

- en specialbutik
der har vokset sig
til Vejle's største
Tebutik og Vejle´s
største garnbutik
Strikning er sundt
At strikke er en fantastisk afstressende og
dejlig måde at afslutte dagen på, efter en
hektisk dag med job, indkøb og madlavning,

En butik med masser
af hygge !

har man brug for ro og væk fra tankemylder.
Når vi strikker fordyber i os i det, vi laver, det
giver en form for terapi og meditativ stilhed,
strikning kan hjælpe mod stress og alle kan
få gavn af det, og så giver det en tilfredshed
over at skabe noget.
Det er blevet utroligt populært at strikke,
det er både hyggeligt og en dejlig måde at
være sammen på, en trend som ses blandt

TEKST&FOTO: INGRID R. MA ACK

Ingrid Rosenkrantz Maack har skabt en hyggelig

lige te-blandinger, her er der mulighed for at

lad det trække i 15 timer på køl. Teen kan også

andet på de sociale medier, hvor man bliver

butik i Vejle, hvor der hovedsalig blive solgt garn

dufte til de forskellige løsvægts kvaliteter, som

hældes direkte i den kolde vand, trække i 15

inspireret af alverdens, flotte kreationer i alle

og te, men der kommer også kunder der skal

kan hjælpe dig til at finde din favorit te. Du kan

timer på køl, herefter sies teen, tilsæt eventuelt

mulige flotte farver og lækre garner.

have lavet værtindegaver og gavekurve med

også vælge en af de populære Chaplon teer

masse af isterninger, og teen er drikkeklar. En

lækkerier og specialiteter.

som alle er økologiske. Du kan også få lavet

dejlig læskende og forfriskende tørstslukker!

Ingrid brænder for sin butik og er ikke bange

særlige blandinger efter ønske.

Hver uge er der Strikkecafé i butikken, skifTe og sundhed

for nye udfordringer. Hun startede butik i Karup,

14

Hyggelig Strikkecafé
tevis aften og formiddag. Snakken går og her

hvor hun på det tidspunkt havde udviklet og

Vejle Teen

Te kan nydes hele dagen og gør godt for både

virke stimulerende på blodtrykket og virke forebyggende mod hjerte-kar-sygdomme og sågar være effektiv

produceret forskellige glutenfrie bageblandinger

Ingrid blander også egne te-blandinger, her er

krop og sind.

til at forebygge huller i tænderne. Men måske er det allersundeste ved te nydelsen og roen i en verden med strikke/hækle projekter. Alle er velkomne

og udviklet opskrifter dertil, som har været stor

det netop smagen der er i højsædet. Den popu-

Mange undersøgelser har vist, at te har flere

stress.

succes.

lære Vejle Te er den meste solgte te i butikken,

gavnlige egenskaber. Forskerne strides stadig

For 5 år siden flyttede hun butikken til Vejle og

folk kommer langvejs fra for at købe netop den-

om præcis, hvad det er, som te kan gøre for

Garn i lange baner

strikketøj, kan man være sikker på at der

startede op med de glutenfrie blandinger, Te,

ne te, som er skøn læskende og forfriskende

helbredet, men der er bred enighed om årsagen

Naturlic har et bredt udvalg af forskellige garnkvaliteter og mærker på hylderne, som Drops, Mayflower,

altid er nogle, der står klar til at hjælpe en i

kaffe, lækkerier og brugskunst, men efterhån-

nydelse, det er en meget fyldig Te, som har god

til de positive virkninger.

Järbo og Holst garn, her kan du spare op til 30% på alt garn. Folk er glade for at se garnets farver og mærke

gang. Til strikkecafeén serveres der kaffe, te

den blev de glutenfrie blandinger og brugskunst

harmoni mellem frisk mynte og en behagelig

Det, der gør te så sundt, er det høje indhold af

kvaliteten, i stedet for at købe det på nettet hvor det er svært at se, og man kan blive skuffet over garnet og

og hjemmebagte boller. Pris for at deltage er

skiftet ud med mere og mere garn og det har

sødme fra Rooibush og lakrids, afstemt med en

naturlige antioxidanter, som beskytter krop-

måske er farverne ikke som de ser ud på et billede. Kunderne har ofte selv en opskrift med og hvis ikke vi

30,- Tilmelding til Strikkecafe sker på Naturlic

vist sig at være en god ide.

blid vanilje. Kan både nydes som varm te, kold

pen mod de skadelige frie radikaler, som er

har det garn, der står beskrevet i opskriften, kan vi altid finde et garn alternativ. Har man garn til overs som

facebook side, i butikken eller på 60150010.

te eller som koldbrygget Ice te.

medvirkende til at sænke risikoen for forskellige

er købt hos Naturlic, bytter vi det gerne indenfor 2 måneder.

Hvis du kunne tænke sig et lignende lukket

Find din favorit Te

Koldbrygget Ice tea: 15 g. Vejle Teen overhæl-

sygdomme som f.eks. hjerte-kar-sygdomme,

arrangement, så er det også muligt ved at

Hos Naturlic kan du vælge mellem 200 forskel-

des med 1 - 1,5 liter koldt vand fra vandhanen,

kræft og grå stær. Hertil kommer, at te skulle

kontakte Ingrid.
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hygger vi os og bliver inspireret af hinandens
lige fra nybegynder til erfarne, hvis man er
nybegynder eller har udfordringer med sit
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Anne’s Hjemmeservice
v/ Anne N. Schuchardt

Lokale samarbejdspartnere

Sandnæsvej 56
7100 Vejle
Et godt fundament at bygge på
Grønlandsvej 96 • 7100 Vejle
Telefon 75 83 01 11 • Fax 75 72 05 46
E-mail: info@centrumpaele.dk
www.centrumpaele.dk

gør
Mobil 24 60Som
76 59
E-mail: a.n.a@live.dk

det muligt at producere bladet
Støt os, vi støtter Løget By Nyt

Trænger bilen til nye dæk?

LØGET Kirke
Torsdag over middag rumsterer det i Løget Kirke, for kl. 13 begynder Nørkleklubben.
I Nørkleklubben bliver der nemlig ikke kun nørklet med håndarbejde; der hygges først
og fremmest. Og snakkes!

Vi fører alle de kendte
bilmærker og giverog
altid Varebiler
3 års udvidet garanti
Vi reparerer
alle Personbiler
på Bridgestone dæk. Kig ind og lad os finde de helt rigtige dæk til din bil
Benzin
Diesel
Hybrid
El
– lige nu sparer du 10%.
Kontakt os på tlf. 75822100 - eller kig forbi
Tilbuddet gælder til og med xx/xx 2019.

Værkstedsnavn
Vejle
Motor Compagni A/S
Vejnavn 00
Diskovej
1 . 7100 Vejle
0000 Bynavn
Tlf. 0000 0000
www.vmc-vejle.dk
www.webadresse.dk

I årenes løb er det blevet til en række julestuer,

og får med hjem som et minde fra dagen. Det er

ken ikke løber løbsk og bliver til træls sladder."

hvor de flotte værker blev solgt, og der blev spist

mange rigtig glade for.

fortæller én.

en ordentlig stak æbleskiver til glöggen. Pengene

Eftermiddagen går med god snak omkring alt fra

Nogle er mødt op med deres eget håndar-

gik til udsmykning af kirken. Nu samles der i stedet gamle dage og til bageerfaringer, og her kan man

bejde. Andre laver håndarbejde af materialer,

ind til sognets julehjælp, og det er der god brug

også hjælpes ad med alt fra en tabt maske i strik-

Inger skaffer. Dét håndarbejde sælges i

for.

ketøjet og til gode råd til en genstridig mikrobølge-

kirken. Og et par stykker – undertegnede incl.
– nyder bare at være sammen uden at være
produktive. I dag er nogle også på ferie.

I år bliver der ikke julestue, for det er et stort

ovn, som én lige kan komme forbi og kigge på.

arbejde, men det ser ud til, at der bliver samlet

For det her er et netværk, som rækker ud over

kræfter til det i 2022. Det er godt, for der produ-

torsdag eftermiddag, hvis man ønsker dét.

ceres stadig mange fine ting; julepynt i alverdens

Og enhver er velkommen.

afskygninger, babytøj, sjaler, strømper og jeg ved

Men kl. 15.45 er det tak for i dag – men næste

ikke hvad. Ved nogle af arrangementerne i kirken

torsdag er der Nørklekub igen!

Stiftsvej 11 - 7100 Vejle - Telefon 75843311 - E-mail: firma@universaltransport.dk - www.universaltransport.dk

højskolen Vejle

Grundet 34, 7100 Vejle
- Vi gi’r dig et frisk pust
Telefon: 28 87 74 90

Vestergade 16 · 7140 Stouby · Tlf. 7587 2467

www.jps-ren.dk
www.kunstkulturvejle.dk

Søndermarkens Auto
Koldingvej 122 - 7100 Vejle

og ved Løget By Day osv. opstår nørklebutikken
for en stund, og så kan der gøres en god handel.

”Det hører faktisk ingen
steder hjemme, at der ikke
kommer endnu flere, for det
her er ugens højdepunkt!”,
siges der bestemt ved
bordet.
Kig også indenfor i kirken og se et udvalg af lækre
I Løget Kirke har der været Nørkleklub i

sager i glasskabet i forgangen – er der noget, der

mange, mange år. Én har været med i 22 år,

frister, så kontakt Inger. Hendes telefonnummer

en anden er begyndt for nylig.

står på skabet.
Faktisk er det også nogle

Arrangementer du også kan deltage i er:

fra Nørkleklubben, som

GÅ DA FRIT – gåklub – fra Kirken torsdage kl. 9.30
IND I BIBELEN 1. og 3. mandag i måneden kl. 17-18
STILLESTUND i kirken 2. og 4. mandag i måneden kl. 17-18

klude, som alle døbte

har strikket de fine dåbs-
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i vores sogn får tørret
hår med lige efter dåben,

NØRKLEKLUBBEN:
Sted: Løget Kirke
Tid: Hver torsdag kl. 13-15.45
Kontakt: Inger Jæger, 28 57 99 84
eller Kirke- og kulturmedarbejder
Merete Buhl, 23 69 52 51

SOGNETS JULEHJÆLP:
I november måned kan der hentes
ansøgningsskema til årets julehjælp
i sognets kirker eller hos kordegnen.
Af ansøgningsskemaet fremgår dato
og sted for aflevering af ansøgning.
Sidste år blev der uddelt julehjælp til
31 personer/familier.

Døg

Kunst&Kultur

FOTO & TEKST: BENTE K. ROSENKRANTS

"Inger er en god leder, for hun styrer, så snak-

Stiftsvej 11 - 7100 Vejle - Telefon 75843311 - E-mail: firma@universaltransport.dk - www.universaltransport.dk

Vestre Engvej 18, 7100 Vejle - tlf.: 75 82 44 99

Tlf. 75 84 03 33 - Bilsalg 40 86 30 55 - s-auto@c.dk
Løget center 7572 0898
www.vejle.konditor-bager.dk
www.vejle.konditor-bager.dk

Løget center 7572 0898

www.vejle.konditor-bager.dk

Løget center 7572 0898

Steiner Skolen i Vejle
En moderne friskole naturskønt beliggende i Løget.
Med sin pædagogik vil skolen stille sig midt ind i vor tid
og dens menneskelige og globale problemstillinger.
Fremtiden behøver en levende
og kreativ tænkning hos mennesker.
Ikke en tænkning, hvor fortidens mønstre gentages.
Læs mere om skolen på vores hjemmeside:

www.steinerskolen-vejle.dk

ET GODT INITIATIV FORTJENER
EN GOD OPBAKNING!
midspar.dk

Sukkertoppen 4, 7100 Vejle •Tlf: 75 83 03 20 • kontoret@steinerskolen-vejle.dk
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Alle os- langs Grønlandsvejen

MandeCaféen

på turigen

TEKST & FOTO: MARIE W. MIKKELSEN

I denne artikelserie vil vi møde
nogle af de mange forskellige folk,
der bor her i vores område og langs
grønlandsvejen.
Og høre nogle af de mange
ofte meget forskellige historier, der
ligger bag, de ansigter vi møder.
Hvem bor hvor og hvorfor, og hvilken rejse har ledt mennesker til at
slå sig ned lige netop her.

Første gang jeg mødte Lykke, var kort tid
efter vi flyttede til området. Jeg var ude at gå
med min datter og hun kom kørende imod os.
Min datter kiggede langt og undrende efter
hende og spurgte ”Hvorfor har hun sådan
en motor på sin stol?” Vi aftalte, at vi skulle
spørge, hvis vi så hende igen. På tilbagevejen
stødte vi på hinanden igen og vi blev positivt
overrasket over, at Lykke selv stoppede op
for at svare på det spørgsmål, hun havde hørt
blive stillet. Dette møde beskriver ret godt
Lykke, hun er altid åben og rummelig, især
over for børn. Hun er nem at snakke med og
bruger gerne tid på at stille nysgerrigheden
hos børn og andre, der bare er oprigtigt
interesseret.
Så hvorfor sidder hun egentlig i den
stol og hvad er det for noget med den
motor?
Lykke har rygmarvsbrok, et medfødt handicap
der bevirker, at hun ikke kan bevæge nederste
halvdel af sin krop og derfor heller ikke kan gå.
Kørestolen er en nødvendighed for at hun

kan komme rundt. For at komme lidt længere
omkring har hun en motor, som nemt kan
kobles af og på. Dette er meget praktisk, da
det giver mulighed for at tage på ture i det
meste terræn og samtidig kunne komme ind
alle de steder.
De fleste af os har nok set Lykke køre omkring i området eller måske nede i byen, men
hun har ikke altid boet her. Hun er oprindeligt
fra Kolding og efter en kort periode i Lindved
flyttede hun i en alder af ca. 12 år til Løget
med sin mor. Her har hun boet lige siden,
tilmeld i samme opgang, de flyttede dog fra
t.v. til t.h. i forbindelse med renoveringen.
Folkeskolen sagde ikke Lykke så meget, men
10. klasse var en stor oplevelse. Her fik hun
virkelige udfordret sig selv på det sociale og
fik nogle venner, hun stadig har. Hun blev
mødt af nogle lærere, der så eleverne som
selvstændigt tænkende mennesker.

Så blev vejret perfekt til en tur ud i det
danske land først til den tilsandede bro
et udflugtsmål som virkelig er et sted at
besøge. Det overgår fantasien, hvad der er
blevet lavet der. Derefter gik turen til himmelbjerget, hvor der blev holdt folkemøder. Men det vil vores politikere ikke.
Spørgsmålet er, hvorfor ikke det. Det er jo
der, alle kan komme og stille spørgsmål.
Vi havde taget kaffe med og sad ude.
Når vejret viser sig fra den stille side og
solen skinner, kan det ikke blive bedre.
Nu holder vi ferie, og så bliver det en tur til
Palsgård sommerspil.
Mandecafeen er startet igen efter
sommerferien og mænd er velkommen til
at vise Løget er stedet hvor man mødes
og planlægger oplevelser og udflugter og
hvor man drikker en kop kaffe og spiller
kortspil brætspil. Kom og se hvad vi laver.
Tak for Løget By Nyt’s
interesse for
planlægning og
Palsgård sommerspil.
Næste år har de 60
års jubilæum
Mandecafeen fik en
skøn tur dertil først
med spisning i
Juelsminde.

TEKST&FOTO: ERIK N. RASMUSSEN

Nyhed om Erhvervsby Vejle S.
Tak for Løget By Nyt’s interesse for planlægning og etablering af – som Arne Bruun, BRUUN udvikling har kaldt det – Erhvervsby Vejle S ved Grønlandsvejs tilslutning til E45.
Sammen med sit udviklings-/projektteam og grundejerne, Hans Dahl og Søren Dahl har udviklingsteamet over de seneste år været gennem en spændende og krævende planlægnings- og markedsføringsproces.
Det er lykkedes at danne et meget attraktivt plangrundlag som rummer mulighed for
•
Et område, hvor der kan tankes op – om det er food, brændstof eller fremtidens 		
drivmidler
•
Et meget stort areal til logistik- og produktionsformål - og
•
Facadeområdet mod E45, som dels på grund af brandingeffekt og dels på grund af
terræn er udlagt til administrative formål
Med lokalplan 1229 endelig vedtaget ønskede grundejerne at udtræde af projektarbejdet.
Derfor har udviklingsteamets totalentreprenør, Erling Jensen A/S, Nykøbing Mors, sammen med en
kapitalstærk investorkreds pr. 1. juli i år overtaget hele projektarealet. Hermed styrkes grundlaget for
områdets udvikling betydeligt.
Arne Bruuns deltagelse i arbejdet med etablering af dette fantastiske erhvervsområde – vel nok det
bedst beliggende logistikområde i Vestdanmark – er tilendebragt.
Han er glad for – og stolt af – det grundlag for nye erhvervsvirksomheder i Vejle – direkte ved E45 –
som han har initieret og været tovholder på.
Arne Bruun ønsker det nye hold alt det bedste for projektets fremdrift, – og er allerede trods sin 74 år
godt i gang med den næste fremadrettede, innovative projekter …

Afdeling 41 er Vild med Vilje
Gårdmændene og bestyrelsen har lavet en aftale om,
at vi i 2021 skulle prøve at lave områder med vilde

Lykke forsøgte sig som pædagog, men måtte desværre konstatere at det blev ”for meget” for hende. Hun gik i gang med et ungdomsafklaringsforløb,
som hun blev nødt til at afbryde, da det viste sig, at de metalstænger hun havde indopereret i sin ryg, var knækket. Det resulterede i en meget omfattende operation og et længere helingsforløb.
Lykke er dog heldigvis stadig optimistisk om sin fremtid og glæder sig til at ”komme videre”. Det betyder dog ikke, at hun skal væk herfra, for Lykke
nyder sine omgivelser i fulde drag. At køre på lange ”eventyr” i skoven og lytte til lydbøger eller musik imens. At snakke med alle de gode mennesker,
hun møder på sin vej. Og at lege og hygge med sin nevø og niece, som bor lige i nærheden. Det gør livet lækkert for Lykke. Kun en ting kunne gøre det
endnu bedre at bo her. Det var, hvis der var flere ting for og i det hele taget flere unge mennesker i området.
Men det virker som en situation, hvor løsning og problem bider hinanden i halen. Så indtil det bliver løst, vil hun nyde alle de gode ting og mennesker
hun allerede har i sit liv.

18
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blomster og højt græs, så vi kunne se, om det var
noget, der skulle udvikles på i 2022.
Det er spændende at følge forsøgene, og bestyrelsen
og gårdmændene har haft samtaler undervejs og har
reguleret på græsmængden også i forhold til blomsterne.
Gårdmændene foreslår at blomsterbedene kunne blive
endnu større og så ikke det høje græs. Bestyrelsen og
gårdmændene arbejder videre på at få aftalt hvordan
det skal se ud i 2022.

Løget By NYT nr. 4

Sept 2021 19

Det hele startede med en god inspiration og
instruktion hos Svend Erik Nielsen, Fotocentralen i Kirkegade 7. Det er jo ikke ligegyldigt
med de tekniske specifikationer, når der skal
laves natoptagelser. Desværre søger mange
på nettet og jagter kun prisen i stedet for at
På 10 sekunder kan der ske mange
have fokus på kvaliteten af optagelserne.
ting. Det beviser en af mine optaMin kone fik en god samlet pris på kamera,
gelser med en ræv og en mus, hvor
første sekvens slutter hvor afstanden opladelige batterier og et godt Micro SD
mellem dem er ca. 1 meter. Da næste kort, så på den måde blev jeg begavet til
fødselsdag i marts måned. Siden har kamesekvens begynder, er musen væk og
raet næsten været i aktion hver nat.
ræven ser tilfreds ud. Hvad mon der
skete på de 10 sekunder?
En bevægelsescensor på kameraet
starter optagelsen, og jeg har valgt 10
sekunders sekvenser med 10 sekunders mellemrum.

Hvem lusker mon

rundt i din have eller naturen
om natten?
TEKST & FOTO: ERIK N RASMUSSEN

Hvis du ikke vil sidde oppe hele natte og holde øje i mørket, kan jeg af erfaring
anbefale et vildtkamera til opgaven. Ud over at få et overblik over antallet af forskellige dyr, opleves også dyrenes adfærd samt sjove episoder, optaget på nært
hold. Du kan selv vælge om du ønsker foto- eller videooptagelser. Personligt foretrækker jeg videooptagelser.

Vi har flere gange haft besøg af 2
forskellige ræve og til sidst også af
en rævehvalp. Det har været sjovt
at se hvalpen, fra den skulle stå på
bagbenene for at drikke af fuglenes
vandtrug, til den en nat hoppede op
på kanten af vandtruget og tissede
i vandet.
En periode havde vi næsten hver
nat besøg af en grævling, og det
var svært at se, om det var den
samme, men endelig en nat var der
to på samme optagelse, og dermed
beviset på at det var et par.
Desværre har de ikke været tilbage
endnu, og vist om de har unger i år.
Indtil nu har vi haft besøg af følgende nattegæster: grævling, ræv,
rådyr, hare, kat, pindsvin,
mus, rotte, husmår og en hel del
fugle når det lysner om morgenen.
Finn Lillethorup på Økolariet har lavet en serie af videooptagelserne. Så nyd nattens skjulte dyreliv på Sandnæsvej næste gang du
besøger Økolariet.

Her i artiklen kan du se billeder, hvor
nattens gæster også sætter pris på
fulgenes foderplads.
20
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OPSLAGSTAVLEN
FRIVILLIGE i LØGET

Kirkens Korshær

Cafe
Værestedet
Grønnedalen 18B • Tlf. 75 72 17 21
Åbningstider:
Mandag til onsdag:
kl 10.00 - 14.30
Torsdag:
kl. 9.30 - 14.30
Fredag, lørdag og søndag LUKKET
Der leveres ikke mad ud af huset.
Hver dag er der andagt et kvarter før spisetid,
hvor alle er velkomne!

Gåklubber - i Løget
Mødes tirsdage kl. 14.00 v/ Kvartershuset

LØGET

- Foto- og hyggeklub
Mandage i lige uger fra kl. 19.00 - 21.30.
Vi hygger os med at tage ud og fotografere
sammen for efterfølgende at bedømme
vores skud i hyggeligt samvær.
Hvis det er noget for dig, kan du bare møde
op i klubben på vores klubaften eller
kontakte Arne Nielsen på tlf.: 23863402
Du finder os her:
Løget Center 75 A Part., 7100 Vejle.
Kig indenfor ...

Bogbussen hver tirsdag
Opslagstavlen
er for alle
bladets
brugere
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Vi holder ved Kvartershuset Løget Høj 2A ,
fra kl. 16.40 til kl. 17.40.
Kommer ikke i skolernes ferier.

LæseKlubben

Har du lyst til at være med i Læseklubben,
så er der ledige pladser.
For nærmere oplysninger kontakt Nansy
tlf.: 75 82 85 46

Café Løget
Kom og nyd en kop kaffe og smag
nogle af vores gode retter – eller
køb dem med hjem.
Åbningstider:
Onsdag - torsdag
kl. 15-19
Søndag i ulige uger.....
kl. 14-17

Billard i Løget
Løget Center 77 part.

Skomager: tirsdag og torsdag kl. 18.30 –
21.30, søndag 13.00 – 16.00
Kegler fortsat: ons. kl. 13.30 – 16.00
Der er adgang fra 16 år. Børn under 16 år
skal komme ifølge med en voksen.
Tovholder: Ingolf Andersen tlf.: 22 54 28 00

LØGET

Cykelværksted
Grønnedalen 16B
Efteråret er lig med lygter på cykler, når
man skal i skole. Vi har et parti på 20 stk.
lygter, som vi gratis vil forære og montere
på børnenes cykler.
Kig ind. Der er åben tirsdag og torsdag
mellem kl. 14 og 17
Bruno Petersen tlf.: 24 25 32 59
Flemming Lindahl tlf.: 52 61 20 27

RC-Klubben
- genåbner

Løget By
KogræsserLaug

RC KLubben vil åbne op igen og vil holde
til i Grønnedalen 21A.
Tirsdag og torsdag fra 14.00-16.00
samt lørdag fra 10.00-12.00

Du kan læse mere om os på vores
hjemmeside: http://logetbykograsserlaug.
simplesite.com

Der vil være åbent for alle aldre 3 dage
om ugen.
Hvis I har spørgsmål, kan I kontakte
Tovholder: Karsten Christensen,
tlf.: 27 14 79 70

SY VÆRKSTED

Nørkleklubben - i

Løget Kirke Løget Center 2.
Et sted hvor tråde og venskaber knyttes.
Vi strikker, hækler, broderer og andet kreativt. Torsdag fra 13.00-15.45
Tovholder Inger Jæger,
tlf.: 28 5799 84

MandeCafé
Grønnedalen 18A part.

Her vil man hver mandag kunne mødes med
andre mænd omkring forskellige aktiviteter,
som deltagerne selv bestemmer.
Det kan fx være kort- og brætspil, og meget
gerne fælles udflugter til koncerter m.m.
Deltagelse er gratis, og hver gang
vil der købes kaffe og the til kr. 5,Åbningstider:
Hver mandag fra kl 13.30 - 16.00
og igen fra kl. 18.00 - 20.00
Tovholdere:Tom Nielsen
tlf.: 21 38 34 41

Grønnedalen 18A

Her har du mulighed for at komme
og reparere dit tøj eller sy nyt.
Tirsdage kl. 15.00-18.00
Tovholder Solveig Beck,
tlf.: 41 59 63 38

Kreaklub
Kvartershuset

Det er gratis og alle er velkommen. Vi
tager selv vores strikketøj, sytøj, pensler
og kaffe med.
Ring hvis du vil vide mere om hvilke datoer, vi mødes.
Tovholder Else Kring,
tlf.: 21 78 26 02

SjoveBørn
Løget Høj 19B

Sjove børn er for legeglade børn og unge.
Der er lærerige aktiviteter,
hygge, leg og fantasi.
Se mere på www.sjoveborn.dk
Du må gerne komme 3 gange og se hvad
det er, inden endelig tilmelding.
Tovholder: Glen Hjort-Hansen
tlf.: 31 37 29 85

Banko onsdag lige uger

Se FB: Løget Bo Banko

Borde og stole udlånes

Beboere i AAB Løget kan låne borde og
stole til private arrangementer.
Henvendelse til Arne Nielsen på
tlf.: 23 86 34 02

Er din stol træt?
Grønnedalen 16a (kælderen)

Du er hjertelig velkommen på træværkstedet som betjenes af frivillige fra området. Derfor betales der ikke kontingent
eller anden form for medlemsskab.
Alle kan benytte værkstedet i dets
åbningstid, dog har beboerne fra området fortrinsret. Værktøj benyttes gratis
på værkstedet, og der betales kun for
materialer.
Har du et møbel der har en skramme, eller
er skabet ledløs, så kom og reparer det,
eller lad os reparere det for dig for et
mindre beløb.
Åbningstiderne er i øjeblikket tirsdage og
torsdage fra kl. 13 til 16, eller efter aftale.
På traevaerkstedet-logetby.dk, kan du se
de gældende åbningstider, samt få meget
mere info.
Tovholder: Brian Kristensen
tlf.: 71 99 36 69
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INFORMATION
BESTYRELSEN AFD. 41
MEDLEMMER
Lars Bilet
Tlf. 31 54 65 69
Mail: lb@afd41.dk
Ole Clausen
Tlf. 40 49 69 55
Mail: oc@afd41.dk
Annette Clausen
Tlf. 40 49 65 55
Mail: ac@afd41.dk

BESTYRELSEN AFD. 42

FLAGHEJSNING
Skal du have hejst flag for
at markere en festdag, skal
du ringe senest dagen før
til:
Ole Clausen
Tlf. 40 49 69 55
Mail: oc@afd41.dk

FORMAND
Jan Nielsen Tlf. 42 24 91 10
Mail: formand@aabvejle-afd42.dk
NÆSTFORMAND
Ellen Pedersen Tlf. 41 28 33 73
Mail:
naestformand@aabvejle-afd42.dk

MEDLEMMER
Arne Nielsen Tlf. 23 86 34 02
Mail : arne@aabvejle-afd42.dk
Kim Victor Kragh Tlf. 31 34 85 45
Mail : kim@aabvejle-afd42.dk

Ove Hansen
Tlf. 20 71 56 51
Mail: oh@afd41.dk

Bent Oehlenschlæger Tlf. 29 90 56 78
Mail : bent@aabvejle-afd42.dk
Mohammad Buheiri Tlf. 81 73 47 07
Mail : mohammad@aabvejle-afd42.dk

Jan Bilet Petersen Tlf. 50 99 46 76
Mail : janb@aabvejle-afd42.dk
Inger Therkelsen Tlf. 52 58 16 03
Mail : inger@aabvejle-afd42.dk
Else Andreasen Tlf. 28 11 6 38
Mail : else@aabvejle-afd42.dk
Bom Skal du have åbnet
bommen mellem blokkene,
kontakt bestyrelsen.
FLAGHEJSNING
Skal du have hejst flag på højen /
bakken og i Løget Dam, for at
markere en festdag, skal du ringe
senest dagen før til:
Kim Victor Kragh Tlf. 31 34 85 45
Jan Bilet Petersen Tlf. 50 99 46 76

GRØNLANDSVEJENS LOKALRÅD
FORMAND
Anne Mie Brund-Andersen
Mail: saschibrund@hotmail.com

NÆSTFORMAND
Erik N. Rasmussen
mail: erikn.rasmussen@gmail.com

INFO
For mere information om Lokalrådet på:
https://www.g-lokalraad.dk eller skriv til
formanden.

KVARTERSHUSET, LØGET HØJ 2A, 7100 VEJLE
PROJEKTKOORDINATORER i Helhedsplanen
Henrik Thomsen - tlf. 21 46 12 53 - samt på henrik@voresvejle.dk
Jacob Wiese - tlf. 21 78 54 06 - samt på jacob@voresvejle.dk

Frits Lebahn - tlf. 30 52 68 01 - samt på frits@voresvejle.dk
Mikkel Sørensen - tlf. 20 25 02 17 - samt på mikkel@voresvejle.dk

Danni Frank - tlf. 61 20 05 91 - samt på danni@voresvejle.dk

Katrine K. Rasmussen- tlf. 51 19 62 53 - samt på katrine@voresvejle.dk

LOKALE UDLEJNING
Gitte Kristensen - tlf. 30 94 78 43. Træffes man. - tors. 9.00 –13.00 samt fredag 9.00 – 12.00, samt på gkr@aabvejle.dk

VIGTIGE NUMRE
AAB’S ADMINISTRATION
& SERVICECENTER
Mindegade 17A. tlf. 75 82 77 00
servicecenter@aabvejle.dk

Åbnings/telefontider:
mandag - torsdag 9.00 - 15.00
fredag 		
9.00 - 12.00
VARMEMESTRE
Åbnings/telefontider:
mandag		
15.30 - 15.55
onsdag 		
14.30 - 14.55
fredag 		
8.00 - 8.25
YOU-SEE SUPPORT tlf. 70704040

LÆGEVAGTEN
Alle hverdage
Weekend 		

tlf. 70 11 07 07
8.00 - 16.00
hele døgnet

TJANSEN
Frits Lebahn, tlf. 30 52 68 01
frwle@vejle.dk
CORONA HOTLINE Region Syddanmark
tlf. 99 44 07 17 - tryk 1
FALCKS VAGTTELEFON
Tlf.: 70 12 13 07 – skal /kan kun
benyttes ved uopsættelige
opgaver/arbejde.

PSYKISKE PROBLEMER
Opsøgende medarbejdere:
Mandag - fredag 8.00 - 15.00
Thomas Søgaard - tlf. 23 74 28 21
mail: thoms@vejle.dk

Torsten W. Bendiktsen - tlf. 23 24 43 09
mail: towbe@vejle.dk
AKUTTELEFON
Tlf. 76 81 91 91
Mandag - fredag 16.00 - 08.00
Weekend/helligdage hele døgnet

