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Kerteminde
Åben generalforsamling
Kerteminde: I morgen, tirsdag

kl. 13, holder Seniorhøjskolen i Kerteminde general
forsamling i Aktivhuset i Vestergade.
Seniorhøjskolens formål
er at deltage i folkeoplysende virksomhed for seniorer.
Med det forstås for folk fra
50 år og opefter. Derfor har
interesserede fra denne målgruppe adgang til generalforsamlingen.
Seniorhøjskolen tager i øvrigt hul på forårets foredragsrække - skolens 39. semester
- tirsdag den 4. februar. Temaet er med et citat af biskop
Kjeld Holm: ”Man lever af
det, man får skænket”.

Invitation til
kunstudstillere
Kerteminde: Det nye Frivillig-

hedscenter, Grønlandsgade
3 i Kerteminde, inviterer nu
amatørkunstnere til at melde
sig som udstillere i centret.
Som udstillere i centret ser
man gerne amatørkunstnere,
der dyrker deres hobby i foreningsregi.
Kunstgruppen ved Hans
Tausen Centret i Birkende
har hjulpet med udstyr og
skinner til ophængning og
et af gruppens medlemmer
- Grethe Thuesen, Marslev bliver første udstiller. Hendes
overvejende
naturalistiske
kunst kan ses indtil udgangen af februar. Fernisering er
torsdag, kl. 16.00.

Sangaften med
Broløkkekarle
Kerteminde: Broløkkekar-

lene, Villy Lund, Jørgen
Kuhlmann og Eigil Nikolajsen spiller op på harmonika,
mandolin og fløjte ved en
sangaften torsdag kl. 19-21 i
den gamle byrådssal på Kerteminde Bibliotek.
Arrangementet er den første af årets sangaftener arrangeret af Kerteminde Biblioteks Venner, der inviterer alle
sangglade. Entréen på 20 kr.
dækker også forfriskning.

René evald i koncert
Munkebo: Sangeren og gui-

taristen René Evald spiller i
Munkebo Kulturhus lørdag
den 25. januar kl. 14-16. Med
sig har han guitaristen Lars
Krarup.
 René Evalds ”Copenhagen
Time” var nomineret til
Danish Music Award” 2009.
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En udstrakt hånd
til de usynlige børn
■■Mads Myhre er skolealf
i Nordfyns Kommune.

■■Alkohol - og
misbrug af det - fylder
rigtig meget i mange
børns liv. Men de tier
om problemerne.
Nu skal de og deres
voksne have hjælp

Mads
Skolealf
hjælper
familien

Nordøstfyn: 600 børn i Kerte-

minde Kommune lever i en
familie, hvor alkohol fylder
så meget, at det ikke er et forbrug, men et misbrug
Et misbrug, der betyder, at
børnene har det skidt og får
dem til at føle, at de er anderledes end alle andre børn
i denne verden.
Børnene siger det ikke til
nogen. De lider i stilhed.
De børn vil Kerteminde
Kommune - hvis der bliver
politisk opbakning til det - i
fremtiden give en udstrakt
hånd, der i endnu højere grad
skal forhindre alt fra mis
trivsel til anbringelser.
Det skal ske med et nyt
undervisningsmateriale,
som børnekonsulent Steffen
Christensen fra Kerteminde
Kommune har været med til
at lave i samarbejde med foreningen Kapow.
Alkohol koster
Materialet, der er møntet på
at ”finde” børn i 4.-6. klasse,
blev forleden præsenteret for
repræsentanter fra 10 kommuner, der har samme mål
som Kerteminde: at hjælpe
børnene, give dem og deres
familier et bedre liv og i kølvandet på det spare en masse
penge.
For alkohol koster millioner. Mange af dem.
Ifølge Sundhedsstyrelsen
kan en kommune af Kertemindes størrelse regne med
at have en årlig merudgift på

■■Steffen Christensen arbejder cirka en uge om måneden i Kerteminde Kommune - hans speciale
er især at tale med børnene - på børnenes præmisser.

Alkoholproblemer
Storforbrugere af alkoholfindes der 3900 af i en kommune af
Kertemindes størrelse.
630 a
 f dem - over 16 år - er alkoholafhængige.
I 44 procentaf kommunens
anbringelsessager er alkohol en
væsentlig medvirkende årsag.
En undersøgelse af 2000 børn
har vist, at 10 pct. krævede behandling, 40 pct. havde symptomer på psykiske belastninger og
50 pct. viste ikke symptomer.
Kilde: Sundhedsstyrelsen

17 millioner som følge af borgernes problemer med alkohol.
Steffen Christensen arbejder med både børn og deres
voksne, og han ved, hvad det
betyder for børnene at få sat
ord på.
- Alkohol er et tabu i vores kultur. 80 procent af os
er tæt på en, vi bekymrer os

for, hvad alkohol angår. Det
handler om at få nedbrudt det
tabu, at man f.eks som lærer
ikke kan spørge om forældres
alkoholforbrug.
- For det kan man, og det
hjælper børnene. Derfor er
det så vigtigt at give dem et
sprog, og det er det her materiale med til, siger børnekonsulenten.
Steffen Christensen arbejdsindsats - og løn - deles
af fire fynske kommuner,
Kerteminde, Nordfyn, Ærø
og Langeland, og han er f.eks
manden, der kommer og
hjælper en lærer eller pædagog med at tale med et barn
eller en forælder.
- Børn skal vide, at man kan
gøre noget ved tingene, og
at de ikke er unormale. Man
siger tit, at børn er så loyale
over for deres forældre - jeg
mener, at børn er loyale over
for sig selv. For børn ønsker
ikke at have fejl eller at stikke
ud, for er der noget, børn er

bange for, så er det at miste
sine venner, fastslår Steffen
Christensen.
Undervisningspakken fra
Kapow omfatter blandt andet omfatter en tegnefilm,
der taler til børnene uden at
være uhyggelig.
Christian
Reventlow,
teamleder i børn- og ungeforvaltningen, håber, at der
bliver taget godt imod materialet.
- Vi har i kommunen siden
2004 arbejdet konsekvent
med misbrug i familier. Det
her vil være endnu en udstrakt hånd til familierne.
Undervisningspakken vil
stå Kerteminde Kommune i
ca. 35.000 kroner.

Af Charlotte Pedersen
Foto: Birgitte Carol Heiberg
chap@fyens.dk, bch@fyens.dk

- Folk er helt vildt bange for emnet
Nordøstfyn: Det er foreningen

Kapow, som er stiftet af Sarah
Simonsen, Signe Ridder og
Linni Rita Gad, der står bag
undervisningspakken.
Den er finansieret af fondsmidler, og Linni Rita Gad,
understreger, at der ikke er
tale om, at hverken hun eller
de to andre i projektet, skal
score kassen.

- Hvis der bliver overskud,
så går det til velgørende formål. Så det er der slet ikke tale
om, siger hun.
Hun forklarer om årsagen
til, at Kapow har lavet materialet til børn i 4.-6 klasse.
- Det er børn, der er begyndt at reflektere lidt, men
de har endnu ikke selv noget
forbrug. De er til at nå. Al-

kohol er et emne, folk er helt
vildt bange for at tale om.
Simpelthen bange for at tale
om, at forældre drikker for
meget. Derfor har vi tænkt
lidt videre. Vi ved, hvad der
skal til, og vi ved, hvad der
virker.
Pakken rummer blandt andet filmen Hr. Hemmlighed,
et lærerhæfte og en interak-

tiv tegnerserie. Man kan læse
mere om det på www.deusynligebørn.dk. (chap)

Se en trailer for undervisnings
materialet på www.mitfyn.dk

Nordøstfyn: 
Mads Myhre er
lærer og skolealf - det vil sige
støtteperson for eleverne på Havredskolen i Nordfyns
Kommune og én af dem, der
spotter og hjælper usynlige
børn - og deres forældre.
I det forgangne skoleår har
han været med til at hjælpe/
finde to børn, hvis familier
havde problemer med alkohol i en grad, der påvirkede
børnenes trivsel.
Mads Myhre fortæller,
hvordan han
opdager, at
et
barn
har problemer og hvordan han
hjælper.
- Helt konkret handler det
om, at f.eks kolleger har oplevet forældre, der lugtede af
alkohol - f.eks da vedkommende afleverede barnet i
SFO’en. Det har vi oplevet,
og det har vi handlet på.
- Børnenes egne reaktioner
er ofte, at de trækker sig. De
er bekymrede, og de tror, at
det, de oplever, er unormalt.
At de selv er så meget anderledes end alle andre. Det er
vigtigt at få børnene fortalt og til at indse - at de er fuldstændig normale. Der er flere
måder at gøre det på, men det
er utroligt vigtigt at huske at
tie stille og lade barnet fortælle.
- Vi taler med forældrene tager kontakt til dem og fortæller, at vi har en bekymring.
De bliver meget vrede - det
er et forsvar - men jeg siger,
hvad bekymringen går ud på,
også selv om jeg ved, de bliver
meget vrede. Halvdelen af de
forældre, der bliver konfronteret med sådan en bekymring, trækker af sig selv ind på
”tørt land”. Derfor er det så
vigtigt at gøre. (chap)

Sådan kan
det løses

