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Igen i år har Odd Fellow søsterloge nr. 71 Modersmålets julestue uddelt et flot 
overskud til humanitære projekter i Vejen Kommune 
 
I løbet af de 4 timer, som julestuen varede, havde søstrene indsamlet 41.000 kroner, og 
beløbet er nu blevet uddelt til humanitære projekter i Vejen Kommune, som alle har 
gjort en stor indsats for at hjælpe børn, unge og ældre. Projekter, der har fået tildelt 
donationer, er følgende: 

 
Øster Lindet Idrætsforening, der blev præsenteret af Alice Ricksen og Elise Madsen 
fortalte, at beløbet skal gå til deres minigolfbane, som igangsættes, når vejret tillader. 
Øster Lindet er en lille landsby med kun ca. 450 indbyggere, hvoraf mange er aktive i 
landsbyen. Der er derfor nu taget initiativ til at lave en minigolfbane med 18 huller, som 
vil være godkendt til turneringer. Banen vil henvende sig til både tidligere golfspillere, 
som ikke kan gå de lange ture mere, men også til familier, der ønsker at lave en aktivitet 
sammen. Alle kan være med – man spiller på alle niveauer også selv om man er fysisk 
begrænset. Banen skal ligge bag byens landsbyhus, som udlejes til arrangementer. Ved 
siden af er der også en multibane, beachvolley, en lille parkourbane og et motionscenter. 

 
Donationen til Tandem Klubben skal bruges til vedligeholdelse af alle deres cykler, 
men hovedsageligt til 4 elcykler, som er bygget op på 4 almindelige tandemcykler, som 
de selv har lavet og selv skal vedligeholde. Alle i klubben er meget glade for at komme 
ud og cykle. De samles mandag og onsdag og bliver enige om en tur på mellem 30 og 
40 km. Men de mangler ”piloter” og nogle til at sidde bagpå, så de vil meget gerne have 
flere med i klubben til at hjælpe. 

 
HUSET Frivilligcenter og Selvhjælp Vejen er meget glade for donationen, som de 
bl.a. vil bruge til udflugt for socialt og økonomisk dårligt stillede familier. Sidste år var 19 
voksne og 12 børn bl.a. i Økolariet i Vejle med bus og efterfølgende cafébesøg på LIDO 
Cafeen, hvor de fik burgere. Tidligere har de været på Søfart- og Fiskerimuseet i 
Esbjerg, DINO’s legeland i Fredericia og på Koldinghus. HUSET tilbyder også 
selvhjælpsgrupper for børn og unge i skilsmisse-familier – der oprettes 3-4 grupper 
hvert år og der er lektiecafé to gange om ugen. Fornyelig er der indledt et samarbejde 
med én af Vejen Kommunes store skoler, hvor børn og unge i misbrugsfamilier er 
målgruppen. Der er et massivt behov og HUSET tilbyder børn og unge anonyme 
samtaler, støtte og hjælp, så succeshistorien vil være, at misbrugeren frivilligt går med 
til en behandling. 



Kærdalen er et stort plejecenter med 100 almene og midlertidige boliger. Der er 
tilknyttet 50 frivillige, som er med til et højt aktivitetsniveau med meningsfulde stunder til 
glæde for alle beboer. Derudover er der mange frivillige, som gør det rigtig godt 
sammen med Kærdalen’s venner til glæde for borgerne. 
Skovvejens daghjem og Demensafdelingen går donationen også til. I daghjemmet 
kommer der 6-8 borgere, der bor hjemme og tilbydes aktiviteter, socialt samvær med 
ligestillede og frirum i nuet. Demensafdelingen har 18 boliger, hvor af 14 er faste, 3 
midlertidige boliger og 1 feriebolig. 

 
Tanken er at benytte donationen til sangbøger, fordi sang fylder meget i hverdagen. Der 
synges meget, og det er en aktivitet, som alle kender og som er befordrende for 
mennesker med demens-sygdommen. Det giver den enkelte en følelse af velvære og 
det er følelsen, som sidder i kroppen efterfølgende, selvom den demensramte ikke kan 
gøre rede for at have deltaget i sang, når familien kommer på besøg. Pulsen falder, fordi 
de beroliges af sangen alt afhængig af hvilken musik der anvendes, - det handler også 
meget om det sociale i sangen. Det giver den enkelte en følelse af at blive set og hørt, 
og sang kan også benyttes til at skabe stemning og fange deres opmærksomhed, så 
plejesituationen forløber bedre. 

 
Dansk Folkehjælp var meget taknemmeligt for den flotte donation og pengene vil blive 
brugt til arbejdet med Sociale Netværk og til sangbøger. I forbindelse med uddelingen af 
julehjælp til sårbare børnefamilier, får familierne tilbud om at deltage i et netværk med 
ligestillede. Dette FamilieNET er udelukkende finansieret af lokale midler og der bydes 
på ture og oplevelser, som familierne ellers ikke har råd eller overskud til. Dansk 
Folkehjælp håber at kunne gennemføre 10-12 arrangementer for gruppen, f.eks. en tur til 
et kende legeland, samle affald i Skoleskoven og efterfølgende spise bålmad, være på 
fisketur med gæster fra SeniorNET og andre arrangementer, hvor seniorer inddrages. 

 
Brugerrådet v/Knudepunktet er et aktivitetscenter, hvor +60 årige og 
førtidspensionister fra Vejen Kommune mødes til motion, aktiviteter og socialt samvær. 
Der er rigtig mange værkstedsaktiviteter på Knudepunktet, og man kan også komme til 
foredrag, it-kurser og motion, spille kort eller billard og udendørs er der kroket, krolf, 
petangue o.lign. det er blevet dyrt at holde avis, så mange kommer for at læse avis, 
drikke en kop kaffe i cafeen eller surfe på nettet i it-cafeen. Der er også mulighed for at 
få hjælp til IT-arbejdet. 

 
Mange af Knudepunktets brugere har ikke bil, fordi det er for dyrt, hvis man kun har en 
folkepension at leve for, men der er også brugere, der ikke har kørekort og måske aldrig 
har haft det, eller de har på grund af helbredet ikke fået kørekortet fornyet. Derfor 
arrangerer Brugerrådet hvert år det, vi kalder tirsdagsture. 
Alle kan tilmelde sig en tur, hvor der typisk en tirsdag formiddag køres i private biler til et 
udflugtsmål, hvor der kan købes kaffe og hvor der hygges, og det, der ofte besøges, er 
et turistmål. Nogle gange har man selv kaffe med og kører bare ud for at se lyngen 
blomstre eller se bøgen springe ud. Deltagerne i tirsdagsturene betaler et beskedent 
beløb til chaufførerne og selvfølgelig for kaffe + evt. entré, og hvis nogle brugere også 
skal have rollator med på turen, så er der behov for flere, der gerne vil stille bil til 
rådighed. 

 
Knudepunktet har et ønske om at arrangere en bustur til sommer, så både almindelige 
brugere af tirsdagsturene kan komme med, men også mulighed for at få 
kørestolsbrugere og psykisk sårbare brugere kan deltage. Det betyder, at nogle fra 
personalet skal med, da frivillige ikke er uddannet til at hjælpe disse brugere, der har 



behov for meget eller særlig hjælp. Der vil naturligvis være deltagerbetaling for busturen, 
men bussen er dyr at leje og personalet skal ikke betale for deltagelse, derfor har ikke 
alle brugere har råd til at deltage. Brugerrådet takker derfor Søsterloge Nr. 71 
Modersmålet for økonomisk støtte, så der kan arrangeres en bustur for alle 
interesserede, - måske en tur til Rømø. 

 
Gavetræ – også i 2019 var der et specielt samlingspunkt for Julestuen: Det store juletræ. 
Juletræet blev i løbe af dagen pyntet med smukke julehjerter. Hver enkelt hjerte var 
sponsoreret af en gæst med 50 kr., som Julestuen har brugt til indkøb af julegaver til 
børn med særlige behov i Vejen Kommune. I samarbejde med Vejen Kommunes Børn 
og Ungeenhed er der fundet en gruppe børn, hvis muligheder for at modtage julegaver er 
små. Disse børn blev af deres sociale samarbejdspartnere foræret en gave betalt fra 
donationerne til Julestuens fine juletræ. Tilbagemeldingen er, at modtagerne og deres 
forældre udtrykker stor glæde og taknemmelighed for donationerne. 

 
Vejen Ungdomsskole – markfræs. Leder af markfræs takkede for donationen og 
fortalte, at markfræs blev startet i 1991 som et ungdomsprojekt under Ungdomsskolen, 
hvor de unge kan komme og køre bil på lukket bane. Over et kalenderår er der et 
fremmøde på mellem 15 og 35 unge hver mødeaften (tirsdage og torsdage). 


	ODD FELLOW SØSTERLOGE NR. 71 MODERSMÅLET I VEJEN

