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Vestegnens Autoteknik
Skelvej 28
2640 Hedehusene
peter@vautoteknik.dk

Vi sikrer at du er godt kørende hele vin-
teren.

Kom ind til VESTEGNENS AUTOTEKNIK 
og få gjort din bil vinterklar. Vi skifter dine 
dæk og tjekker at bilen er klar til frost.
Vi ser frem til at servicere dig og din bil!

VI GØR DIN BIL 

Vestegnens AutoteknikVestegnens AutoteknikVestegnens Autoteknik
Tlf.: 26 39 73 32Tlf.: 26 39 73 32Tlf.: 26 39 73 32Tlf.: 26 39 73 32Tlf.: 26 39 73 32Tlf.: 26 39 73 32

 

 

Skelvej 28 Tlf. 26 39 73 32
2640 Hedehusene
peter@vautoteknik.dk

Åbningstider
Mandag - Torsdag kl. 7.30 - 16.00
Fredag kl. 7.30 - 14.00
Weekend & Helligdage Efter forudgående aftale

TID TIL SOMMERFERIE 
– VI HAR GODE PRISER PÅ DÆK

Sommeren står snart for

døren og derfor har

Vestegnens Autoteknik

følgende sæsontilbud:

- Lille service fra  kr. 995
 (Ring for din bil)

- Aircondition eftersyn  kr. 299
 på alle bilmærker

- Hjulskift pr. skift til  kr. 150
- Hjulskift med opbevaring til  kr. 299
 (pr. sæson/skift).

- Synstjek. GRATIS

Vi udfører rudeskift på alle biler.
RING OG FÅ ET TILBUD.

Vi udfører også forsikringsskader.

Pæreskift og udskiftning af visker blade behøver ingen booking af tid 
- kig blot forbi (De betaler ikke arbejdsløn for udskiftning).

Værkstedet besidder mange års erfaring med service, reparation samt fejlsøg-
ning mm. på alle bilmærker. Kontakt os endelig for et speci� kt tilbud - her er et 
par priseksempler på nogle typiske opgaver.

HUSK: 
GRATIS LÅNEBIL 
I REPARATIONS-

PERIODEN!

VI ER NATURLIGVIS OGSÅ BEHJÆLPELIGE
MED SKARPE TILBUD PÅ NYE SOMMERDÆK.

AF LISBETH JANSEN
lisbeth.jansen@sn.dk

HEDEHUSENE: Runde borde 
med grupperede stole, frugt-
skåle, sodavand, kaffe og kiks 
står klar i Charlottekvarterets 
aktivitetshus til at danne ram-
men for en fædreaften, som 
kvarterets fædre er inviteret 
til. Aftenens program er et 
oplæg om konflikthåndtering 
- et af flere emner, som har 
været oppe at vende ved en af 
de indtil nu to tidligere fædre-
aftener. Det er dog ikke man-
ge fædre, der bruger denne 
torsdag aften på at netværke 
i aktivitetshuset. Kun en en-
kelt far udover initiativtagerne 
dukker op.

»Det er ikke det tilløbsstyk-
ke, vi håbede på. Men vi må 
prøve igen og igen. Vi bliver 
klogere, og vi opgiver ikke,« 
siger Katarina Berg, der er 
projektkoordinator for Menne-
sker i Fokus, den boligsociale 
helhedsplan i Charlottekvar-
teret og en af kræfterne bag 
oprettelsen af fædrenetværket.

Det er helhedsplanen Men-
nesker i Fokus, som er initi-
ativtager og har søgt og fået 
midler fra Høje-Taastrup Kom-
mune og Socialministeriet.

Fædrenetværket er blevet 
til i tæt samarbejde mellem 
helhedsplanen og Charlotte-
skolen, Fritidsklubben 5’eren, 

Børnehuset ABC og kommu-
nens Fritids- og Kultur- samt  
Institutions- og Skoleområde.

»Bevæggrunden for at dan-
ne en fædregruppe er, at hos 
alle etniciteter er det typisk 
mor i familien, der primært 
står for opdragelse og børne-
nes opvækst. Derfor er det ofte 
kvinderne, der er kontaktper-
son i forhold til børnene. Med 
fædrenetværket får fædrene 
en platform, så de er klædt 
på i forhold til at hjælpe deres 
børn på områder som fritid, 
sundhed, uddannelse, seksu-
alitet, stoffer,« siger Katarina 
Berg.

»Fædreaftenerne er mest ca-
feaftener, hvor de fremmødte 
taler på kryds og tværs, eller 
vi kan have en oplægsholder,« 
fortæller hun. 

Katarina Berg nævner også, 
at der muligvis er opstået en 
forkert opfattelse af, hvad fæd-
renetværket er og gør.

Hun understreger derfor, 
at fædrenetværket ikke er en 
gruppe for fædre med pro-
blembørn. Fædregruppen er 
et netværk af fædre, der fri-
villigt mødes for at dele egne 
erfaringer som fædre og tale 
sammen om, hvad der ligger 
dem på sinde. Det er fædre-
ne selv, der bestemmer, hvilke 
emner der tages op.

På ønskelisten over kom-
mende temaer til fædreafte-

ner er skolesamarbejde og 
uddannelse, ligesom det er på 
tegnebrættet at få politiet ud 
og fortælle om deres arbejde.

Vigtigt at tale sammen
Fædrenetværket handler også 
om, at fædrene bedre kan gå 
til hinanden med stort og småt 
om deres børn.

»Hvis vi mødes uformelt 
her i aktivitetshuset og ken-
der hinanden gennem fædre-
netværket, så kan jeg trygt 
gå til dig, og vi kan bruge 
og støtte hinanden. Men det 
skal komme af sig selv. Det 
er ikke noget, vi vil presse 
fædrene til. Det skal komme 
af lyst, vilje og tillid, ligesom 
det skal vokse i egen takt,« 
siger Katarina Berg.

Det er byrådmedlem Ekrem 
Günbulut enig i.

»Jo mere kendskab, man 
har til hinanden, jo mindre 
er man nervøs eller bange for 
at tage emner op og tale om 
tingene, og man kan bedre 
bede om hjælp,« siger Ekrem 
Günbulut, der er aktiv fortaler 
for fædrenetværket. Han har 
selv boet i Charlotteager i 27 
år og bor nu i nærområdet.

Skal selv definere behov
Under aftenens oplæg af kon-
fliktmægler Jan Andersen er 
udgangspunktet konflikter 
mellem børn i skolealderen, 

som han giver fædrenetværket 
værktøjer til at løse.

Jan Andersen præsenterer 
blandt andet en konflikt-

trappe, der viser, hvordan en 
konflikt kan optrappes. Den 
har endda en bagtrappe, som 
i højere grad passer til vok-
senkonflikter.

Han beder de fremmødte 
deltagere tænke på en kon-

flikt, hvor de selv var den ene 
part. Herefter husker deltager-
ne deres standpunkt, følelser 
og handlinger i forbindelse 
med den valgte konflikt. En 
af Jan Andersens pointer er, 
at konflikter har rod i modsa-
trettede standpunkter. 

»Djævlen ligger gemt i 
standpunkterne. For stand-
punkter er jeres fortolkning 

af noget. Det er ikke objek-
tivt eller faktuelt. Derfor skal 
man som konfliktløser gå ind 
og oversætte parternes stand-
punkter til noget faktuelt,« si-
ger han og forklarer videre, at 
det gør konfliktmægleren ved 
at se på, hvad parterne helt 
konkret gør eller siger i løbet af 
konflikten. Et nøgleredskab til 
konfliktmæglerens værktøjs-

Fædre skal på banen
NETVÆRK FOR FÆDRE. I Charlottekvarteret forsøger en netværksgruppe for fædre i kvarteret at etablere 
sig. Ved seneste cafeaften dukkede der blot en enkelt far op, men gruppen fortsætter ihærdigt arbejdet 
med at grundfæste sig. 

Det var ikke mange, der var mødt op til Fædreaften i Charlotteagers aktivitetshus. Men 
dem, der var, lyttede opmærksomt til oplægsholderen. Foto: Hans Jørgen Johansen
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          DU KAN TRYGT OVERLADE
PLEJEN AF DINE TEXTILER TIL OS

PROFESSIONEL RENS ER OFTE MERE
          SKÅNSOMT END ALM. VASK OG

FORLÆNGER TØJETS LEVETID

          HABIT, JAKKER, BUKSER, KJOLER
SKJORTER GARDINER TÆPPER

           SKIND,  OPBEVARING AF PELSE

          LINNED, DUGE, SENGETØJ

       DET ER BILLIGERE AT VEDLIGEHOLDE END KØBE NYT
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FÅ DIT TØJ KLAR TIL 

SOMMERFERIEN

SMART HÅR 
til fest og farver

Hovedgaden 510 . 2640 Hedehusene
Tlf. 46 59 59 49

Mandag-fredag 9-18, lørdag 9-14

Jeg står klar!

JEG
HOLDER

FERIE
Fra d. 2/7

_16/7

begge dage
incl.

TEKST: LISBETH JANSEN / 
FOTOS: BJØRN ARMBJØRN

Navn: Bengt Schotte
Alder: 77 år
Beskæftigelse: pensioneret 
fotograf
Bor: Hedehusene

Hvad ville du vise en turist, 
der er på besøg i Hedehusene?
»Jeg ville nok vise vores fælles-
hus Hedehuset og parken med 
statuerne, og det ville jeg, fordi 
jeg som tidligere fotograf ser 
tingene i billeder. Derudover er 
der jo også Hedeland.«

Navn: Louise Mølgaard Gre-
gersen
Alder: 33 år
Beskæftigelse: På barsel med 
sønnen Harald på tre måneder
Bor: Hedehusene

Hvad ville du vise en turist, 
der er på besøg i Hedehusene?

»Jeg ville vise Hedeland frem. 
Der er et rigt dyreliv, natur 
og fugleliv. Det ville især være 
interessant for mine forældre, 
der bor i Tønder. Min far er 
meget interesseret i fugle. 
I Hedeland kan man også 
tage en tur med togene. Der 
er også de små gamle villa-
kvarterer her i byen. Nu går 
jeg jo nemlig selv en del ture 
med barnevognen, så jeg ville 
nok vise dem rundt i byen. 
Turen ville nok også gå forbi 
rideskolen med hestene.«

Navn: Jannie Kristensen
Alder: 57 år
Bor: Hedehusene

Hvad ville du vise en turist, 
der er på besøg i Hedehusene?
»Det eneste jeg ville vise, er 
Hedeland og toget, hvis der 
var små børn med. Jeg hygger 
selv med at være der. Jeg har 
hunde, så jeg går en del ture 
derude.«

Hvad ville du vise  
en turist?

Bengt Schotte.

Louise Mølgaard Gregersen.

Jannie Kristensen.

Denne fædreaftens tema var konflikthåndtering med 
særlig fokus på konflikter mellem børn. Konfliktmægler 
Jan Andersen kom forbi og delte ud af sin viden om emnet. 
Foto: Hans Jørgen Johansen

kasse er i den forbindelse at 
gentage alt, hvad parterne 
siger, de har sagt eller gjort i 
konflikten. På den måde føler 

parterne sig nemlig hørt og 
forstået.

En anden pointe i Jan 
Andersens oplæg er, at alle 

mennesker har behov for til-
lid, tryghed, respekt, tilhør, at 
blive hørt, accepteret, forstået 
og anerkendt i samværet med 
andre - og at det ofte er det, 
der kikser i en konflikt.

Som afslutning på cafeafte-
nen bliver der talt om, hvor-
dan der kan komme flere fæd-
re til netværket. Her pointerer 
Jan Andersen, at fædrene selv 
skal finde ud af, hvad deres 
behov er og selv være med til 
at udvikle fædrenetværket.

Men først skal der findes 
nogle flere fædre, og initiativ-
tagerne er klar på en masse 
fodarbejde i nærmeste frem-
tid.

»Hvis fædrene ikke kom-
mer til os, går vi til dem. Vi 
er ikke bange for at gå de 
ekstra skridt for at indfange 
dem. Vi ved, hvor de gemmer 
sig,« siger Ekrem Günbulut og 
griner.

En af initiativtagerne 
til fædrenetværket i 
Charlottekvarteret er 
projektkoordinator Katarina 
Berg, der til dagligt ar-
bejder for helhedsplanen 
Mennesker i Fokus. Foto: 
Hans Jørgen Johansen

Jan Andersen fortalte livligt og engageret - blandt andet 
om, hvordan konflikter defineres forskelligt alt efter, hvor 
i verden man har sit ophav. Han tog selv udgangspunkt 
i den nordiske måde at definere en konflikt. Foto: Hans 
Jørgen Johansen


