Tirsdag 24. oktober 2017 NORDJYSKE Stiftstidende

13

Bilist kørte ind i træ
BROVST: Nordjyllands Politi mistænker en 23-årig mand
fra Brovst for at køre spirituskørsel, da han i sin bil søndag eftermiddag ved 17-tiden kørte ind i et træ på Sønder Øksevej i Brovst.

Flere tyverier fra varebiler
JAMMERBUGT: Otte håndværkere i Jammerbugt Kommune
har lige før weekenden haft indbrud i deres varebiler om
natten. Tyverierne er sket på samme måde ved at en dør
til varerummet er blevet brudt op og så er der blevet stjålet elværktøj og håndværktøj. I Aabybro er det gået ud
over seks håndværkere, der mellem torsdag og fredag
havde parkeret deres biler på Tværgade, Revlingestien,
Bredgade, Torngårds allé, Knøsgårdvej, Irisvej. Vidner
har forklaret, at de har hørt støj ved 21-tiden på Tværgade og ved 01-tiden i Bredgade, men der ingen, der har set
tyvene.
I Birkelse har der mellem onsdag til fredag været tyveri
fra en varevogn, som holdt på Gl. Landevej og i samme
tidsrum har der været tyveri fra en varebil, der holdt på
Godthåbsvej i Fjerritslev.

Mistænkelige kvinder
PANDRUP: Lokalpolitiet i Hjørring har fået to anmeldelser

Christian H. Larsen er færdig med sit ”Klar til Start” forløb hos Fakta i Aabybro, og han kan nu se frem til en fastansættelse.

Christian blev Klar til Start
Af Anne Helene Kahr Thomsen
og Martin Damgaard (foto)
at15@nordjyske.dk

AABYBRO: Det var en meget

glad Christian H. Larsen, fra
Aabybro, der fredag i sidste
uge fik diplom på, at han
havde færdiggjort sit ”Klar
til start-forløb” hos Fakta i
Aabybro.
Et forløb, der har taget omkring halvanden år, da Christian H. Larsen allerede havde været et halvt år i praktik.
- Det føles bare godt, siger
22-årige Christian H. Larsen
- travlt optaget med at sætte
varer på plads.
- Arbejdet skal jo passes,
siger han med et skævt smil.
Christian H. Larsen har siden, han var lille vidst, at
han er infantil autist, (En
udviklingsforstyrrelse, red.)

- Det betyder jo, at der er
nogen ting - blandt andet det
sociale, som jeg måske ikke
er så god til, siger han.
- Og så har jeg brug for at
få hjælp til at få struktur på
min hverdag, fortsætter han.
”Klar til Start” forløbet hos
Fakta har derfor været skræddersyet til hans behov fra
starten - og så har man justeret lidt undervejs, fortæller
butikschef Daniel Salvesen.
- Vi har for eksempel fundet ud af, at de ”store opgaver, ” der tager lidt længere
tid passer bedst til Christian,
så derfor er han nu blevet
ansvarlig for frosten, og at
der bliver fyldt op, siger Daniel Salvesen.
- Og vi har jo kunne se en
kæmpe udvikling i den tid,
Christian har været her.

Lise Nielsen fra Autismecenter Nord-Bo, der er Christian H. Larsens kontaktperson kan heller ikke skjule sin
begejstring over den udvikling, Christian H. Larsen har
gennemgået.
- Sådan en udvikling både
fagligt og personligt, han er
gennemgået altså, siger hun
og nikker til Christian, der
returnerer smilet med et
åbent, smilende blik og nikker.
Fredag var der diplomoverrækkelse, og her fik Christian H. Larsen at vide, at
han kunne blive hos Fakta i
Aabybro.
- Fantastisk sagde han med
et smil, der så ud til at kunne
vare lidt længere end fem
minutter.
“Klar til Start,” der er et

forløb, der varer op til to år,
er udviklet med støtte fra
Velux Fonden i et samarbejde mellem autismespecialisterne hos Unges
Uddannelsescenter og fakta-kæden, der er en del af
COOP. Der er tale om et opkvalificeringsforløb, hvor
der fra starten indgås en aftale med en virksomhed om,
at der venter en fastansættelse til kursisten, når forløbet er afsluttet.
Ideen opstod i 2012, og 69
unge med autisme over hele
landet er lige nu i gang med
et opkvalificeringsforløb i
regi af “Klar til Start”, og andre 35 er allerede i fast job,
oplyser Coop på deres hjemmeside.

Mor til tre tumler med babyer
Af Anne Helene Kahr Thomsen
at15@nordjyske.dk

ARENTSMINDE: Hvad gør man,

når man er på barsel og
mangler et tilbud, hvor man
kan være aktiv og stimulere
sin baby?
Den 32-årige pædagog
Maja Svaneklink Andersen
fra Arentsminde stiftede tilbuddet ”Tumletid med BABY.”
- Jeg var på jagt efter et tilbud, hvor jeg kunne være aktiv med mit barn på en måde, som stimulerede mit
barns sanser og motorik,
samtidig med, at jeg også synes, at det var sjovt og berigende for vores relation. Jeg
forsøgte mig med babysalmesang – det var ikke lige

mig, men udover babysvømning, var det faktisk det eneste tilbud, jeg kunne finde,
hvis ikke jeg skulle køre til
for eksempel Aalborg, fortæller Maja Svaneklink Andersen.
Hun diskuterede mulighederne med sin mand, og så
besluttede hun, at hun med
udgangspunkt i sin erfaring
som pædagog selv måtte
stable noget på benene.
- Jeg har gennem min uddannelse som pædagog
grundlæggende viden om
små børns udvikling, og jeg
har derudover taget kursus
om det for tidligt fødte barn.
Her lærte jeg en del om det
sansemotoriske
stadium,
hvilket er en stor del af undervisningen på tumlehol-

dene i dag.
- Desuden havde vi også
pladsen til det herhjemme,
hvor vi kan rydde vores krearum/gildesal til fordel for at
kunne stimulere en masse
nysgerrige og virkelystne babyer og deres mødre og fædre, siger hun.
Tumleholdene har ligget
lidt stille, men nu er Maja
Svaneklink Andersen klar
igen.
- Jeg kørte to tumlehold,
mens jeg selv var på barsel,
men herefter har Tumletid
med BABY stået på stand by,
mens jeg har hjemmepasset
min yngste, der nu er to år.
- Her har vi sammen været
ude i legestuer og andre tilbud for at samle inspiration.
Samtidigt har jeg været fri-

villig i Asyllegestuen i Tranum, der er et virkeligt
spændende projekt. Nu starter jeg op igen med første
hold i november og forhåbentlig to fulde hold til januar, hvor vores yngste starter
op i vuggestuen, fortæller
hun.
Maja Svaneklink Andersen har valgt, at tumletid
med baby indeholder tre elementer, nemlig tumlastik,
babyrytmik og babytegn.
Alle med børn i alderen tre
til tolv måneder kan deltage
på tumleholdene.
- Hvor ofte holdene kommer til at køre, afhænger af
efterspørgsel. Er der deltagere til et hold mere, så opretter jeg bare et til, smiler
Maja Svaneklink Andersen.

om mistænkelige kvinder i Pandrup og Saltum. Torsdag
klokken 15.30 bankede to udenlandske kvinder på døren
hos en 54-årig kvinde på Kædegårdsvej i Pandrup, fortæller politikommissær Lars Jensen fra Lokalpoliti i Hjørring.
Den ene kvinde var tilsyneladende højgravid og så havde de en blå mappe med, og spurgte om en underskrift.
Det fik de dog ikke, og den 54-årige valgte i stedet at fortælle politiet om episoden.
Lørdag mellem klokken 15 og 16 henvendte to udenlandske kvinder sig til en 72-årig mand på hans bopæl på
Nolsvej i Saltum.
Kvinderne var omkring 30-40 år og talte ikke dansk. I
stedet fremviste de et stykke papir, hvorpå der stod, at
manden skulle betale 100 kroner. Manden ville ikke betale, men det lykkedes kvinderne at komme helt ind i huset.
De fik dog tilsyneladende ikke noget med sig, men den
72-årige valgte alligevel at melde sagen til politiet.

DET SKER I JAMMERBUGT KOMMUNE
10-12		Brovst Aktivitetscenter.
Cykeltur ud i det blå.
12.30-15		 Glasarbejde.
13-15		
Kreative aktiviteter/
spil.

14-17		Aabybro Efteskole.
Aaby Sogns Lokalhistoriske Forening.
18		Øland Medborgerhus.
Øland Badmintonklub.
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