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 Vejle

Danmarks  
Underholdnings-
orkester fyldte 
hallen på Kirstine 
Seligmanns Skole 
med liflige toner

Af Kaare Johansen og 
Angelina Owino (fotos)
kajo@vafo.dk

VEJLE - En hurtig indskydel-
se fra skoleleder Tommy Kri-
stensen sikrede fredag efter-
middag eleverne på Kirstine 
Seligmanns Skole en stor 
fælles oplevelse.

Klokken 13.30 lød de før-
ste toner fra det 28 musikere 
store Danmarks Underhold-
ningsorkester i skolens 
idrætshal. Det tidligere DR-
Underholdningsorkester 
havde spontant sagt ja til at 
give koncert på privatskolen 
midt i Vejle.

Skoleleder fik en idé
Fredag aften var orkestret 
på scenen i Vejle Musiktea-
ter sammen med Bootleg 
Beatles.

Det var da skoleleder 
Tommy Kristensen onsdag 
hørte om koncerten, at han 
fik en idé:

- Jeg kontaktede orke-
strets pressemedarbejder 
for at høre, om der var en 
chance for at få orkestret til 
at spille på skolen. Umiddel-
bart tænkte jeg, at det må-
ske kunne lade sig gøre at 
lokke orkestrets strygeren-

semble på en ti musikere til 
at give koncert. 

Næste dag blev han ringet 
op af orkestrets producer, 
Maria Winther. Som hun for-
talte eleverne:

- Jeg sagde til jeres skolele-
der, at han ikke kunne få ti 
mand. Til gengæld kunne 
han få hele orkestret - for al-
le ville være med til at spille 
for jer.

Orkestret trak overskrifter 
for godt et år siden, da det 
kom frem, at Danmarks Ra-
dio ville nedlægge det popu-
lære orkester. Siden har 
medlemmerne kæmpet for 
at holde sammen og få jobs 
nok til at sikre et grundlag 
for orkesteret. Ifølge Maria 
Winther fortsætter den 
kamp - og her håber man 
også på, at turnéer til skoler 
og uddannelsesinstitutioner 

kan være en del af program-
met. Derfor var koncerten i 
Vejle en mulighed for at af-
prøve konceptet. 

Helt gratis var besøget ik-
ke - men ifølge skoleleder 
Tommy Kristensen bestemt 
økonomisk overkommeligt. 
Og oplevelsen var stor - så 
stor, at avisen overværede at 
en af de små elever person-
ligt kom hen og takkede Ma-
ria Winther for koncerten. 
Undervejs bemærkede sko-
leleder Tommy Kristensen 
også, at enkelte orkester-
medlemmer havde tårer i 
øjnene. 

Vivaldi og Beatles
Ved koncerten spillede orke-
stret blandt andet Vivaldis 
violinkoncert og naturligvis 
også et nummer fra fredag 
aftens Beatles-koncert, 

nemlig Lennon/McCartneys 
Yesterday. 

- Koncerten er en af de 
fællesoplevelser, der er så 
vigtig i en tid, hvor vi ikke 
har så mange fælles referen-
cepunkter. Tidligere så næ-
sten alle for eksempel de 
samme tv-programmer, og 
kunne snakke om dem. Så-
dan er det ikke mere. Derfor 
er vi meget opmærksomme 
på at skabe oplevelser, der 
binder os sammen. Det er 
også grunden til, at alle ele-
ver plus vores nye børneha-
vebørn er med i dag, forkla-
rede skoleleder Tommy Kri-
stensen da de sidste toner 
var døet ud i den gymnastik-
sal, hvor over 500 musestil-
le elever lyttede. 

Kendt orkester  
blev skoleorkester

Danmarks Underholdningsorkester gav  fire numre for eleverne, inden de klokken 16 skulle til lydprøve på Vejle Musikteater som op-
takt til fredagens koncert.  

Der var ægte pomp and circumstance-stemning  som i Royal Al-
bert Hall, da orkestret gav en af de kendte engelske sømandsviser 
- Jack the Lad - og dirigent David Firman styrede både orkester og 
publikum. Jack the Lad er det nummer, hvor orkestret spiller hurti-
gere og hurtigere ved den sidste promenadekoncert.  

Nye puljepenge 
har løst problemet 
- 104 børn nu med i 
trivselsgruppe

Af Erik Andresen
eran@vafo.dk

VEJLE - Op til den nye skole-
reform havde 11 skoler i Vejle 
Kommune udtrykt lyst til at 
være med til at sætte såkald-
te trivselsgrupper i værk.

Grupperne skulle være fo-
rum for gode samtaler om 
problemer, som børnene 
kommer ud for i deres dag-
ligdag både på og udenfor 
skolen.

Men efter reformens gen-
nemførelse dalede lysten 
markant. I marts sidste år 
var der kun én skole tilbage 
som følte, at den havde 
overskud til at være med.

Trivselgrupperne blev 
tænkt finansieret af fonds-
midler fra A.P. Møller Fon-
den, og Frivilligcenter & 
Selvhjælp Vejle fik penge til 
at ansætte projektleder Su-
sie Kirkegaard i en to-årig 
periode.

I lyset af frafaldet gik hun i 
gang med at søge midler til 
at skaffe yderligere ressour-
cer til de skoler, der fra start 

havde udtrykt interesse for 
at være med.

Denne søgen er nu lykke-
des via puljen ”Den åbne 
skole”, der sikrer penge til 
halvdelen af lærerlønnen og 
det betyder, at der nu delta-
ger 104 børn i en trivsels-
gruppe.

Børnene og to voksne mø-
des halvanden time hver 
uge og leger og snakker sig 
til en bedre trivsel. Grup-
perne fungerer som selv-
hjælps-grupper og er ikke 
behandling, men en mulig-
hed for at tale med andre 
børn i en lignende situation.

Grupperne bliver kørt af 
en lærer eller pædagog an-
sat på skolen og en frivillig 
fra kommunens frivilligcen-
ter.

Der er i dag grupper i gang 
på Smidstrup-Skærup Sko-
le, Englystskolen, Fælles-
håbsskolen, Vejle Midtby-
skole, Petersmindeskolen, 
Hældagerskolen, Vinding 
Skole, Søndermarksskolen, 
Thyregod Skole, Kollerup 
Skole og Øster Nykirke Sko-
le.

De fleste trivselsgrupper 
arbejder med temaet skils-
misse, men også ensomhed 
og mestring af livet er emner 
i nogle af grupperne.

Skolereformen 
truede trivsels-
grupper

Skolen spurgte først , om ti  af 
musikerne fra Danmarks Un-
derholdningsorkeste ville 
komme forbi skolen. Men i ste-
det kom alle 28 musikere. 

VEJLE - Vejle Brandvæsen 
rykkede ved 13-tiden fredag 
ud til en brand i nærheden 
af brandstationen. Brand-
væsenet bor Norgesvej 1 og 
blev alarmeret til en brand i 
det ortopædiske skomageri i 
Norgesgade 8. Her var der 

opstået ild i noget udsug-
ning.
- De var meget selvhjulpne 
på stedet og der var taget 
godt hånd om situationen, 
da vi kom frem, vi slukkede 
bare efter, siger vagten hos 
Vejle Brandvæsen.     

Brand i udsugning på Norgesvej

VEJLE - Ved 15-tiden fredag 
eftermiddag kørte en taxa 
med passager i grøften ved 
krydset ved Ternevej og Må-
gevej i Vejle. Uheldet skyl-
des, at vejen var glat og at 
den hverken var ryddet for 
sne eller saltet siden snefal-
det ved ugens begyndelse.  
Selv om chaufføren kørte 

langsomt, undgik han ikke 
uheldet. 

Både chauffør og passager 
blev reddet ud gennem for-
døren i førersiden, og begge 
slap uskadte fra uheldet. 
Kort inden uheldet var en 
anden bilist centimeter fra 
at lide samme skæbne.

Kørte i grøften på usaltet vej i Vejle
En taxa kørte  i grøften ved et uheld fredag eftermiddag.  PRiVAtFoto


