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Den NORDJYSKE Initiativpris
NORDJYLLAND: Den NORDJYSKE Initiativpris uddeles til en person eller forening i Nordjylland, der uegennyttigt
gør noget godt for andre og som går forrest med et godt eksempel. Modtageren af prisen får 100.000 kroner,
og prisen uddeles af NORDJYSKE Medier og Aalborg Stiftstidendes Fond 6. februar 2018. I denne uge bringer
vi portrætter af de tre nominerede: Fødselsdagskompagniet, Ønskeland og Lejerens Frie Retshjælp.

Sårbare børn får medvind på
INITIATIVPRIS:
Velhavende
ægtepar har
skabt et åndehul
med pligter og
aktiviteter for
udsatte børn
og unge
Af Camilla Pehrson Frederiksen
og Daniel Bygballe (foto)
camilla.pehrson@nordjyske.dk

BROVST: Den hvidmalede
funkisfacade tårner sig op
mellem skov og Limfjord.
På jorden udenfor lyser
helikopter-H’et, og inden for
damper vandet fra den 29,5
grader varme pool. At de nyrenoverede mure danner
rammen om ophold for helt
særlige gæster er tydeligt, og
det er ikke hvem som helst,
der får lov til at komme ind.
- Tanken med Ønskeland
er at gøre en positiv forskel
for sårbare børn og unge,
der ikke har de samme forudsætninger som andre, siger Jan Vestergaard Olsen,
der sammen med sin hustru
har stiftet den velgørende
organisation, Ønskeland, og
ejer bygningerne på Øland.
De luksuriøse omgivelser
er en tilfældig bonus og et
levn fra bygningernes tidligere liv - nu er det alt andet
end afslappende wellnessophold, stedet tilbyder.
- Her er pligter og program
fra morgen til aften. Vi vil
gerne have, at børnene vokser, mens de er her og får viljen til at skabe et godt liv for
dem selv, siger Jan Vestergaard Olsen.
Opskriften på den succes
hedder, ifølge Ønskeland,
sund kost, motion, naturoplevelser og det, de kalder
”mental styrketræning” - at
styrke børnenes tro på dem
selv og motivere dem til selv
at bidrage til at skabe forandring i deres eget liv.

Fra Vesterhav til Limfjord
Det var på en løbetur i Hune
for seks år siden, ideen til
Ønskeland opstod.
Ægteparret Gitte og Jan
Vestergaard Olsen holdt ferie i deres sommerhus, og da
Gitte en morgen løb forbi
Hune Friskole, begyndte
tankerne at rulle.
- Friskolen var sat til salg,

og jeg tænkte straks, at vi
skulle købe den, siger Gitte
Vestergaard Olsen.
Året før, havde Jan Vestergaard Olsen solgt sine aktier
i Aalborg Industries til den
svenske virksomhed Alfa Laval og var i den forbindelse
blevet mange millioner kroner rigere. Nu var planen, at
en del af formuen skulle gå
til velgørenhed.
Alligevel grinte han, da
Gitte efter løbeturen involverede ham i ideen om at købe den nedlagte friskole.
Men frøet til Ønskeland
var sået.
I begyndelsen var tanken
at åbne det første julemærkehjem nord for Limfjorden,
men langsomt ændrede planerne sig.
- Det var vigtigt for os, at
naturoplevelser blev en ligeså stor del af konceptet som
sund mad og motion, siger
Gitte Vestergaard Olsen.
Hune Friskole blev afskre-

vet, og først to år senere til
en julefrokost blev Jan Vestergaard Olsen tilfældigt
præsenteret for et nedlagt
hotel i Brovst.
Bygningerne var ejet af en
kreditforening efter en
tvangsauktion, og ægteparret lånte nøglerne for at gennemgå stedet i juleferien.
- Vi faldt for omgivelserne
med det samme. Naturen på
Øland er fantastisk, og vi var
slet ikke i tvivl, siger Jan Vestergaard Olsen.
Efter fem måneders forhandlinger med kreditforeningen gik salget igennem i
maj 2015, og så begyndte et
kæmpe renoveringsprojekt.
To år efter købet - i maj sidste år - kunne Ønskeland åbne dørene for gæster for første gang, og siden har flere
end 450 børn og unge besøgt stedet.
Ønskeland er et frirum
I aften er 12-årige Tobias

Taudal Madsen sammen
med 19 andre børn fra organisationen Skyggebørn på
Ønskeland.
Fælles for denne gruppe
børn og unge er, at de alle
har haft sorg tæt ind på livet.
Tobias Taudal Madsen mistede sin far for to år siden han døde af kræft efter kun
to måneders sygdom. For
ham og resten af gruppen er
Ønskeland et fristed.
- Vi får lov til at tænke på
noget andet og bare have det
sjovt, siger Tobias Taudal
Madsen.
Det er anden gang, Skyggebørn besøger Ønskeland.
Sidste gang varede opholdet
en hel weekend med fuldt
program. Denne gang er det
en enkelt aften.
- Det er meget forskelligt,
hvem der kommer, og hvad
der er behov for. Her er der
både plads til dem, der har
behov for et frirum i hverdagen, og så er der også plads

til de lange, dybe samtaler,
siger Jan Vestergaard Olsen.
Aktiviteterne på Ønskeland
spænder vidt fra træklatring
og mountainbiking til helt
simple skovture med trækvogn og pandekager over
bål.
- Nogle af de børn, der besøger Ønskeland, har aldrig
været i en skov før. For dem
er helt simple oplevelser i
naturen fantastiske, siger
Gitte Vestergaard Olsen.
Andre har aldrig været på
ferie før eller besøgt så luksuriøse omgivelser, som der
er på Ønskeland.
For dem er stedets indendørs faciliteter fascinerende.
- Vi har oplevet flere gange, at børn bliver helt paf,
når de ser stedet, og især
svømmehallen og de mange
aktivitetsområder er de betaget over, siger Gitte Vestergaard Olsen.
Fælles for alle opholdene
er, at børnene har pligter og

køkkentjanser, for det er en
del af at få børnene til at
vokse og lære at tage ansvar
for sit eget liv.
- Det er vigtigt at børnene
oplever at kunne hjælpe
med noget, og at de får anerkendelse, når de hjælper, siger Gitte Vestergaard Olsen.
Væk fra sygdom og død
For Skyggebørn gør aftenens besøg på Ønskeland sig
ud for et samtalemøde i
sorggruppen.
- Vi lærer hinanden bedre
at kende og kommer lidt væk
fra de tanker, vi har, om at
vores pårørende har været
syge eller er døde, siger
12-årige Tobias Taudal Madsen.
Da Skyggebørn var på Ønskeland i en weekend i august, var Tobias også med,
og han er ikke i tvivl:
- Hvis jeg får chancen, tager jeg med igen, siger han.
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Hvis vi får mere ensartede hastigheder på
»
»
tilkørslerne og motorvejen, undgår vi de chok-

7

effekter, hvor biler bagfra bremser pludseligt op.
SVEND TØFTING, projektleder

Ønskeland
Tobias Taudal Madsen (th.) har besøgt Ønskeland to gange, og
han oplever Ønskeland som et frirum fra hverdagens bekymringer.

FAKTA
ØNSKELAND
{{Ønskeland ligger på Øland og har til huse i det tidligere Yellow
Hotel, som gik konkurs i 2010.
{{Stedet drives i dag som en selvejende og velgørende institution, mens selve bygningerne er ejet af ægteparret Vestergaard Olsen, som stiller dem frit til rådighed for Ønskeland.
{{I Ønskeland er der fire fastansatte og 30 frivillige tilknyttet.
{{Stedet har plads til at huse 40 børn og 20 frivillige voksne.
{{Ønskeland samarbejder med forskellige velgørende organisationer, herunder Ungdommens Røde Kors, Kirkens Korshær, Folkekirkens Familiestøtte, Cancerramte Børn, Headspace, Barnets Blå
Hus i Aalborg, Skyggebørn og flere.
{{Udover ophold for velgørende organisationer, tilbyder Ønskeland også familielejre for udsatte familier med børn.

Tilkørslen til motorvejen ved Svenstrup - først skal bilerne op ad bakke, og mange når aldrig op i samme fart som trafikken på motorvejen. 
Foto: Henrik Bo

Skærer 10 km/t
af tophastighed
TRAFIK: Det nordgående spor på motorvej volder
særlige udfordringer på strækning før Aalborg
Af Lars Termansen
lars.termansen@nordjyske.dk

SVENSTRUP: Når Vejdirektora-

Ønskelands slogan er ”viljen viser vejen”, og formålet med opholdene er at styrke sårbare børn og unge, så de kan tage ansvar for
deres liv og skabe den nødvendige forandring.

Både Jan og Gitte Vestergaard Olsen (tv.) hjælper desuden til som frivillige på Ønskeland.

tet har fået bestilt nye farttavler, vil de straks blive
monteret på en fem kilometer lang strækning ved Svenstrup.
Så er det slut med at køre
130 km/t. Den gældende
fartgrænse er dermed nede
på 120 km/t.
Dog kun i nordgående retning, og det skyldes ifølge
afdelingsleder Ivar Sande,
Vejdirektoratet, at der især
her er tendens til højere fart
mod nord, fordi terrænet falder ind mod Aalborg.
Men samtidig udgør en
motorvejstilkørsel syd for
Svenstrup også et særligt faremoment.
Det mener projektleder
Svend Tøfting med ansvar
for regional udvikling hos
Region Nordjylland.
- Normalt har man accelerationen fra en motorvejsbro på en tilkørsel, men indfletningen ved Svenstrup
kommer fra et lavere punkt,
og biler kører opad. Det betyder, at de kommer ind på
tilkørslen med en væsentlig
lavere hastighed end det,
som trafikken på motorvejen kører med, og så opstår
de farlige situationer.
Det problem vil mindskes,
når hastigheden på motor-

vejen sættes ned. Svend Tøfting mener dog, at 10 km/t
er for lidt. 110 km/t havde
været bedre.
- Hvis vi får mere ensartede hastigheder på tilkørslerne og motorvejen, undgår vi
de chok-effekter, hvor biler
bagfra bremser pludseligt
op, og så bliver der også mere rum til, at man kan flette
ind og ud.

Hastighedsnedsættelsen
ved Svenstrup indføres i løbet af 2018.
På fem år er der registreret
12 uheld, hvor politiet har
skrevet rapporter. Dertil
kommer alle de buleuheld,
som ikke involverer politiet,
men hvor trafikken står stille.
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