
 

 
 

Af Viggo Kaspersen. 
 

På facebook skriver Niels 
Therkildsen, vort lokale by-
rådsmedlem, at vi har en 
butik i Andst, som heldigvis 
er åben. 
På en tur i Vejen har han følgende 
oplevelse, som er sendt til avisen: 
 

55 ud af 70 butik-
ker er lukket 

Niels Therkildsen, byrådsmedlem, 
Socialdemokratiet. Gamstvej 34, 
Vejen. 

To hverdage sidst i marts cyklede 
jeg i Nørregade og Søndergade i 
Vejen. Ud af cirka 70 butikker var 
omkring 15 åbne, hovedsagelig 
fødevarebutikker. Et sørgeligt syn, 
der med tydelighed viser, at det 
står skidt til. 

Liv og helbred er det vigtigste, 
men job og virksomheders overle-
velse står også på spil. 
 

Bekæmpelse af Corona-smitten er 
både et nationalt og personligt an-
svar. Det er imponerende, at et 
enigt Folketing har gennemført 
vidtrækkende lovbestemmelser. 
Og at ingen partier indtil videre 
har forsøgt at profilere partiet 
fremfor sagen. Men det forudsæt-
ter også, at regeringen medinddra-
ger alle partier i beslutningerne, så 
vidt det overhovedet er muligt. 
 

I Vejen kommune og i byrådet bør 
vi gøre det samme, stå sammen. 
Stå sammen om bekæmpelsen af 
Corona og de konsekvenser, det 
giver for job, økonomi, skoler,  

Af Viggo Kaspersen. 

Selv i Coronatider er der 
andre ting, der også gælder. 

Ringen foroven symboliserer de 17 
verdensmål, og mange bærer rin-

gen for at være med 

til at minde om og 
holde fast i, at de er 
ikke bare vigtige, 

men livsvigtige. 

De tre første er vist 
på vedhæftede sym-
boler: fattigdom og 

sult kender de fleste 
af os ikke til, men 
sundhed og trivsel 
har vi pludselig alle 

fået tæt på. Og hvor 
vi bor i et land, hvor 

der tages hånd om tingene, gyser 

man lidt ved tanken om situationen 
i de mange flygtningelejre rundt i 
verden eller i de lande, hvor det 

ikke på samme måde er lykkedes 
at handle i tide. 

Men alle verdensmålene er vigtige, 
og hvordan får vi forklaret hinan-

den og de næste generationer, at 
målene skal tages alvorligt? 

Det gør Naturhistorisk Museum i 
Aarhus noget ved.  

KREATIV LEG OG GENBRUG 

GØR BØRN KLOGERE PÅ 

VERDENSMÅL … 

Og selv voksne kan godt være 

med, for så kan man snakke sam-

men om tingene. 

 

ældrepleje, sport, almindelig soci-
ale kontakter og meget mere. 
 

I den udstrækning, det overhove-
det er muligt, skal kommunen som 
en selvfølge fremrykke de budget-
terede investeringer for 2020, som 
nogen har foreslået. Men det for-
udsætter mere eller mindre, at si-
tuationen er nogenlunde normal 
om nogle måneder?  

Skal der også ”friske” penge til?  

Så allersenest ved budgetforhand-
lingerne i august vedrørende bud-
get 2021 skal der tages stilling til, 
hvad kommunen kan og skal bi-
drage med. Det er ikke let, men 
vigtigt. 
Arbejdsløsheden er allerede steget 
i de hårdest ramte brancher. Det 
skaber usikkerhed og tilbagehol-
denhed i økonomien.  

Der er fra Folketingets side vedta-
get lønkompensationsordninger 
m.v. for at reducere antallet af fy-
resedler, og for at virksomhederne 
kan bevare tilknytningen til den 
erfarne og kvalificerede arbejds-
kraft, som er vigtig for alle virk-
somheder. Det er derfor alt for 
snævert at udråbe virksomheder-
nes overlevelse som vigtigst uan-
set antallet af fyresedler.  

Medarbejdere og virksomheder 
er hinandens forudsætninger. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

bymaterialer til at udfolde deres 

kreativitet og samtidig lære om 

Verdensmålene.  

 

Derfor har vi i midten af udstillin-

gen lavet solen, der fungerer som 

et kreativt område. Solen er livgi-

vende og kraftfuld, på nøjagtigt 

samme måde som kreativiteten er 

det,” siger Shane Brox. 

rialer som gamle papkasser og 

køkkenruller, der er sat sammen 

med museets udstoppede dyr og 

antikt legetøj udlånt af National-

museet. 

I midten af de fire verdener er 

solen, som er et kreativt område, 

hvor børnene kan kreere genstan-

de med genbrug- og hobbymateri-

aler ud fra de fire verdener. Alle 

børnenes kreationer bliver en del 

af udstillingen, og derfor er den 

hele tiden under udvikling. 

”Det vigtigste er, at udstillingen 

er levende, og at børnene selv kan 

deltage og bruge genbrug og hob- 

Fra museet skrives følgende: 

En levende udstilling med antikt 

legetøj, udstoppede dyr og hjem-

melavede genbrugsfinurligheder 

får Verdensmålene ned i børne-

højde. 

To udstoppede høner kigger på 

hinanden. Den ene med en over-

dådig fjerpagt og flotte smykker 

om halsen. Den anden står udsul-

tet og uden en fjer på kroppen. 

Hønerne skal visualisere ulighe-

den mellem rig og fattig, som er 

Verdensmål 1 om at afskaffe fat-

tigdom. De er en del af udstillin-

gen ”Vores Verden” på Naturhi-

storisk Museum i Aarhus, der på 

en kreativ og optimistisk måde 

skal få børn til at forstå FN’s 17 

Verdensmål. 

”Børn bliver eksponeret for en 

masse rædselsscenarier i nyheder-

ne, og hvis vi ikke taler med bør-

nene om det, kan det udvikle sig 

til små traumer inde i dem, lige-

som vi ser det med klimaangst i 

de her år. Derfor synes både Na-

turhistorisk Museum og jeg, at det 

er vigtigt, at udstillingen fortæller 

børn, at det er muligt at gøre en 

forskel i verden,” siger multikun-

ster Shane Brox, der står bag ud-

stillingen. 

Mange vil genkende Shane Brox 

fra programmet Shanes Verden på 

DR1, hvor han klippede og kli-

strede kreative kreationer med alt 

fra tomme køkkenruller til tabte 

frakkeknapper og ødelagte feje-

koste. Det er den form for kreati-

vitet med genbrugsmaterialer, der 

er grundstenen i ”Vores Verden”. 

I udstillingen bliver børn og voks-

ne taget gennem en miniaturever-

den med start i skoven, videre til 

storbyen, havet, der til sidst ender 

på Arktis, hvor hver miniverden 

fortæller historier om de 17 Ver-

densmål. De fire forskellige ver-

dener er bygget af genbrugsmate-

De to høns, der visualiserer forskellen på rig og fattig, som er Ver-

densmål 1 om at afskaffe fattigdom.  

Foto: Naturhistorisk Museum Aarhus 

Børn og voksne kommer blandt 

andet igennem storbyen, når de 

går igennem udstillingens fire 

verdener.  

Foto: Naturhistorisk Museum 

Aarhus. 



 "Selv det mest logiske, rati-

onelle og største Excel-

menneske kan få vækket 

nogle følelser igennem kun-

sten" 

Både børn og voksne bliver klo-

gere 

Når børnene selv skal tænke krea-

tivt og skabe genstande til udstil-

lingen, oplever Shane Brox, at det 

åbner for en dialog og forståelse 

omkring Verdensmålene blandt 

både børn og voksne. For selvom 

formen i ”Vores Verden” er mest 

for børn, så kan de voksne også 

lære noget nyt. Udstillingen er 

nemlig også med til at give de 

voksne nye tankevækkende per-

spektiver gennem en underfundig 

humor på nogle svære emner. 

”Udstillingen skaber dialog mel-

lem børn og voksne. Når ting bli-

ver gjort med humor og leg, så 

lærer man bedre og får Verdens-

målene ind under huden. Jeg hø-

rer, at selv for mange voksne er 

Verdensmålene blevet mere kon-

krete og lette at forstå.” 

Udstillingen er støttet af Spar 

Nord Fonden, NOJ Fonden og 

Brødrene Hartmanns Fondvarer 

og varer indtil 18. oktober 2020.  

Der er gratis adgang for 

børn. 

Alt i udstillingen "Vores Verden" er bygget op af genbrugsmaterialer 

eller genskabe fra gemmerne på Naturhistorisk Museum og National 

Museet.  

Foto: Naturhistorisk Museum Aarhus 

 



 

Ovenstående digt blev bragt i uge 14, indsendt af Helle Torp. 
Her kommer melodien, skrevet af Jens Nielsen, så nu har vi en ny sang.  



 

 

 

 

 

 

 

ALFA OG 
OMEGA 

 

”Det vigtigste”  

 

Udtrykket 
forstås som 
”alt fra det 

første bogstav 
i det græske 
alfabet (alfa) 
til det sidste 

(omega). 
 

Udtrykket er 
parallelt med 
”fra a til z”. 

 

Udtrykket 
stammer fra 
Bibelen og si-
ges om Gud. 

Bevingede 
ORD 

DIAGNOSE 
 

Her sidder jeg i forårssol 
og digter ved min pult. 

Det suger i mit mellemgulv 
så sødt og smertefuldt. 

De véd: det sug man føler ved 
forelskelse og sult. 

 
Jeg slipper alt og styrter til 
Café Den Gyldne Krikke 

og tar en steg, en mixed grill, 
en bøf og lidt at drikke. 

Men sulten er der stadigvæk. 
Så sult - det var det ikke. 

Eva og Adam er kendt som par. 
Hvordan kan man betegne Eva, så 
det staves ens forfra og bagfra? 
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Korrekturlæsniing: Randy Johansen. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Der er stadig plads til 
egne aktiviteter, uden 
at man forsømmer an-
dre. 
Telefon, facetime o.a. 
kan dog stadig skabe 
kontakt. 

 

EHMSEN  AUT. EL-INST.  

 Gamstvej 44 • 6600 Vejen 
Tlf. 4045 5095 

Privat7558 8595 

 

BOGBUSSEN 
Holder hver onsdag 

kl. 14.45 - 15.15 
på hjørnet af 

Markdannersvej  
og Vestergyden 

 

Har du bestemte ønsker ved-
rørende titler eller emner,  
kontakt da Vejen Bibliotek  

på tlf. 79 96 52 50 eller  
vejbib@vejenkom.dk 


