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Så stå vi her endelig … rigtig hjertelig velkommen ! … med stor hilsen fra vores 

formand Flemming Pedersen og vores direktør Morten Skov Mogensen, der 

desværre ikke kan deltage i dag ! 

 

Vi har bare sådan set frem til denne dag .. 

Glædet os til at kunne slå dørene op ..  

Vi har glædet os til at se jer ! 

Glædet os til igen at være alene hjemme .. at sige farvel den sidste håndværker, 

ikke at det ikke også har været hyggeligt indimellem .. men alt med måde som man 

siger. 

Vi har trængt til at være os selv .. uden at skulle tage en masse praktiske hensyn i 

hverdagen.  

Og vores naboer må havde trægt til mindre larm og støv .. Vi beklager meget ! 

 

Nu kan man jo forsøge at sætte rekorder rigtig mange forskellige områder, men 

hvad angår lang og vanskelig byggeproces og sagsbehandling er vi absolut 

selvskrevne til en plads i Guinness Rekordbog … 

I halvandet år er denne dag blevet udskudt igen igen … hovedsageligt pga brand-

strategiske spørgsmål. 

 

Uden at skulle trætte nogen med detaljer blev de første streger til en ny version af 

Nordstjerne slået i 2016 .. og nu står vi her endelig .. og næsten i mål ´22.  

Vi mangler bla. stadig lidt indretning og vi mangler nedrivningen af de 2 gamle 

stuehuset, vi har stående på grunden.  
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Vi har undervejs levet og arbejdet under ekstreme interimistiske forhold .. mange 

af os har prøvet, at bo i et hus mens vi bygge om og bygge til på en og samme tid .. 

en lille familie på 4-5 personer og ved hvad det indebære .. men en storfamilie på 

dagligt 30-35 mand, det kan være lidt af en udfordring ! 

At verden og Nordstjernen .. så undervejs også har skullet lægge arm med en Covid-

19 pandemi har ind imellem gjort det hele til lidt af en prøvelse ..  

Vi ved alle hvad det indebar af restriktioner og forordninger .. håndsprit .. 

mundbind .. afsavn og frustrationer .. påbud og tilbud på besøgstelte mv. .. og nu 

har vi lykkeligvis allerede næsten glemt det meste ..  

Lige bortset fra den dag jeg modtog en mail fra myndighederne om skærpet 

opmærksomhed på kvadratmeterne ..  

Vi var nu endelige nået dertil, at man som beboere på et plejehjem måtte modtage 

2 gæster i sin private bolig .. pladskravet var dog 4 km2 pr. person .. og så blev vi 

indskærpet at tilstødende tekøkkener, gangarealer, soveværelser med videre jo ikke 

måtte medregnes i det rumareal hvori beboeren modtog sine gæster .. 

Da blev jeg pludselig meget træt !! .. trods en vanlig stor agtpågivenhed på at følge 

lov og vejledning og ikke at løbe nogle risici ..  ja, jeg blev så træt at jeg simpelhed 

ikke kunne finde tommestokken ..  

Og godt det samme .. for jeg ville ha´ fundet det meget pinligt, hvis jeg skulle havde 

skrevet rundt til familierne, at nu måtte der ikke komme 2 gæster med blot 1,875 

gæst på Nordstjernen. 

Dette blot ment som et eksempel på kompleks, dilemmafyldt og usmidige Covid 

tiden har været .. 

Så jeg vil gerne takke alle familier for et fortrinligt samarbejde og forståelse .. alle 

beboere for udholdenhed og alle medarbejdere for en fantastiske indsats hele vejen 

!! 

Tak for at I Venner og frivillige holdt ud og holdt ved ! 

 

Men nu absolut nok om diverse fortrædeligheder .. vores fokus har – og vil altid 

være ”det gode hverdagsliv på Nordstjernen” .. og det er os en stor glæde at vi igen 

kan få mulighed for at udfolde det !  
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At vi igen kan afholde arrangementer .. at familierne,  Nordstjernes Venner, de 

andre frivillige m.fl. kan komme og gå som de lyster  .. at skolebørnene igen har 

indtaget urtehaven .. at vi igen kan køre på MidtSkiws eller ud i det blå og købe en 

isvaffel.  

For det er jo det vi alle helst vil herpå Nordstjernen .. levet livet efter bedste 

formåen .. smile og glædes over hverdagens små finurligheder, som når Inga 

skubber afsted med HP i kørestol .. og her skal I vide at Inga bor her på Nordstjernen 

og HP er frivillig og at han ganske udmærket kan gå på sine ben.  

Eller som den gang Karen og vores tidlige beboere Christian var ude at cykle, og 

hvor de troede at de lige kunne tage en skarp U-vending på markvejen .. men vupti 

så lå de på siden nede i grøften .. men Christian var gammel landmand, stor og 

stærk, så han fik den store cykel løftet på ret køl igen ..  storgrinende og i hel stand 

returnerede de hjem på Nordstjernen.  

Selv om jeg har fortalt det mange gange for vil jeg slutte med denne lille historie .. 

hvor vi havde ildebrand .. fordi den er så sigende og ikke mindst meget symbolsk .. 

Vi var virkelig rystet, men fik lov at blive ..  

… efter te-boller og spegepølse fra Rema 1000 ..  

.. Skide da være med tandbørsten !!  

Lidt praktisk:  

- Lidt sødt og salt .. gå – stå og sidde som muligt .. 

- Lidt info om Nordstjernens Venner og Frivilliges stand 

- Muligheden for at se en lejlighed .. Anni og Annemarie  

- Noget er lukket af ..  

 

Sluttelig vil Henry Serup klippe snoren for indvielsen af den nye version af 

Nordstjernen !  

Evt. lidt om saksen  

STORT TILLYKKE TIL OS ALLE !!! 


