 Samtale med Bolette og Thor
Ved: Grete Tange

For ca. ½ år siden købte ovennævnte familie
Algade 30, hvor de gik i gang med dagplejevirksomhed. Allerede dengang fortalte vi om
institutionen, men nu beretter vi om de mennesker, der står bag.
Bolette fortæller:
Jeg hedder Bolette Pedersen, jeg er 36 år, og
jeg er mor til 4 børn – nemlig Sille på 13 år,
Noah og Bastian på 10 år og Sofie på 7. De
går alle 4 i Grønbjerg Friskole, og det er de
meget glade ved. De nyder den fællesskabs-

ånd, der er, hvor de store tager sig af de små,
og hvor man hjælper hinanden, ligesom vi
som forældre sætter pris på, at de lærer både
socialt og skolemæssigt. De er også glade for
at lege med dagplejebørnene, og det nyder de
små, som er 4 dagplejebørn, der er under 1½
år.
Jeg er opvokset i Sønderjylland – nærmere
betegnet Rødding, hvor jeg gik i friskole. Da
jeg gik i 8. klasse, flyttede min familie til
Falster, hvorfor jeg tog 8. og 9. klasse. Der-

Bagerst Fra venstre er det Bolette, Sille og Thor. Forrest fra venstre Noah, Sofie og Bastian
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efter tog jeg den fri ungdomsuddannelse
(FUU), som fandtes dengang. Det var en individuelt sammensat uddannelse af 2 eller 3
års varighed. Den bestod af mindst 3 forskellige dele f.eks. højskole, enkeltfag og udlandsophold.
Den begyndte jeg på, på Falster og sluttede i
København. Jeg var da blevet 19 år. Jeg havde faktisk troet, at jeg skulle bruge min FUU
til at dyrke musik, og jeg spillede også en tid
i bands, men indså, at det ikke kunne blive en
levevej for mig.

Derefter flyttede vi sammen tilbage til Sønderjylland, hvor Thors far havde en gård, Der
boede vi i et hus i nærheden af Gram. Det var
ganske dejligt at komme tilbage, for jeg havde veninder, som jo stadig boede der. Efter et
par år flyttede vi til Falster, hvor mine ungdomsvenner var. Der boede vi i 3 år, hvorefter vi vendte tilbage til området her.
Jeg syntes nemlig, at menneskene her var
rare og hyggelige. Da vi var i gang med flytningen, kom vi på besøg på Grønbjerg Friskole, og da vi så den, var vi enige om, at det
var her vore børn skulle gå. I begyndelsen
boede vi til leje i nærheden af Videbæk, og
jeg arbejdede i vuggestuen på Friskolen, men
det var jo lidt langt at køre med dem, derfor
besluttede vi, da huset her blev ledigt, at det
ville vi købe og oprette dagplejen heri.

Jeg gik derfor i gang med at arbejde med
børn i en vuggestue, og senere var jeg i en
børnehave og en SFO. Jeg fandt dog ud af, at
det var de små børn, som jeg holdt mest af at
arbejde med. Mit omsorgsgen er ret stort, og
jeg forundres stadig over den udvikling disse
små børn gennemløber i de første 3-4 år. Også deres forundring over ting, som de ople- Nu har vi boet her i nogen tid, og vi er så
glade for, at vi besluttede os for det, for vi
ver, er jeg benovet over.
tror, at vi vil kunne slå rod her. Det har jeg
Da jeg var 22 år flyttede jeg tilbage til Fal- ønsket længe, men har ikke rigtig haft modet
ster og siden til Jylland nærmere bestemt til det. Vi synes, der er et godt sammenhold,
Spjald, hvor mine forældre boede. Det gør og vi er blevet taget vældig godt imod. Vi føler også, at her kommer man hinanden ved,
min mor faktisk stadigvæk.
og det sætter vi stor pris på. Vi føler, at man
For 10 år siden lærte jeg Thor at kende, for gør en ekstra indsats, når der kommer nye
vore fædre var gode venner, og det resultere- folk, for at de skal føle sig hjemme. Det er en
de i, at vi fandt sammen. Dengang havde jeg dejlig by, og vi er glade for at være her, og
lige født tvillingerne, som han ikke er far til; her bliver vi. Sidste år blev jeg døbt sammen
heller ikke Sille er hans barn, men han har li- med Sille, som nu går til konfirmationsforbege siden været en fantastisk far for både dem redelse, fordi jeg følte, at alt her ville jeg væog Sofie, som kom til siden. Deres biologiske re en del af.
far ønsker ikke at have kontakt til dem, så det
Jeg deltager gerne i de kreative aftener, og
er skønt, at Thor har villet dem.
jeg er meget glad for at sy, så måske kunne
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jeg lede et hold, der kunne tænke sig at sy tøj Det resulterede i, at kommunen for to år siden mente, at jeg havde bedst af at finde mitil sig selv og til børn.
ne egne veje. Dem har jeg fundet her sammen med Bolette, hvor vi i det daglige hjælThor tager nu over og fortæller:
Jeg er født i Tønder og har gået i skole i per hinanden med at tage vare på børnene.
Bække tæt ved Vejen. Jeg er 35 år. Efter 7. Det nyder jeg meget, og jeg går jo også og
klasse gik jeg ud af skolen, for jeg havde ik- reparerer ting, der trænger til det. Jeg kunne
ke gode oplevelser der. Efter det gik jeg i dog godt tænke mig at hjælpe nogen med degang med at arbejde, og jeg har arbejdet ind- res haver eller andre ting, som vokser dem
til for 3 år siden, hvor jeg fik det første knæk. over hovedet. Jeg kan jo nu selv bestemme,
Jeg har været fisker, slagter, mureroppasser, hvor meget, jeg kan klare. Det er Bolette, der
har bukserne på, så hun sætter mig i gang.
tømrer og taglægger.
I 1999 gik jeg med en motorsav i to år og Dagplejebørnene sætter også pris på, at der er
ryddede op efter stormen. Jeg får nu førtids- både en mand og en dame i det daglige.
pension, fordi jeg havde vanskeligt ved at til- Jeg er også meget glad for at være så tæt på
passe mig en almindelig arbejdsdag med pau- vore egne børn. De deltager i gymnastik, og
ser. Når jeg var i gang, kunne jeg bedst lidt at Sille er hjælpetræner, så de er aktive.
knokle derudad, så mine kolleger brød sig ik- Med disse ord takker jeg for deres venlige
ke om mig. Jeg har en snert af autisme, så jeg modtagelse og ønsker godt nytår til dem og
havde heller ikke nemt ved at omgås dem. læserne. 
Sociale fællesskaber har jeg det lidt svært
med.
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