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Anders, Søren og 
Jørgen indtog 
Silkeborgsøerne i 
kano, selvom de 
knap kan gå

Af Maria Søgård Jørgensen
majo@vafo.dk

ÅgÅrd - Anders Krogh har 
igennem sit 88 år lange liv 
ofte kørt i bil langs Skjern Å 
og Gudenåen og været beta-
get af naturen og det blin-
kende vand. 

Men med en familie og en 
besætning i stalden, der 
skulle passes, blev det aldrig 
til mere end fascinationen.

- Jeg har altid haft lyst til at 
prøve at sejle i kano, men 
jeg måtte nøjes med interes-
sen, siger Anders Krogh.

Men ”at nøjes med” er der 
ikke noget, der hedder på 
plejecenter Ågården. Her 
spurgte sosu-hjælper i dag-
centeret Mette Olsen i for-
året beboerne, om de havde 
nogle særlige ønsker for 
sommeren. 

Med på den værste
Det blev til 21 af slagsen, og 
de skulle alle opfyldes, var 
Mette Olsens plan.

Et af ønskerne var Anders’ 
drøm om at sejle i kano, og 
90-årige Søren Christensen 
og 74-årige Jørgen Hansen 
slog straks til, da andre be-
boere fik tilbuddet om at 
komme med.

- Jeg er med på den vær-
ste, siger Jørgen, og Søren 
tilføjer;

- Jeg synes, det kunne væ-
re spændende, og så ved jeg, 
at vi er i gode hænder, siger 
han og kigger smilende på 
sosu-hjælper Ingrid Ander-

sen, som var med på turen.
Turen fandt sted i tirsdags 

på Silkeborgsøerne med fir-
maet Handikano som arran-
gør. Det er den ældste grup-
pe, firmaet har haft med ude 
og sejle, men med en lift, 
der kunne hejse de tre her-
rer over i bådene, gik det 
hele som smurt.

- Det var en stor oplevelse, 
fortæller Jørgen Hansen, 
som heller aldrig havde sej-
ket i kano før.

Han fremhæver den skøn-
ne natur og kigget til Him-
melbjerget fra vandet.

- Det så godt ud, og så blev 
vi vugget lidt, når de store 
både sejlede fordi.

- Det var ikke en skuffelse, 
understreger Anders Krogh.

Et rørende syn
For Mette Olsen har det også 
været alle anstrengelserne 
værd.

- Det var fantastisk livsbe-
kræftende og rørende at se 
lyset i deres øjne, da de kom 
sejlende. Jeg føler mig meget 
priviligeret over at kunne 
være med til at opfylde de-
res drømme, siger hun og 
tilføjer;

- Her på stedet er der ikke 
noget, der er besværligt. Det 
er ren og skær fornøjelse.

Sosu-hjælper Ingrid An-
dersen tilføjer, at selvom der 
går mange arbejdstimer på 
sådan en tur, så er det ikke 
nogen sur pligt.

- Hvis nogen havde sagt, at 
vi skulle af sted igen i dag, så 
var vi sprunget til.

En flyvetur
Jørgen Hansen må da også 
indrømme, at livet på pleje-
hjem slet ikke er, som han 
havde forventet det.

- Da de sagde, at jeg skulle 

på plejehjem, troede jeg, at 
jeg bare skulle sidde og kede 
mig.

- Nej, det får vi ikke lov til, 
tilføjer Anders Krogh.

Der er allerede planer om 
en kanotur mere, men in-
den da har Søren Christen-
sen en anden drøm, han hå-
ber at få opfyldt.

- Jeg vil gerne ud og flyve 
til Gran Canaria, så jeg kan 
se det hele fra oven, For nu 
har jeg jo set det hele nede 
fra jorden.

Næste gang bliver det en flyvetur

der kunne lige  blive tid til en ci-
garet mellem sivene til Anders 
Krogh. Han havde altid drømt 
om at komme ud og sejle i kano, 
og nu er drømmen gået i opfyl-
delse. PrivAtfoto

74-årige Jørgen Hansen  havde aldrig troet, at det skulle være så sjovt at bo på plejehjem. Han roser medarbejderne på Ågården for at 
gøre kanoturen og mange andre ting mulige: - Det er nummer et! PrivAtfoto

Søren Christensen, der her sidder i midten med  ingrid Andersen 
foran sig, er med sine 90 år ikke bange for at prøve noget nyt en 
anden gang. - faldskærmsudspring? Ja, hvorfor ikke? PrivAtfoto

De 146 deltagere 
på DBUs fodbold-
skole i Egtved fik i 
går besøg af fire 
spillere fra Vejle 
Boldklub

Af Jesper Rosenquist
jero@vafo.dk

egtved - Siden i mandags 
har 146 fodboldspillere i al-
deren 8 til 15 år lært nye 
tricks og finter på fodbold-
banerne ved Egtved Hallen.

De 146 børn har deltaget i 
DBU’s fodboldskole siden i 
mandags, hvor ni trænere 
og ni trænerassistenter har 
stået klar med bolde og keg-
ler.

I går eftermiddag fik fod-
boldskolen så besøg af de fi-

re professionelle fodbold-
spillere Niels Bisp Rasmus-
sen, Jonatan Neftali, Jonas 
Hebo Rasmussen og Kim El-
gaard fra Vejle Boldklub.

Tid til spørgetime
De fire VB-spillere gik rundt 
til samtlige ni hold, som bør-
nene var blevet delt op i for 
at svare på spørgsmål om-
kring det at være fodbold-
spiller.

Hvad er jeres arbejde? lød 
det fra et af børnene.

- Vi er jo faktisk så heldige, 
at det er vores arbejde at 
spille fodbold, forklarede Jo-
nas Hebo Rasmussen.

- På en typisk arbejdsdag 
møder vi ind klokken 9, 
hvor vores træner fortæller 
om, hvad der skal ske. Klok-
ken 9.45 går vi i gang med et 
lille træningsprogram, in-
den vi skal ud og træne halv-

anden til to timer. Vi træner 
både individuelt og som 
hold. Bagefter går vi i bad, 
og inden vi spiser, ser vi må-
ske en video af vores mod-
stander, som vi skal møde i 
den kommende kamp, for-
klarede Niels Bisp Rasmus-
sen.

Der blev også spurgt ind 
til, hvad de fire spillere tjen-
te, og hvorfor Vejle Boldklub 
ikke er rykket op i superli-
gaen endnu. En af drengene 
ville også gerne vide, hvor-
dan en pæn pige ser ud.

- Det er vel forskelligt fra 
person til person, men min 
kæreste er lyshåret og me-
galækker, sagde Jonas Hebo 
Rasmussen med et stort 
grin.

Dagen sluttede med at alle 
børnene kunne få autogra-
fer hos de fire VB-spillere.

En eftermiddag med fire fodbold-proffer

der blev lyttet godt efter og stillet mange spørgsmål, da fire fodboldspillere fra vB besøgte fodbold-
skolen i Egtved.  foto: JEsPEr rosEnquist


