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Her får børn en økologisk start på livet
DAGPLEJE. Økologisk mad, sæbe uden alt det dårlige og masser af motion er dagligdag hos dagplejer i Høruphav.
AF JENS EILERTSEN
jei@ugeavisen.dk

Liselotte Hansen med Julia - et af fem dagplejebørn.
Foto:Jens

Eilertsen

Børn kastes rundt i det
kommunale system
DAGPLEJE: Liselotte
Hansen blev privat
dagplejer i 2012 blandt andet fordi
der ikke var faste
reserveplejemødre
hos kommunen.

ser, og det er heller ikke i
orden, at forældrene skal til
at køre til Augustenborg,
siger Liselotte Hansen, der
også anfører kollegiale problemer som årsag til, at hun
forlod den kommunale dagpleje.
- De er begravet og dem
ønsker jeg ikke snakke om,
siger hun.

Skal have motion

AF JENS EILERTSEN
jei@ugeavisen.dk

HØRUPHAV: Den væsentligste
årsag til, at Liselotte Hansen
i 2012 - efter 13 år som kommunal dagplejer - valgte at
forlade kommunen og bliver
selvstændig, var, at hun
fandt, at børnene blev kastet
rundt i det kommunale system.
Kommunen ville ikke have
en ordning, hvor der var
faste dagplejere, som overtog
hendes børn, når hun var syg
eller havde ferie. De sendte
dem i stedet derhen, hvor der
var plads. Af og til til Augustenborg.

Ikke godt for børnene
- Det er ikke godt for børnene
at komme i uvante omgivel-

HØRUPHAV: Liselotte Hansen
er af den opfattelse, at det,
børn lærer i de første år,
hænger ved op gennem ungdommen og måske endda
hele livet.
Derfor serverer hun økologisk mad for de fem små
størrelser, hun har i dagpleje.
Den yngste er ni måneder og
den ældste tæt på tre år.
Den 48-årige dagplejemoder har tidligere haft problemer med maven og udslæt, men da hun lagde kosten om til økologi, forsvandt
skavankerne.
Derfor er sundheden sat i
højsædet og hun tager det
økologiske skridt fuldt ud.
Eksempelvis bor familien i et
træhus med bedre indeklima, alle sæbeprodukter,
som hun og børnene kommer i kontakt med, indeholder et minimum af skadelige stoffer og der serveres
som nævnt stort set kun
økologisk mad.
Det eneste, hun ikke har
indflydelse på, er bleerne.
Dem har forældrene selv
med.

Lidt billigere
Som privat dagplejer har
Liselotte Hansen ikke dagplejere, som kan aflaste hende. Det betyder, at børnene
skal passes hjemme, når hun
har ferie eller er syg.
- Min ferie og eventuelle
fridage meldes ud et år i
forvejen, så forældrene kan
planlægge, siger hun.
Til gengæld er hun lidt
billigere end den kommunale
dagpleje. Hun tager 7200
kroner pr barn og 70 procent
dækkes af kommunen.
Samtidig understreger
Liselotte Hansen, at hun
meget sjældent er syg.
- Jeg tror, at jeg er blevet
immun over for sygdomme
efter mange års arbejde med
børn.

Men det bliver ikke ved økologi. Børnene skal også have
rigeligt med motion. De skal
lære at gå selv og at barnevognen kun er til dem, der er
tappet for energi. Ifølge Liselotte Hansen er der alt for
mange små børn, som bevæger sig for lidt og derfor er
usikre på benene.
Inde i børnenes rum på
adressen Kløverholm65, er
der hoppemadrasser og uden
for er der gynger og stativer.
Skoven og den store have
bruges dagligt til motion uanset hvordan vejret er.
Dagplejemoderen har også
hentet et særligt program for
motorik og bevægelse for
0-3-årige hos DGI og går
naturligvis foran med et godt
eksempel. Hun er instruktør
i zumba, dans og fitness og
brænder for den sunde mad
og den sunde livsførelse.

Kun 40 procent
Men det er kun cirka 40

Foto: Jens Eilertsen

Liselotte Hansen med fire af sine fem dagplejebørn.
procent af produkterne i
køleskabet, der er økologiske.
Forklaringen er:
- Der er nogen i min familie, som gerne vil have noget
andet.
Liselotte Hansen er gift
med Kvickly Sønderborgs
bagermester.

Nogle holder kontakten
Børnene forlader dagplejemoderen som tre-årige for at
komme i børnehave. Det er
naturligvis ikke altid let at
tage afsked, men Liselotte
Hansen ser mange af dem
igen.
- Der er børn, som kommer
her efter nogle måneder,
fordi de har brug for en "Lotte-dag". De kommer så ind og
leger.
- Det kan så gentage sig, og
i dag er det sådan, at der er
unge i konformationsalderen, som har været her og
som jeg stadig har kontakt
til, siger Liselotte Hansen.
- Men det er naturligvis
stadig vanskeligt at sige
farvel. Det hjælper dog, at jeg
føler, at jeg har været med til
at give dem et godt fundament her i livet, siger den
økologiske dagplejer.

Lucas, Tor og Kathrine i gang på hoppemadrassen.
Foto: Jens Eilertsen

Julia leger gemmeleg og var ikke begejstret, da vi trak forhænget
til side.
Foto: Jens Eilertsen

Brasilianske Entrecote
8 stk.

Flanksteak

Nakkekoteletter
Alm. el. mar.
12 stk.

1,5-1,6 kg.

1,2-1,3 kg.

2,0-2,2 kg.

200,-

100,-

100,-

Frokostbordet

Culottesteg

1,3-1,5 kg.

135,-

Hele hjemmelavede spegepølser
600-700 g
Fl. varianter

50,-

Hjemmelavet
melavet
krydderfedt
erfedt
Ca. 250
0g

20,-

Delikatessen tilbyder
Samsø mild ost
45+
Ca. 700 g

4 stk. ﬁskeﬁlet
eller 4 skiver ribbensteg

Stor leverpostej

Pr. stk.

Frit valg

35,-

25,-

HUSK ÅBNINGSTIDER

HUSK 2 TIMERS
GRATIS PARKERING
Tlf. 7070 7030
Hverdag kl. 10.00-17.30
Lørdag kl. 10.00-13.00

10,-

KVICKLY
BORGEN I SØNDERBORG

MANDAG-ONSDAG: 8.00-20.00
TORSDAG-FREDAG: LUKKET
LØRDAG: 8.00-18.00
SØNDAG-MANDAG: LUKKET
BAGEREN ÅBNER KL. 7.00

Tilbuddene gælder fra mandag den 30/3 til lørdag den 4/4, så længe lager haves. Der tages forbehold for trykfejl.

Byens bedste slagter...
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Morten spejder efter storken
DYRELIV. Augustenborg Storkelaug har sat en rede op foran formanden Morten Ringives bopæl. Nu venter lauget med spænding.
AF JENS EILERTSEN
jei@ugeavisen.dk

AUGUSTENBORG: Augustenborg Storkelaug blev etableret i 2014, fordi der året
forinden var blevet skrevet i
aviserne om et storkepar i
Ringkøbing.
- Nu gør vi det sgu, sagde
formanden Morten Ringive
til sig selv - og senere også til
de naturelskere, som bakkede op om ideen.

Mange enge
- De første skridt til storkelauget blev taget, da jeg så
alle de enge og vådområder,
der er omkring Augustenborg. Det fik mig til at tænke:
Vi bør huse en stork. Det er
vel fem til syv år siden. Men
det var altså først, da jeg
læste om storkene i Nykøbing, at der kom skred i
tingene, fortæller Morten
Ringive.
Otte mand mødte op til den
stiftende generalforsamling i
maj 2014, men i dag tæller
lauget 12 personer.

Skaber biotoper

Storken snød
Augustenborg
og landede i
Sønderborg
AF JENS EILERTSEN
jei@ugeavisen.dk

SØNDERBORG: Mens formanden for Augustenborg
Storkelaug og de øvrige
medlemmer af lauget stadig
spejder efter en stork, er der
landet en af slagsen i Sønderborg.
Den har slået sig ned i
haven på adressen Sundevænget 14.

Der er dog ikke tale om en
rigtig stork - men en af den
slags, man stiller op, når der
har været familieforøgelse.
På adressen er en lille
dreng født 18. marts klokken
21.30. Han er søn af Pia og
Ulrik Hansen-Christensen.
Ved fødslen vejede den lille
fyr 3400 gram. Han har en
stolt storebror på to år, der
hedder Villads.

Laugets første opgave er at
skabe biotoper omkring
Augustenborg. Det er godt
for frøer og andre dyr, som
storken lever af. En stork
flyver gerne op til otte kilometer fra reden for at hente
føde, men der er størst chance for, at den slår sig ned med
en mage, hvis der er noget at
hente i nærområdet.
Augustenborg Storkelaug
har allerede skabt biotoper
ved at åbne vandløb og restaurere vandhuller. Der er
samtidig lavet græsningsaftaler med kommunen og
private lodsejere - over alt er
der opbakning. Også økonomisk.

Inden for to år
Det sammenholdt med det
faktum, at storkebestanden i
Europa går frem og således
rykker de ydre grænser, er
årsagen til, at Morten Ringive tror på, at der er storke i
Augustenborg inden for to år.
- Men jeg lover ikke noget.
Det kan man ikke, når man

Foto:Timo Battefeld

Morten Ringive på vej ud i baljen mod storkereden.

’’

Jeg lover ikke noget. Det kan
man ikke, når man har med naturen at gøre.
Morten Ringive tror at der er storke i Augustenborg inden for to år

har med naturen at gøre. Og
jeg er ikke skuffet, hvis ikke
det lykkes. Så vil jeg bare
glæde mig over, at vi er med
til at hjælpe naturen ved at
lave vandhuller og naturpleje
til gavn for rødben, viben,
gul vipstjert, løvfrøen, den
store vandsalamander og

andre dyr, som ikke har det
let i den danske natur dag. Så
får vi ikke en stork eller to,
så får vi altså noget natur,
siger Morten Ringive, der til
daglig er leder af Fleggaardbutikken ved Hotel des Nordens syd for Kruså.

Fakta
Augustenborg Storkelaug har sat en rede op ved formanden Morten
Ringives bopæl på Bleshøj Mølle 21 i Augustenborg. Østerlund Værkstedet i Nordborg har uden beregning lavet kurven. Lauget blev stiftet i
2014 og det tæller i dag 12 medlemmer.

Foto:Timo Battefeld

Augustenborg Storkelaug laver masser af naturpleje.

BYENS BEDSTE RINGRIDERPØLSER...

Så starter grillsæsonen, kom og smag Kvickly’s hjemmelavede ringriderpølser

KOM OG
SMAG
ONSDAG
D. 1. APR
IL
11.00-18.
00

SLAGTERENS HJEMMELAVEDE
RINGRIDERPØLSER
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Graasten Ketchup,
Sennep eller
Remoulade
800/1000 g
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Pr. stk.

5,MAX 3 PR
. KUNDE

Bagerens
friskbagte
pølsebrød

Frit valg

10,-

10 stk.
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HUSK ÅBNINGSTIDER

HUSK 2 TIMERS
GRATIS PARKERING
Tlf. 7070 7030
Hverdag kl. 10.00-17.30
Lørdag kl. 10.00-13.00

20,-

KVICKLY
BORGEN I SØNDERBORG

MANDAG-ONSDAG: 8.00-20.00
TORSDAG-FREDAG: LUKKET
LØRDAG: 8.00-18.00
SØNDAG-MANDAG: LUKKET
BAGEREN ÅBNER KL. 7.00

Tilbuddene gælder fra mandag den 30/3 til lørdag den 4/4, så længe lager haves. Der tages forbehold for trykfejl.

Storken er landet - i Sønderborg.

