
Af Steen Bach
Leder
SSP & Forebyggelse
seb@esbjergkommune.dk
Tlf. 76 16 52 82

Nyhedsbrevet
DECEMBER 2017

Heller ikke, selv om man bor i et helt 
almindeligt murstenshus. Og man skal 
slet ikke kaste med sten fra taget af 
shoppingcentret Broen, når man er 
14-15 år gammel (uanset, hvor gam-
mel man er, faktisk). Det er indlysende 
logisk. Alligevel var der tidligere på 
året problemer med, at nogle unge 
iflg. øjenvidner gjorde netop dét. Og 
i øvrigt opførte sig temmelig dumdri-
stigt deroppe, sådan overordnet set.

Mange mente, at ”nogen” måtte 
gøre noget for at få de unge til at 
holde op med at opholde sig der-
oppe. Vagterne i Broen var et bud, 
men det er klart, at de ikke kan bruge 
al deres tid på en lille gruppe unge, 
der i kådhed smider både fornuft og 
sten ud over kanten. ”Nogen” ender i 
sådanne sammenhænge således ofte 
med at være SSP & Forebyggelse.  Når 
vi oplever unge, der opfører sig dumt, 
for eksempel også i og omkring P-
huset ved Game Street Mekka, havner 
”nogen”-stafetten ofte hos SSP & 
Forebyggelse.

Det er bare – groft sagt – ikke vores 
problem. Og nej, jeg er ikke ude på 
at sikre mig selv og mine ansatte den 
første plads ved håndvasken. Jeg kon-
staterer blot, at SSP-konsulenterne 
ikke er en slags vagtværn i civil, der 

kan tilkaldes og med et snuptag (eller 
karategreb eller hvad véd jeg) få de 
unge til at holde op med at gøre dét, 
de gør, der er dumt. 

Faktum er, at de fleste unge ind 
imellem gør dumme ting. Grænse-
søgende ting. Og helst uden voksne, 
der blander sig. Uanset, om det er på 
taget af shoppingcentre, i P-huse eller 
alle mulige andre steder. Et eksempel 
kunne være byfesterne rundt om-
kring i kommunen, som du kan læse 
om andetsteds i dette nyhedsbrev. Til 
byfesterne kan man desværre iagt-
tage unge, der rager berusede rundt. 
Er det SSP & Forebyggelses ansvar? 

Den opmærksomme læser er måske 
på sporet af, hvor jeg vil hen: Hvis 
ansvar er det egentlig, når vi som 
voksne ser, hører, oplever unge, som 
opfører sig på en måde, der ikke er i 
orden? Hvem skal ”gøre noget”? 

Mit svar er: Det skal vi alle sammen. 
SSP-konsulenterne og vores afdeling 
i øvrigt arbejder forebyggende og 
i lange træk. Det vil sige, at vi også 
arbejder med unge, som udviser 
grænsesøgende adfærd. Det er bare 
ikke gjort med det. Det kræver, at 
vi også som forældre hjemme på 
egen matrikel interesserer os. I første 
omgang naturligvis for vores eget 

afkom og den store opgave det er 
at få indpodet nogle sunde værdier 
og rammer i dem. Dernæst skal vi 
investere interesse i de unge menne-
sker, der kommer på matriklen. Hvem 
er de? Hvad tænker de egentlig? 
For eksempel om, at der er nogen af 
deres jævnaldrende, der smider med 
sten fra et tag eller drikker hjernen 
ud til en byfest? Tal med dem! Både 
dine egne og de andres unge! For 
nok er de ret vilde med at slippe for 
de voksne, men faktisk, så gider de 
godt tale. Især med voksne, der ikke 
er deres egne forældre.

Og hvad så, hvis det ikke lige er 
mine egne unge, eller nogle, der fær-
des på min matrikel? Er de så mit pro-
blem? Ja! Hvis du ser, hører, oplever 
noget, så er de unge i situationen lige 
så meget dit ansvar, som de er SSP & 
Forebyggelses. Så er du som voksen 
del af dét vagtværn i civil, der har lov 
til at spørge: ”Hvad laver I?” Og det 
vil jeg på det kraftigste opfordre dig 
til. For selv om de unge somme tider 
smider med sten, så bider de faktisk 
ikke.

Man skal 
ikke kaste 
med sten
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Personalenyt

Ny rolle og nyt ansigt i Local-Up

Borgere og samarbejdspartnere i Østerbyen vil frem-
over møde en ny leder af det boligsociale bottom-up 
projekt i bydelen Local-Up, nemlig Mille Julsgaard 
Pedersen. Mille har hidtil fungeret som projektmed-
arbejder, men har overtaget rollen som leder af ind-
satsen i forbindelse med, at den tidligere leder Claus 
Julius Blomgreen pr. 1. november tiltrådte en stilling 
som leder af et nyt backboneprojekt (tillykke med 
det), som ligeledes er lokaliseret i Østerbyen.

Med rokaden var der brug for nye hænder til at 
varetage indsatsen omkring Lokalt forankret fritids-
pas i regi af Aktiv Fritid, som Mille hidtil har stået 
for, og her har Local-Up fået en studerende, som har 
erfaring i lokalområdet: 

”Jeg hedder Tine Gubi Elbæk, og jeg går på femte 
semester på Sociologi- og kulturanalyse på Syddansk 
Universitet i Esbjerg, og er i den forbindelse i et 
projektorienteret studieforløb ved Local-Up dette 
efterår. Pr. 1. november startede jeg som fritidsvejle-
der i det Lokalforankrede Fritidspas i Østerbyen ved 
Aktiv Fritid. Jeg er kommet godt i gang, og synes, ar-
bejdet med de udsatte børn på Bakkeskolen Cosmos 
og Præstegaardsskolen Urban er rigtig spændende. 

Jeg har det seneste 1,5 år været en del af Fritids-
guidekorpset i Aktiv Fritid, og er pt. en del af Kultur-
kørekortet på Hovedbiblioteket.     

I 2015 var jeg venturepilot i Mind Your Own Bus-
niess, et projekt der kørte i Østerbyen under Dansk 
Flygtningehjælp, i samarbejde med bl.a. Bydelspro-
jekt 3i1 og Jobstormerne. Da Local-Up i foråret 2016 
lavede en beboerundersøgelse i Østerbyen, deltog 
jeg i dataindsamlingen som interviewer. ”

Mille Julsgaard 
Pedersen er 

fremover leder 
af Local-Up.

Tine Gubi Elbæk 
er i et projektori-
enteret studiefor-
løb ved Local-Up, 

og er blandt 
andet involveret 
i Aktiv Fritids Lo-
kalt forankrede 

fritidspas.
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Fra drøm til realitet: 

Åben institution  
i Østerbyen

Kært barn har mange navne – og det hele startede ikke 
med Åben Institution. Emner som øget transparens, mere 
forældreinddragelse, mere forældresamarbejde, kulturelle 
og sproglige udfordringer var områder, som Helle Hansen, 
pædagogisk leder i Børnehaven Trianglen, og Ole Hei-
bøl, fritidspædagogisk leder på Præstegårdskolen Urban, 
begge kunne fortælle om – og det var områder, hvorpå de 
ønskede en forandring. Men hvordan gør man det? 

Trianglen og Klub Bøndergårdsvej ville gerne give fa-
milier en oplevelse indenfor rammen ”Levende Læring”. 
Projekt Local-Up gik ind i en arbejdsgruppe med Helle 
Hansen og Ole Heibøl, og sammen var vi alle enige om, at 
forandringer som øget transparens, forældreinddragelse 
og forældresamarbejde sker over tid, og ville kræve flere 
indsatser end en enkelt. 

Indledende ville vi derfor starte med at invitere foræl-
drene indenfor til Åben Institution den 21. september 
2017. Med Åben Institution ville Trianglen og Klub Bøn-
dergårdsvej skabe et ufarligt fælles arrangement, hvor 
forældre, børn, unge og andre interesserede kunne mødes, 
tale og hygge sig sammen. Helle Hansen og Ole Heibøl, 
sagde enstemmigt, at de gerne ville give forældre, børn og 
unge en oplevelse og et tilbud, som de ikke kunne sige nej 
til, men stadig indenfor rammen ”Levende Læring”, hvad 
der også er Urban Skolernes vision. 

Helhedsorienteret indsats og samarbejde  
mellem Trianglen og Klub Bøndergårdsvej
Åben Institution med fokus på Levende Læring blev om-
drejningspunktet for et tæt og helhedsorienteret sam-
arbejde mellem Trianglen og Klub Bøndergårdsvej, hvor 
de ved at invitere forældre indenfor i deres institutioner 
opnår transparens, og samtidig ville de kunne tydelig-
gøre overfor forældre, at der samarbejdes og koordineres 

på tværs i Urban P distriktet. På den måde ville forældre 
forhåbentlig få kendskab til de naturlige overgange og 
sammenhænge, der er mellem Trianglen og Klub Bønder-
gårdsvej. 

Da strategier og målsætninger var på plads i arbejds-
gruppen, supplerede arbejdsgruppen sig selv med blandt 
andet pædagogisk klubpersonale, og de tog hurtigt 
ejerskab om Åben Institution. Alle løftede i folk i arbejds-
gruppen, og arbejdsopgaver blev uddelegeret efter evne 
og ressourcer, og alle bidrog til UG – vi havde nu mad og 
drikke, et program samt underholdning for enhver smag. 

Så kom dagen endelig: Åben Institution 
Et af succeskriterierne for Åben Institution var at mange 
forældre, børn og unge ville bakke op omkring arrange-
mentet. Det lykkedes over al forventning, da fremmødet 
var stort med et deltagerantal mellem 150-200 perso-
ner. Et stort fremmøde var ét af succeskriterierne, men 
det stod ikke alene. Et stort ønske fra Trianglen og Klub 
Bøndergårdsvej side var, at Åben Institution kunne føre 
til at forældre følte sig mere inddraget, involveret og 
inkluderet. Det er svært at måle inddragelse, involvering 
og inkludering, da de utællelige, og oftest først finder 
deres berettigelse over tid. Men med det blotte øje var 
vi vidne til en festdag, hvor mennesker mødtes på kryds 
af tværs af kulturer og sociale lag. Med Åben Institution 
blev der skabt et nyt og ufarligt rum – et mødested hvor 
forældre, børn, unge og personale fra henholdsvis Klub og 
Børnehave kunne være sammen på en ny måde. Der var 
bred enighed om, at Åben Institution gerne måtte blive en 
årligt tilbagevendende begivenhed, og vi tror på, at Åben 
Institution er et af skridtene i den rigtige retning for at 
skabe forandring. 

Af Mille Julsgaard Pedersen
Projektkonsulent, Local-Up

150-200 børn, unge og voksne fra en stor vifte af forskellige 
kulturer, som hyggede sig på kryds og blandt andet smagte på 
hinandens medbragte retter, mens der var tryllerier og hoppe-

borg for de mindste. Dét var synet, da der den 21. september 
for første gang blev inviteret til fælles ”Åben Institution” i 

Børnehaven Trianglen og Klub Bøndergårdsvej.

Trianglen og Klub Bøndergårdsvej 
ønsker at skabe forandring



Af Mille Julsgaard Pedersen

Nu, hvor året går på hæld, 
og vi kigger tilbage på et 
arbejdsår i Local-Up, må vi 
konstatere, at vi faktisk har 
haft fingre i både stort og 
småt i lokalområdet. Tak for 
dét og for gode oplevelser 
til alle, vi glæder os allerede 
til 2018!

Året der gik i Local-Up

December 2016
Åbent Hus 
arrangement 
med æbleskive 
konkurrence, helium, 
sang og meget mere 
i Klub Rørkjærs 
Ungemiljø.

Februar 2017
Evaluering af Klub 
Rørkjær – muligheder 
for udvikling baseret 
på de unges interesse.

Beboermøde i Syrenpar- 

ken, Ungdomsbo. «Ja»  

til etablering af Flytbare 

Haver.

April 2017 
Urban Ungeevent i 
Gryden med Urban… 

Bottom-up Workshop 
og idegenerering 

med Urban Skolernes 

elevrødder på 

Erhvervsakademiet.
…

December 2016

Marts 2017

Pigeaften med Yoga 

og beauty workshop…

…i Klub Rørkjærs Ungemiljø.

Marts 2017

… Skolerne. Rigtig mange lokale aktører … 

…bakkede op omkring 

dagen og fik det til at 

lykkedes.



Etablering af Flytbare 

Haver i samarbejde med 

Ungdomsbo og …  

November 2017

Trafikundersøgelse 

af Skolebakken i 

samarbejde med 

Præstegårdsskolen og 

Esbjerg Forberedende 

Erhvervsskole. 

November 

Juni 2017
Østerbyens 0-100års 
generationsløb med… 

August 2017
Oprettet valgfag på 

Præstegårdsskolen 

Urban UBI – Urban 

Business Innovation 

i samarbejde med 

Bydelsprojekt 3i1.

September 2017Gadefest i Syrenparken, 
Ungdomsbo, i samarbejde med det uofficielle Festudvalg.

September 2017
”Åben Institution” 

for forældre, børn og 

unge i samarbejde 

med Trianglen og Klub 

Bøndergårdsvej (læs 

om arrangementet 

andetsteds i dette 

nyhedsbrev).

Beboerhjørne etableres 
i Syrenparken, 
Ungdomsbo.

Maj 2017

… Esbjerg Forberedende 

Erhvervs skole.
… Børnehave Trianglen  

og Klub Bøndergårdsvej.

Oktober 2017

2017

2 bottom-up workshops med børn og unge fra Syrenparken i… 

… forbindelse med 
etablering af Legeplads i 

2018. 15 børn 3-6år…  

… og 30 børn og unge 
i alderen 5-17: ”Min 
drømmelegeplads».
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Mere end 20 foreninger fik 
en økonomisk tak for hjæl-
pen i forbindelse med etable-
ringen af Fritidsbutikken og 
det lokalt forankrede fritids-
pas i Østerbyen i Esbjerg.

De fik økonomisk tak for 
hjælpen

IF92 – fodbold, Esbjerg 
Kegleklub, Jerne IF fodbold, 
Esbjerg Taekwondo Klub, 
Esbjerg Kickboxing, JIF Gym, De 
grønne Pigespejdere Gammelby, 
FDF Gammelby, Sydvestjysk 
Sportsfiskerforening, Esbjerg 
Svømmeklub,  Esbjerg Bordtennis 
Klub, Esbjerg Sharks Floorball, 
Esbjerg billard Klub, Esbjerg 
Skyttekreds, Esbjerg Hurricanes, 
IF 92 Håndbold, Hermod Gym, 
KIF Håndbold, KIF Gymnastik, 
KIF fodbold, De grønne Pige 
spejdere, DDS (de  blå spejdere) 
Vesterhavsgruppen, 
FDF Jerne,  FDF Kvaglund, Fugl 
Føniks.

9. november var der endnu engang 
Fyraftensmøde med omkring 100 
fremmødte fagprofessionelle og 
foreningsrepræsentanter. Deltagerne 
kunne blandt andet opleve verdens-
mester-roer Eskild Ebbesen, som – ud 
over at holde oplæg om arbejds-
glæde – også var dén, der overrakte 
gavekort på 5000 kr. til en lang række 
foreninger, der har været involveret 
i arbejdet med den nyåbnede Fritids-
butik og det lokalt forankrede fritids-
pas i Esbjergs østlige bydel.

”Vi har at gøre med frivillige i 
foreningerne, som i forvejen lægger 
et kæmpe arbejde i deres fritid. At de 
så i tilgift går så aktivt ind i arbejdet 
med nye tiltag i deres foreninger, sy-
nes vi, fortjener kæmpe påskønnelse, 
og én af de måder, vi kan vise det på, 
er i form af et økonomisk skulder-
klap”, siger fritidskoordinator i Aktiv 
Fritid Claus Møller Hansen.

Men pengestrømmen gik ikke kun ud 
af Aktiv Fritid. Således havde Sorop-
timist International Esbjerg Freja fået 
kig på den nyåbnede Fritidsbutik, 
hvortil de donerede kr. 25.000 som 
ubeskåret går til kontingentstøtte til 
børn i fattige familier. 

Donationen vakte stor glæde hos 
fritidskoordinatorerne og såmænd 
også de fremmødte foreninger, da 
det jo i sidste ende også er dem, som 
får glæde af, at flere børn får mulig-
hed for at melde sig ind. 

”Tænk, at vi endnu engang oplever, 
at selv om vi ikke har ansøgt eller 
bedt om midler, så kommer de bare 
dryssende ned i armene på os. Det er 
fantastisk. Vi er så taknemmelige, og 
vi lover, at alle pengene går direkte til 
ungerne, og at ikke en eneste af de 
dyrebare kroner bliver brugt til admi-
nistration eller andet”, siger fritidsko-
ordinator Karin Schwartz.

Fyraftensmøde i Aktiv Fritid bød 
på pengeregn og verdensmester

Soroptimist International  
Esbjerg Freja donerede 

25.000 til Aktiv Fritid, som 
lover, at pengene går ube-

skåret til kontingentstøtte til 
børn i fattige familier.

/mss
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Kørekort til gadesport
Efter succes med kørekort til hen-
holdvis Svømmestadion Danmark 
og kulturinstitutioner i kommunen 
udvider Aktiv Fritid nu ordningen 
til også at omfatte Game Street-
Mekka. Kørekortsordningen til 
gadesport er blevet til i samarbejde 
med Game StreetMekka, hvor et 
pilothold har været de første til at 
opnå kørekort.

Fremover vil der være tale om 
en fast ordning, hvor deltagerne i 
løbet af tre sammenhængende tirs-
dage mødes med to Street-guider 
og en medarbejder fra GameStreet 
Mekka, som introducerer stedets 
muligheder, blandt andet scooter, 
skateboard, streetbasket og dans. 
Aktiv Fritid stiller udstyr til rådig-
hed under forløbet.

Når kørekortet er i hus får del-
tagerne et årskort til Game Street-
Mekka. 

For at blive deltager, skal bar-
net være omfattet af målgruppen 
for Aktiv Fritid, det vil sige stærkt 
socialt udsatte børn og unge. 

Yderligere oplysninger kan fås hos 
fritidskoordinator Claus Møller 
Hansen, cmh@esbjergkommune.dk, 
tlf.  23295319.

/mss
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Den 9. januar har SSP & Forebyggelse inviteret samtlige 
8. klasser i Musikhuset Esbjerg. Her skal de se kortfilmen 
«Næste stop», som handler om dét at være barn af en 
alkoholiker og hvilke konsekvenser, det har. Efter filmen 
er der oplæg med repræsentant fra Lænkens Ungeambas-
sadører (unge, der er vokset op i familier med alkoholmis-
brug) og debat samt præsentation af muligheder i Esbjerg 
Kommune, hvis man som ung selv har - eller kender én, 
der har - brug for hjælp i forhold til voksnes alkoholfor-
brug. 

Eventen finder sted i forbindelse med, at der i første del 
af 2018 sættes landsdækkende fokus på alkoholiserede 
familier, når Alkohol & Samfund og Trygfonden lancerer 
deres fjerde «Respekt»-kampagne, som har til formål at få 
flere voksne i behandling for deres alkoholmisbrug. Sund-
hedsstyrelsen anslår, at omkring 122.000 børn og unge 

To elever i hver klasse har en nær relation 
til en voksen, der drikker for meget 
- men det er ikke noget, vi taler om...

Konsekvenserne af at vokse op med alkoholi-
serede forældre følger barnet resten af livet. 
Derfor er det nødvendigt at skabe opmærk-
somhed om problemet, der er mere udbredt, 
end mange regner med. Det er nemlig tabu-
belagt og ”flovt”, og børnene i disse familier 
har ofte tillært sig forskellige strategier for 
at virke ”normale” udadtil og er dermed på 
dobbelt overarbejde.

Vi hjælper med at tage hul på emnet, og inviterer 
samtlige 8. klasser i Esbjerg Kommune i Musik-
huset. Hér skal I se kort-filmen ”Næste stop”, som 
handler om at være barn af en alkoholiker og hvilke 
konsekvenser, det har.  
Efter filmen er der oplæg fra medlemmer af foreningen LUA - nu 
voksne børn af alkoholafhængige , som fortæller om, hvordan 
opvæksten med for meget alkohol i hjemmet har præget dem i 
forhold til for eksempel kærlighedsrelationer, overansvarlighed, 
manglende tillid, angst, uro og selvskadende adfærd. 

Vi slutter af med 30 minutters debat om film og oplæg samt en 
præsentation af de muligheder, unge i Esbjerg Kommune har for 
at få hjælp - til sig selv eller én, de kender. 

Arrangementet finder sted

Tirsdag den 9. januar 2018 
kl. 10.15-12.00  

i den store sal i Musikhuset Esbjerg.
Deltagelse er gratis. 
Klasselæreren tilmelder på: 

http://ssp-professionel.esbjergkommune.dk/naeste-stop-event-for-8--klasserne/tilmelding.aspx

8. klasser skal se film 
om voksne, der drikker

i Danmark vokser op i familier, hvor én eller flere af de 
voksne drikker for meget. Dette tal er alene udtryk for det 
antal børn/unge, som er kendt via behandlingssystemerne. 
Der er derfor al mulig grund til at antage, at antallet reelt 
er langt højere. 

Der sidder minimum to børn i hver klasse, som er påvir-
ket af problemet, og det kræver opmærksomhed, fordi 
de voksnes drikkeri får konsekvenser for barnet/den unge, 
som varer resten af livet.

Samarbejdspartnerne omkring eventen i Esbjerg Kom-
mune, som afholdes af SSP & Forebyggelse med støtte fra 
KFUM’s Sociale arbejde og Musikhuset Esbjerg er: Skole-
forvaltningen i Esbjerg Kommune, Alkoholambulatoriet v./
Esbjerg Kommunes Misbrugscenter, 3D i Esbjerg Kommune 
samt Headspace. 

/mss
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Det lille ord ”men” - hvad betyder det 
egentlig? Ordet har mange betydnin-
ger, og kan bruges i forskellige sam-
menhænge. Fyrværkerikampagnen 
bruger og møder også ordet i flere 
sammenhænge: 

Fyrværkeri er flot – men: Kan det 
være farligt? Kan det lave skader? 
Må eleverne benytte fyrværkeri? Kan 
børn under 15 år dømmes i retten til 
at betale et eventuelt erstatnings-
krav? Må eleverne købe fyrværkeri? 
Hvad er ulovligt fyrværkeri? 

Rækken af spørgsmål er meget 
lang og her er kun et lille udpluk 
af de spørgsmål, som Esbjerg 
fyrværkerikampagnen ”Fyrværkeri er 
flot – MEN?” giver eleverne svar på.

Fyrværkerikampagnen ”Fyrværkeri 
er flot – MEN?” er udarbejdet og star-
tet her i Esbjerg Kommune af Steen 
Boberg Christiansen ved Hærhjemme-
værnet og undertegnede i 2001, hvor 
vi gennemførte de første kampagner 
for 5 klasserne i Esbjerg kommune 
(Det var før kommunesammenlægnin-
gen).

MEN!.... Er der opbakning fra sko-
lerne?
Vi har igen i år samtlige folke- og pri-
vatskoler med i hele Esbjerg kommu-

ne, og der er også special demon-
strationer for andre elevgrupper 
end de ordinære 5. klasser.

MEN!....Hvad så med alle de øvrige 
elever?
Fyrværkerikampagnen i Danmark 
har også igen i år en landsdækkende 
kampagne ”Raketvidenskab” for ALLE 
skoleklasser i Danmark. Det er en 
konkurrence om at lave en ”fyrvær-
kerivideo”, som skal sendes ind, og 
så deltager de enkelte videoer i flere 
konkurrencer om en biograftur for 
hele klassen med popcorn og soda-
vand. Der er flere kategorier, så der 
er flere muligheder. Konkurrencen 
er GRATIS og der er deadline den 12 
december kl. 18.00. Der er udarbejdet 
materiale til både elever og lærere – se 
meget mere på www.fyrværkeri.dk.

MEN!.... Er kampagnen kun i Esbjerg 
kommune?
Nej. Der er nu uddannet 73 fyrværke-
ridemonstratører fra 32 kommuner i 
Danmark. Uddannelsen varetages af 
undertegnede og Sikkerhedsstyrelsen 
i samarbejde med Fyrværkerikampag-
nen i Danmark under www.fyrvær-
keri.dk, ligesom det materiale, der 
benyttes i de kommuner, som gen-

nemfører ”Fyrværkeri er Flot – MEN!” 
er udarbejdet af undertegnede.

MEN! – Kan et barn på 5 år idømmes 
et erstatningskrav i retten?
Ja. Børn er selv ansvarlige for de ska-
der de laver fra de er 4 -5 år gamle. 
Forældrene skal dog betale de første 
7500 kr. af erstatningskravet – barnet 
skal betale resten. Indboforsikringen 
dækker dog i en del tilfælde indtil 
barnet fylder 14 år, og forsikringen 
dækker forældredelen. 

MEN! …..Er det lovligt at demonstre-
re fyrværkeri, inden der må afskydes 
fyrværkeri?
Vi er godkendte fyrværkere og har 
tilladelse fra Beredskabet i Esbjerg 
kommune til at benytte fyrværkeri i 
forbindelse med demonstrationerne 
på de enkelte skoler. Beredskabet har 
også orienteret politiet.

Tak! (og ikke noget MEN!)
Dette års kampagne har knap  
40 demonstrationer i Esbjerg  
Kommune. Uden den store hjælp 
fra Hærhjemmeværnsdistrikt 
Sydjylland kunne vi ikke tilbyde 
fyrværkeridemonstrationerne  
gratis til alle skoler i hele kommu-
nen. Derfor en stor tak for deres 
velvillighed og uvurderlige hjælp.

MEN!.... Virker det?
Tallene for behandlede patienter 
med fyrværkeriskader 24 timer 
før og 24 timer efter årsskiftet fra 
Skadestuen i Esbjerg i året før og 
årene efter Fyrværkerikampagnens 
start og udbredelse:

1999/2000: 29 personer blev be-
handlet på skadestuen på Cen-
tralsygehuset i Esbjerg. (Dengang 
var der desuden sygehuse i Varde, 
Ribe, Brørup og Grindsted).
2002/2003: 21 patienter
2004/2005: 13 patienter
2009/2010: 7 patienter (det laveste 
antal).
2015/2016: 10 patienter

Ovenstående tal dækker over samt-
lige fyrværkeriskader behandlet på 
Sydvestjysk Sygehus. Siden år 2000 
er flere lokale sygehuse lukket, så 
oplandet som Sydvestjysk Sygehus 
i Esbjerg dækker, er blevet meget 
større gennem årene, altså er be-
folkningsgrundlaget steget meget!
Det skal også bemærkes, at der 
siden 2009/10 (første år, hvor vi 
har oplysninger om skadernes art 
og omfang) ”kun” har været én 
person med skader, som har givet 
varige mèn. I 2012/2013 og igen i 
2016/2017 var der ikke én eneste 
pige/kvinde, der blev behandlet for 
fyrværkeriskader.

Af Morten List Christensen
SSP-konsulent
SSP & Forebyggelse
mlc@esbjergkommune.dk
Tlf. 2724 1128

Fyrværkeri er flot – MEN! 

http://www.fyrværkeri.dk
http://www.fyrværkeri.dk
http://www.fyrværkeri.dk
mailto: mlc@esbjergkommune.dk 
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Esbjerg Blue Action Card vokser 
ud af teenageårene i 2018

Rotary er en verdensomspændende humanitær or-
ganisation. Foruden fælles projekter på verdensplan, 
ikke mindst kampen for at udrydde polio, fokuserer 
Rotary på interesse for det omgivende samfund med 
henblik på at gøre en humanitær indsats lokalt. For 
Esbjerg Vest Rotary Klub er arbejdet blandt udsatte 
børn og unge et oplagt indsatsområde. Blue Action 
Card er udtryk for en god og tryg blå mandag, som 
bør være en mulighed for alle unge i konfirmationsal-
deren, men desværre ikke altid er det, hvilket vi håber 
at vores støtte kan være med til at ændre på.

Praktisk info
Der er åbnet for tilmeldinger, og igen i år er der 
forhåndsreserveret pladser til alle elever i hele Esbjerg 
Kommune, hvis de bestiller og betaler senest den 31. 
december 2017. Herefter er det efter ”først-til-mølle”-
princippet.
Prisen på Esbjerg Blue Action Card er for 2018 325 
kr. til og med d. 31. december. Herefter stiger prisen 
med 50 kr., og vi satser på, at alle deltagere i Esbjerg 
Kommune tilmelder sig inden udløbet af december 
– det vil sige, imens forhåndsreserveringen er 
gældende.

Esbjerg by holder 150 års Jubilæum i 2018. 
Esbjerg Blue Action Card må ”nøjes” med 
20. gangs jubilæum. Vi satser meget på, at 
vi runder deltager nr. 50.000 i 2018, så der 
bliver noget at fejre.

Jeg er ved at lave aftaler med arran-
gørerne, så vi forhåbentlig igen i 2018 
kan tilbyde over 50 forskellige og 
spændende aktiviteter, så der vil blive 
mulighed for gode oplevelser for alle 
deltagerne. Vi har igen i år allerede 
fået mange positive tilsagn fra vores 
arrangører om deltagelse i 2018. Der 
er også allerede oprettet flere nye 
skoler og klasser fra øvrige kommu-
ner, som ønsker at deltage i Esbjerg 
Blue Action Card 2018.

Hvordan ”jubilæet” skal fejres vides 
pt. Ikke – men det vil blive markeret. 
Er der nogen, som har en god ide, så 
kontakt mig meget gerne.

 Vi vil også i 2018 tilbyde en ”Foræl-
dreopbevaring” til de forældre, som 
ledsager deres børn fra hovedsagelig 
andre kommuner. Jeg arbejder meget 
på at finde en god parkeringsmulig-

hed til vores ”gæsteforældre”, så de 
ikke skal tage hjem fra en god dag 
i Esbjerg med en ”Girohilsen” fra 
Parkeringskontrollen. Det er desværre 
sket.

SSP-konsulenterne i Nord oplevede 
sidste år enkelte børn, som øjensyn-
ligt ikke ønskede at deltage - men da 
materialer og kort blev delt ud i klas-
serne før deres Blå mandag, var det 
tydeligt på kropssproget hos nogle af 
disse børn, at det ikke stemte overens 
med, at de ikke ønskede at deltage. 
Det gav nogle opgaver, for børnene 
var så loyale og ansvarsbevidste 
for familiens økonomi, at de havde 
fravalgt Blå Mandag med Esbjerg 
Blue Action Card. SSP & Forebyggelse 
fandt en løsning, så disse børn også 
kunne deltage sammen med alle de 
andre i klassen.

Rotary Vest havde inviteret mig til 
at holde et oplæg om Esbjerg Blue 
Action Card og SSP arbejdet i Esbjerg 
Kommune. Ved dette møde talte vi 
om ovenstående problematik, og 
præsidenten opfordrede mig til at 
lave en ansøgning til Rotary Vest.

Det var med stor glæde jeg fik 
nyheden om, at Rotary Vest gav et be-
løb, så SSP- konsulenterne også i 2018 
kan være med til at sikre, at også 
disse meget udsatte børn har mulig-
hed for at deltage sammen med hele 
klassen og få en god, fælles oplevelse.

Af Morten List Christensen
SSP-konsulent
SSP & Forebyggelse
mlc@esbjergkommune.dk
Tlf. 2724 1128

mailto: mlc@esbjergkommune.dk 
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Nye tal om  
ungdommen på vej

Hvad ønsker en 
forældre-back-
up’er sig til jul?
Noget at rive i!

Esbjerg Kommune deltager i år i den 
landsdækkende Ungeprofilunder-
søgelse, som skal afdække de unges 
trivsel, sundhed, uddannelses- og 
arbejdsliv, kriminalitet og vaner i 
forhold til rusmidler. Undersøgelsen 
er anonym og resultaterne bruges 
blandt andet til at tilrettelægge og 
justere Esbjerg Kommunes tilbud og 
indsatser.

Ved redaktionens afslutning var 
der endnu nogle dage tilbage, inden 
svarfristen udløb 30. november, og 
der tegner sig et tydeligt billede af, at 
det bliver for de yngste grupper af de 
unge, at svarprocenten bliver højest.

”Vi har i Esbjerg Kommune været 
så heldige, at skoleforvaltningen har 
prioriteret, at 7.-10. klasserne skulle 
deltage i undersøgelsen, og har sat 
tid af til det i skolerne, så her ser 
svarprocenten fin ud, og dermed 
bliver tallene dermed bliver”, siger 
SSP-konsulent Goran Alikalfic, der har 
været tovholder på undersøgelsen i 
Esbjerg Kommune.

For resultaterne fra de 15-30 årige 
tegner der sig et lidt andet billede. 
Her har man sendt et link til under-
søgelsen direkte til de unges e-Boks 
og bedt dem deltage. Desværre er 
svarprocenten ved redaktionens 
afslutning ikke høj, og det er endnu 
for tidligt at sige noget om validite-
ten af de indkomne tal. Dog er der 
nogle grupper, hvor tallene vil give et 
retvisende billede af de unges liv og 
hverdag, nemlig de ungdomsuddan-
nelser, der har valgt at eleverne skulle 
gennemføre undersøgelsen i uddan-
nelsesregi.

Ungeprofilundersøgelsen er et 
landsdækkende samarbejde mellem 
blandt andre en række deltagende 

kommuner, SSP-samrådet, Justitsmi-
nisteriet, Københavns Universitet og 
Center for Ungeforskning. Samarbej-
det betyder blandt andet, at under-
søgelsen ikke blot afdækker lokale 
forhold, men også kan perspektivere 
dem i forhold til de landsdækkende 
tal.

/mss

SSP & Forebyggelse

/mss

Fra indeværende skoleår er tilbuddet 
om besøg af en forældreback-up’er 
flyttet fra 1. til 3. klasse, og et helt nyt 
back-up’ere er klar til at rejse rundt til 
klassernes forældre og sætte gang i 
det gode forældresamarbejde.

Indtil videre har der ikke været så 
mange arrangementer, som de havde 
håbet på, og de ønsker sig derfor, at 
mange flere lærere og forældre i 3. 
klasserne får øjnene op for tilbuddet.

”Vi har lavet en lille rundspørge 
til lærere og forældre og kan høre, 
at mange faktisk slet ikke har op-
daget, at tilbuddet er flyttet. Det 
forklarer jo en del, og vi håber på, at 
vi med et fornyet fremstød i forhold 
til især forældrerepræsentanterne 
i 3. klasserne kan få lidt mere gang 
i efterspørgslen”, siger forebygger 
Jesper Schwartz, der er tovholder på 
Forældreback-up.

Du kan læse mere om tilbuddet på 
www.devoksnetalersammen.dk

http://www.devoksnetalersammen.dk
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”Love, rettigheder og pligter i bolig-
lovgivningen”. Emnet lyder ikke 
umiddelbart som dét stof, blockbuste-
re er gjort af, men alligevel mødte 80-
90 beboere op, da det var overskrift 
for en temaaften på Stengårdsvej den 
26. oktober.  Blandt de fremmødte 
var mange kvinder, og fælles for alle 
deltagerne var en oprigtig interesse i 
at få viden. Området er præget af en 
følelse af stor usikkerhed om fremti-
den for familierne og deres børn og 
unge, og mødet var en direkte udlø-
ber af den aktuelle situation, hvor der 
hen over efteråret blandt andet har 
været skyderier.

Der har floreret mange rygter om 
konsekvenser af Bandepakke, zo-
neforbud og meget andet, og det 
fik SSP-konsulent Ryan Hansen til at 
reagere.

”Når så mange udtrykker usikkerhed 
og ønske om at få mere viden, og 
på den måde giver bolden op til en 
åbning i samarbejdet om et udsat 
boligområde, så skal vi gribe den og 
handle på det. I det konkrete til-
fælde drejede det sig i høj grad om 
at få samlet de rette fagpersoner, 
som kunne oplyse om emnet og som 
kunne svare på de spørgsmål, beboer-
ne havde. De havde brug for at blive 
forsynet med fakta på et felt, hvor 
der ellers hurtigt kan opstå rygter 
og ’synsninger’”, siger Ryan Hansen. 
Derfor var repræsentanterne denne 
aften den lokale inspektør fra Ung-
domsbo, en repræsentant fra politiet 
samt fra Lejernes Landsorganisation 
(LLO). Sidstnævnte havde valgt at 
stille i stærkeste opstilling med re-
præsentanter fra både Esbjerg, Århus 
og København, og de kunne som be-
boernes repræsentanter tydeliggøre 
den vigtige dialog om muligheder og 
konsekvenser for de enkelte beboere 
og deres familier i forhold til lovgiv-
ningen.

Som SSP-konsulent betragter Ryan 
Hansen det som en kerneopgave at fa-
cilitere samarbejder på kryds og tværs 
i både formelle og uformelle netværk, 
og han betragter det som et udtryk 
for tillid, at så mange mødte op.

”En af de store udfordringer er her 
– som så mange andre steder – at få 
sagt tingene højt. Det kræver en vis 
grad af tillid at åbne op og forholde 
sig til pligter og rettigheder, og det 
kom vi rigtig godt i gang med”, siger 
Ryan Hansen.

Han understreger værdien af, at de 
80-90 fremmødte har valgt at ”stille 
sig forrest” i det store, uformelle net-
værk, de hver især har i deres respek-
tive baglande.

”Nu har vi sørget for, at de frem-
mødte har hørt det samme og har 
samme viden, og når rygterne så må-
ske begynder at svirre, så kender alle 
mindst én, der har deltaget, og som 
kan give sin viden videre”.

En fælles byrde skal løftes
Ud over tillid ser Ryan Hansen også 
det store fremmøde som udtryk 
for et ønske om at tage ansvar, når 
det kommer til at ændre området i 
positiv retning. Én ting er, at der er 
nogle unge, som har gang i ting, som 
er politiopgaver. Noget andet er de 
forebyggende indsatser i forhold til 
for eksempel yngre søskende, og her 
spiller alle de voksne i området en 
vigtig rolle.

”Det er ikke udelukkende en for-
ældreopgave, men også en onkel-, 

Fælles ansvar i et udsat område:

”Når bolden bliver kastet, 
skal vi gribe den”

Mange beboere mødte op for at høre 
om deres pligter og rettigheder.
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Af Mette Svejgaard
Forebygger
SSP & Forebyggelse
mss@esbjergkommune.dk
Tlf. 76 16 52 83

”Et fantastisk initiativ”
Ved arrangementet deltog repræsentanter fra LLO 
Aarhus, som sammen med LLO-formanden i Esbjerg, 
Marianne Petersen, efterfølgende mailede en stor og 
flot buket roser til alle involverede:

Kære Ryan, SSP, Beboere på Stengårdsvej, lokal politiet og 
Ungdomsbo.
 
Vi takker mange gange for invitationen, og initiativet, det er meget 
sjældent at vi som LLO i lokale afdelinger ser så stort og flot et 
fremmøde. 
Vi talte ca. 98 fremmødte hvoraf størstedelen ca. 80 var kvinder. 
Interessen for beboerdemokratiet var overvældende, men især 
det fantastiske flotte fremmøde fra mødre, søstre, døtre, veninder 
var imponerende. I er nøglen til at kunne løse denne trussel fra de 
kriminelle. 
Problematikkerne er mange og udfordringerne kan være store, men 
når I står sammen som en helhed, en samlet gruppe af forældre, der 
tager ansvar for jeres børn og jeres naboers børn, så har I opskriften 
på en succes, der kan mindske og afholde de kriminelle, der er en 
trussel mod jeres børn, jeres bolig og jeres boligområde, fra at få 
fodfæste i jeres lokalområde. 
Vi i LLO har set et fantastisk initiativ, som vi håber kan og vil brede 
sig ud i hele jeres lokalområde, ved at I voksne taler sammen på 
tværs af jeres områder, på tværs af vores kommunegrænser og 
tværfagligt i vores land, så disse kriminelle typer ikke får en chance 
for at udføre deres kriminelle handlinger, og hvor I potentielt kan 
miste jeres bolig. 
Vi har i LLO Aarhus set mennesker miste deres bolig, fordi de ikke fik 
hjælp af deres naboer til at stoppe kriminaliteten, inden den fik lov til 
at brede sig, vi har skyderier, narkohandler, vold og kriminalitet i vore 
boligområder, Vi kan lære noget af jer her i Aarhus, og vi håber på 
at få lige så godt et tværfagligt samarbejde op at stå med de lokale 
hjælpere som I har i Ryan, SSP, boligselskabet, lokalpolitiet og LLO 
Esbjerg. 
Brug dem, stol på dem og for alt i verden stå sammen. 
 
Vi deltager gerne ved fremtidige lignende arrangementer
 
 
De venligste hilsner 
 
Marianne Petersen, Formand LLO Esbjerg
Nini Kristensen, Formand LLO Aarhus
Anna Hembo, Bestyrelsesmedlem LLO Aarhus

tante-, naboopgave. Fokus er på, 
hvad den enkelte og de voksne sam-
let set selv kan gøre for at medvirke 
til at påvirke de mindre børn og der-
med udviklingen på sigt”, siger Ryan 
Hansen.

Han ser problemerne i området som 
et fælles anliggende og et samfunds-
problem, som kræver, at der deles 
erfaringer og løftes i flok.

”Udgangspunktet er, at folk faktisk 
gør deres bedste, og der er rigtig 
mange gode ressourcer i området. Vi 
skal skabe muligheder og give plads 
til, at de alle har en rolle og trækker 
samme vej. På den måde skaber vi 
de bedste rammer for, at de selv kan 
agere i deres egen hverdag og selv 
tager et ansvar. Og er i stand til selv 
at gribe bolden efter kl. 16, når jeg 
og de andre fagprofessionelle kører 
hjem fra arbejde”, siger Ryan Hansen.

På grund af efterspørgsel og 
interesse på mødet er der i samar-
bejde med 3i1 arrangeret tre mindre, 
kommende temaaftener, som blandt 
andet drejer sig om børns udvikling 
og opdragelse samt fælles forældre-
ansvar.

mailto: mss@esbjergkommune.dk 
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Mange af de mindre byfester i kom-
munens sydlige del har i løbet af 
de seneste år indført rammer om 
udskænkningen, som skal dæmme 
op for antallet af unge, der tidligere 
havde nemmere ved at købe alkohol 
på festpladserne. Formålet med ram-
merne er at give forældrene bedre 
mulighed for at løfte alkoholansvaret 
i forhold til deres børn og unge.

”Arrangører, politi og SSP & Fore-
byggelse har i samarbejde fået sat 
nogle tydelige rammer om byfe-
sterne, der blandt andet betyder, at 
et økonomisk overskud ikke delvist 
skal genereres ved at udskænke til 
de unge og se gennem fingre med 
aldersgrænserne. Noget, der nok har 
været lidt tilbøjelighed til tidligere. 
Med et fuldt stop for kommerciel 
udskænkning til de unge sender vi 
et kraftigt signal og sikrer, at de i 
hvert fald ikke kan købe alkohol på 
festpladserne”, siger SSP-konsulent i 
Bramming, Kim Nordrup.

Han møder – i lighed med øv-
rige ansatte i afdelingen – jævnligt 
voksne, der til byfester og festuge 
i Esbjerg har mødt berusede unge, 
ofte udstyret med hele flasker med 
alkohol. Og det er her, SSP & Forebyg-
gelses rolle hører op og forældrenes 
begynder, mener han.

”Vi arbejder forebyggende i afdelin-
gen, og det gør vi blandt andet ved 
at medvirke til at sikre, at der indgås 
aftaler med arrangører og politi om 
’nul-tolerance’ for udskænkning til 
unge på festpladserne. Så når de 
unge er berusede véd vi, at alkoho-
len i hvert fald ikke er solgt i regi af 
en byfest, men medbragt eller købt 
andetsteds. Og her er det forældrene, 
der må tage ansvar for, hvordan deres 
unge deltager i byfesterne” siger Kim 
Nordrup.

Hjemme godt – ude vildest
Kendetegnende for mange af de 
unge, der træffes berusede til byfe-
sterne er, at de kommer ”udefra”. 
Det vil sige fra nærområdet, men ikke 
samme by, som byfesten holdes i. 

Forklaringen skal søges i unges 
nærmest universelle behov for at 
være uden voksne, der ”blander sig”, 
og det er nu engang nemmere, hvis 
der ikke er voksne, der kender én til 
den pågældende byfest. Hvis man er 
fra Vejrup eller Esbjerg, så opfører 
man sig måske lidt anderledes til 
en byfest i Bramming og omvendt. 
Det er nu engang sværere at drikke 
for meget og rave rundt, hvis ens 
forældre, naboer, onkler, tanter, 
foldboldtrænere eller andre voksne, 

man kender, er i farvandet, og man 
risikerer at blive set. 

”Derfor er det også vigtigt, at 
forældrene tager ansvaret, når deres 
unge er gæster til byfester, hvor de 
ikke bor. Hvem skal de afsted sammen 
med? Hvilke aftaler er der med de 
andre forældre? Hvordan kommer de 
hjem – og hvornår? Alt sammen helt 
praktiske detaljer, som er med til at 
sikre, at ansvaret for de unges færden 
og gøren og laden ligger det rigtige 
sted, nemlig derhjemme” siger Kim 
Nordrup.

Han betoner, at det ikke er hans 
indtryk, at de unge generelt drik-
ker for meget, eller mere end de har 
gjort. Tvært imod ligger de unge i 
Esbjerg Kommune på linie med unge 
alle andre steder: De drikker mindre 
og senere end for bare få år siden.

”Der er ingen tvivl om, at den po-
sitive udvikling blandt andet skyldes 
en stigende forældreopmærksomhed 
på unges omgang med alkohol, og 
det skal vi holde fast i”, siger Kim 
Nordrup.

Rammen er sat for 
forældrenes ansvar

Af Mette Svejgaard
Forebygger
SSP & Forebyggelse
mss@esbjergkommune.dk
Tlf. 76 16 52 83
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Af Michael Ulv
SSP-konsulent
SSP & Forebyggelse
miuch@esbjergkommune.dk
Tlf. 7616 6295

Gennem den seneste tid har der væ-
ret et stort mediefokus på unge, som 
hænges ud på nettet. Ikke mindst 
ved nedlukningen af facebooksiden 
offensimentum – en side, hvor målet 
var at være meget offensiv i sine 
udtalelser om andre – var der fokus 
på den forargelse, man som voksen 
hurtigt får over indholdet på siden og 
ikke mindst på, at siden havde over 
100000 medlemmer.

Fra lignende sider kan vi se, at det 
langt fra er flertallet, som er negativt 
aktive. Langt de fleste bruger så-
danne sider til at følge med i, om der 
skrives noget om dem selv eller om 
nogen, de kender. Herigennem får de 
et ”sladderfix” i lige tråd med at se 
reality tv samtidig med, at de ”passer 
på” deres nærmeste. Drama drager 
og det er bekymrende, hvor hårdt 
den ansigtsløse kommunikation slår. 
Forholdet mellem afsender og mod-
tager er ikke som vi kender det, når 
vi står ansigt til ansigt. Afsenderen 
har muligheden for at gemme sig 
bag anonymiteten og derigennem 
kommunikere meget voldsommere 

Når unge hænges ud på nettet
- lægge lag på, som fremmer forstå-
elsen. 

Flertallet 
Flertallet af de unge, SSP & Forebyg-
gelse taler med digital trivsel om 
fortæller, at de ikke synes, at indhol-
det af ”sladdersiderne” er ok – de er 
imod indholdet og forarges på lige vis 
som voksne. Dette på trods af, at de 
selv er medlem af siderne. De bruger 
dem som beskrevet ovenfor. 

Siger de bare, at de er forargede, 
fordi de tror, det er det, de voksne 
gerne vil høre? I SSP & Forebyggelse 
fornemmer vi, at det nærmere er 
fordi, de glemmer dobbeltheden i at 
tilmelde sig siden. Når man er tilmeldt 
siden, godkender man samtidigt im-
plicit, men stiltiende, indholdet! 

Det er helt naturligt, at vi som men-
nesker drages af det, vi tror, flertallet 
gør. I ungdomslivet gør dette sig gæl-
dende indenfor mange emner såsom 
rygning, alkohol, seksuel debut etc. 
På det digitale område er der det spe-
cielle, at det er så nyt, hvorpå vi ikke 
har en fælles holdning til, hvad der 

er accepteret og forventet adfærd. 
Derfor er det særligt vigtigt, at unge 
ikke går i den tro, at det er flertallet 
som er negativt aktive på internettets 
sladdersider. For det er det ikke!

Digital identitet og  
voksenopgaven
Hvis de unge er så meget på sociale 
medier, som de siger, de er, må vi ac-
ceptere, at der også identitetsdannes 
herigennem. Sociale medier er en del 
af ”det hele ungeliv” – på godt og 
ondt. Heri bliver opgaven, for profes-
sionelle voksne og ligeså forældre, 
at forstyrre de unge i deres virkelig-
hedsopfattelse. Få stillet spørgsmål 
til flere sider af problematikken, med 
eks sladder sider. Undgå de løftede 
pegefingre. Undgå at moralisere, men 
lad de unge reflektere over deres 
egen færden på sociale medier. Dette 
lange og seje forebyggelsestræk er et 
samarbejde mellem ungdommen, for-
ældre og professionelle voksne, som 
vi tror på, bærer frugt. Herigennem 
er vi med til at lade unge reflektere 
over- og tage ansvar i deres eget liv. 
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For femte år i træk kan man plukke et hjerte og give en gave fra 
Ønsketræet i gården hos SSP & Forebyggelse i det gamle Ting- og 
arresthus på Torvet i Esbjerg. De mange hjerter repræsenterer hver 
et udsat barn eller ung og hans eller hendes julegaveønske, og rigtig 
mange vil gerne sprede glæde i juletiden. Flere ”plukkere” nævner, 
at turen ind i fængselsgården efter et hjerte og dernæst ud og købe 
gaver er ved at være lidt af en tradition for dem og deres familier, 
og at mange børn også går meget op i at hjælpe nogen, der måske 
har lidt sværere vilkår end de selv har.

Gaverne afleveres hos SSP & Forebyggelse, som står bag Ønsketræet 
i samarbejde med Esbjerg City.

Glædelig jul til alle jer fra alle os
Medarbejderne hos SSP & Forebyggelse  
ønsker alle samarbejdspartnere, borgere,  

frivillige og andre, som vi har været  
i kontakt med i løbet af året  

en glædelig jul og et godt nytår  
med tak for året der gik!

ØnsketræetØnsketræet

4. klasse fra Skt. Nikolaj 
skole havde øvet julesange 
og fundet højtidens hoved-
beklædning frem. Akkom-

pagneret af guitartoner fra 
projektmedarbejder Henrik 

Juhl Rødsgaard skabte 
nissekoret den helt rette 

julestemning, da årets øn-
sketræ blev indviet fredag 

den 24. november.

Juleglæden 
breder sig


