Sæsonafslutning 12. juni 2018
Dette klubår afsluttedes med en fantastisk aften for de 28 deltagere, der havde valgt at deltage.
Udvalget havde arrangeret det således, at vi skulle mødes ved Glenstrup Kirke, som er en af de
mange vejkirker.
Kirken ligger smukt lige syd for Glenstrup Sø, og har en spændende historie, hvilket på mange
måder var synliggjort i indretning og udsmykning. Og desuden i rigtig meget trykt materiale.
Bagest i kirkeskibet var borde og bænke. Umiddelbart beregnet til børns beskæftigelse. (Kunne ses
på de børnebøger, der lå.) Men Anni, som var aftenens værtinde, fortalte at her kunne de besøgende
også indtage deres medbragte mad. - Og det gjorde vi så. Lis havde hjemmefra bragt sandwich med
til hele selskabet, og Jens Jørgen havde sørget for drikkevarer. Så det var en ganske speciel
oplevelse.
Efter at det nye programudvalg havde løftet sløret for næste år, og uddelt det nye program, og vi
havde sunget ”Det dufter lysegrønt af græs,” skulle vi videre til næste mål: Hobro Julemærkehjem.
Vi blev budt velkommen af viceforstander Claus Rasmussen, som straks opdelte selskabet i 4
hold. Hvert hold fik 2 elever med som guider på en rundtur for at se og få fornemmelsen af livet og
dagligdagen på Julemærkehjemmet. En stor oplevelse at høre eleverne fordomsfrit fortælle om
årsagen til deres ophold. – Og det øgede selvværd de havde fået, og de nye mål de havde sat sig.
Efter rundvisningen samledes vi i spisestuen, hvor der var dækket op med kaffebord og snacks.
2 elever, Marina og Karina, besvarede spørgsmål fra viceforstanderen og fra os.
Herefter til anledningen til vort besøg: Overrækkelse af en donation på 25.000 kr. fra Aarhus Julen
2017, som Knud S. stod for.
Aftenen sluttede af med at viceforstander Claus Rasmussen fortalte om Julemærkefondens historie
og organisation. Der er i dag 5 Julemærkehjem i Danmark, som årligt kan tilbyde ca. 900 elever et
10 ugers ophold. Hobro julemærkehjem har plads til 48 elever, dækker det nordjyske område, og
modtager elever fra ialt 32 kommuner. – Målgruppen har ændret sig gennem tiden. Siden 1976 er
definitionen: ”Ensomme børn med psyko- sociale problemer og ofte overvægt.”
Det var godt for klubbens deltagere med egne øjne at se, hvor stor en forskel blot 10 ugers ophold
på Julemærkehjemmet kan gøre ved et ung menneskes glæde og selvværd.

