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Vartegn indviet i
strid vind.

Side 6-7

Matas Skagen
bliver en del af
Matas-kæden.

Side 12

Lågen til en anden verden
Mange flotte nyheder
i børnetøj og sko
Str. 2-16 år

V

SET PÅ T

BioNutria
PLÆNEPAKKE
5 l. Star ClassicXL
(greenkeeperens hemmelighed).
10 l. BioGolf NPK 13-1-7.
Rækker til 150-200 m2 græsplæne
i hele vækstsæsonen.
Inkl. gratis Duo Gødningsspreder.

KUN

399.-

Læs side 20-21

Gamle håndværkstraditioner i Skagen Grå Fyr.

Side 56-57

Nordkajen 2 • Skagen • Tlf. 98 44 53 01

Live musik 29. april kl. 22:30

lodret el. vandret
ET RIGTIG GODT TRÆTILBUD

awesome blondes

Superwood miljørigtig gennemimprægnering der giver længere holdbarhed
end trykimprægnering
Tørt, ru og umalet i god kvalitet
25x125mm i lgd. 4,8 - 5,1 m

NYT BAND PÅ JAKOBS CAFÉ

9,09 lbm pr m2

NU pr m 14,95

´

for alle
Butikken

Der tages forbehold for udsolgte længder

Havnevagtvej 12 · 9990 Skagen
+45 98 44 12 70 · www.ffhandelskagen.dk

Åbningstider: Man. - fre. 7.00 - 16.30 · Lør. 9.00 - 13.00

Den viste opsætning
er 25x125mm

jakobs.dk

Ønsker du at sælge?
Så kontakt:

Din lokale og
uafhængige
ejendomsmægler
Ring 7010 4622

Skolevej 12 • 9990 Skagen
Tlf. 70 10 46 22 • Fax 70 10 06 15
calundan@skagenmaegleren.dk
LARS BRIX JENSEN
Salg og vurdering

LONE LUNDHOLM
Salgsbehandler

JENS JØRGEN CALUNDAN
Ejendomsmægler og valuar

RONNIE CALUNDAN
Salg og vurdering

www.pier-1.dk

Børneinstitutionen Mattisborgen og plejehjemmet Lindehusene har siden november været knyttet tættere sammen med en låge i deres fælles stakit. Og nu har de sammen
lavet en bog. Blandt andet har Viggo Andersen på 88 og Magnus Henriksen på fem år har fundet hinanden gennem det fælles projekt ”Gennem Lågen”.
Foto: Kim Dahl
Hansen
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Lågen til en anden verden
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Børneinstitutionen Mattisborgen og plejehjemmet Lindehusene har siden november været knyttet
tættere sammen med en låge i deres fælles stakit. Og nu har de sammen lavet en bog
Af Åse Bakland
og Kim Dahl Hansen (foto)
redaktion.skagenonsdag@nordjyske.dk

EN LÅGE i stakittet ind til na-

boen kan sætte gang i helt
nye oplevelser for begge parter.
Viggo Andersen på 88 og
Magnus Henriksen på fem

år har fundet hinanden gennem det fælles projekt ”Gennem Lågen”.
Det synlige produkt af
samværet er ”Bogen om dig
og mig”, der fortæller om begyndelsen på et venskab.
I efteråret 2015 blev der
lavet en låge i plankeværket
mellem børnehaven Mattis-

borgen og plejecentret Lindehusene på Lindevej i Skagen.
Lågen er blevet startskuddet til et helt nyt fællesskab,
som på forskellig vis inddrages i de to generationers
hverdag.

Lille kuffert

Siden begyndelsen af marts
er Magnus, sammen med tre
kammerater, gået gennem
lågen ind til Viggo og tre andre beboere for at deltage i
forfatter Mette Hegnshøjs
projekt ”Gennem Lågen”,
som i fem små workshops
har stillet skarpt på nærværet og udvekslingen af per-

sonlige fortællinger mellem
generationer.
Hvert barn har på forhånd,
med inspiration fra Mette
Hegnshøj, forberedt sig og
pakket en lille kuffert med
materialer til dagens emne.
Børnene har indledt hvert
besøg med at præsenterer
kuffertens indhold for deres

Lågen blev startskuddet til et helt nyt fællesskab mellem Mattisborgen og Lindehusene.
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Nordkajen 4 9990 Skagen Tlf.: 98450095

Mandag - fredag 10:
00 - 17:30
Lørdag - søndag 10:00
- 16.00

ÅBEN I HELLIGDAGE:
10-16

nye ven. På tværs af alder
har Magnus og Viggo, som
de øvrige deltagere, siddet
sammen to og to over de forskellige temaer, som blandt
andet har været ”Hvem er
jeg? og ”Den gang jeg…”, og
det har sat gang i snakken.
Undervejs har deltagerne
blandt andet skrevet på en
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gammel skrivemaskine, de
har malet portrætter af hinanden og fortalt personlige
beretninger som den gang
Magnus brækkede en arm
eller den gang en schæferhund bed Viggos øre af.

Bryder generationskløften
Mette Hegnshøj og Rikke
Bengtsen fra Mattisborgen
har under processen hjulpet
og støtter deltagerne, specielt i begyndelsen, hvor begge generationer havde behov for at skabe tryghed i
hinandens selskab.
- Der er ingen tvivl om, at
både børn og voksne har set
frem til besøgene, og er gla-

de for at se hinanden, forsikrer Mette og Rikke, der oplever, at børnene taler om deres venner i Lindehusene, og
begge generationer vinker
til hinanden over hegnet.
- Det har været rart at være
med til at bryde generationskløften, så det ikke længere er her og hos dem, fortsætter Rikke. På trods af, at
det er forskellige kulturer,
der har mødt hinanden, så
har de haft meget glæde af
samværet, og de har fået en
gensidig forståelse for verdenen på den anden side af
lågen.
Det synlige og håndgribelige bevis er blevet til fire
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små harmonikabøger, der
læst fra den ene ende handler om barnet og fra den anden ende om den ældre.
Projektet er en del af Region Nordjyllands ”Børns Møde Med Kunsten” og Frederikshavn Kommunes Børnekulturpulje.
Og på Lindevej er de fast
besluttet på, at samarbejdet
mellem Mattisborgen og
Lindehusene skal fortsætte,
så inden længe er der sikkert
igen trafik gennem lågen,
der er blevet helt symbolsk.

Rikke Bengtsen fra Mattisborgen (tv.) har under processen hjulpet og støtter deltagerne.

Hvert barn havde på forhånd forberedt sig og pakket en lille kuffert med materialer til dagens emne.

Viggo Andersen og Magnus Henriksen sammen med forfatter Mette Hegnshøj i færd med at læse
”Bogen om dig og mig”.

RESTAURANT
PALMEHAVEN
HOLDER ÅBNET
FREDAG & LØRDAG AFTEN
FRA KL 18.00

LØRDAG BYDER VI VELKOMMEN TIL EN
LÆKKER FROKOST FRA KL. 12.00

VI GIVER 10%
PÅ MAD DENNE WEEKEND

Restaurant
Palmehaven
TLF. 98441166 - SCT. LAURENTII VEJ 35 - 9990 SKAGEN
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