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Så kom det længe savnede fritidshjem 

 

 

 

 For en indbudt kreds kunne socialudvalgets formand, 

snedkermester Chr. Fischer, i går erklære daginstitutionen 

»Vorupparken« i Vejen for åbnet. Indledende bød han 

velkommen til de fremmødte repræsentanter for kom-

munen, de øvrige daginstitutioner og andre organisationer 

samt institutionens personale. 

 - Det er en dag, vi med glæde og forventning har 

set hen til, sagde Chr. Fischer. Den første plan for 

stedet omfattede børnehave og vuggestue, men da 

dagplejen tilgodeser vuggestuebehovet, blev dette 

erstattet af et længe følt behov for et fritidshjem. Han 

rettede en særlig velkomst til institutionens leder, Hans 

Henrik Hansen, over for hvem han gav udtryk for et godt 

samarbejde. En special tak rettedes til Kvindeligt Arbej-

derforbund, der på en generalforsamling i 1971 havde 

besluttet at yde et tilskud til formålet på 10.000 kr. 

Chr. Fischer takkede ligeledes Vejen Byggeselskab 

for bygningen og borgmesteren, fordi man i byrådet 

havde set med velvilje på ansøgninger om oprettelse af 

daginstitutioner. 

 

 

Jenny Sørensen fra Kvindeligt Arbejderforbund 

rettede en tak til de kommunalbestyrelsesrnedlemmer, 

der gennem de sidste 10 år havde støttet planer for 

sådanne institutioner, som hendes forbunds medlemmer 

og ligestillede har brug for. 

Der blev bragt lykønskninger af Bodil Olsen og af byg-

geselskabets formand, værkfører Edvard Nielsen, som 

skænkede institutionen et flag. Desuden lykønskede Ulla 

Fischer pa børnehaveledelsens vegne. 

Borgmester Arne Hansen kunne henvise til, at 

institutionen var den sidste af den række af institutioner, 

som man for år tilbage havde planlagt opførelse af. 

Skoleinspektør J. O. Madsen betegnede dagen som en 

mærkedag og sagde bl.a., at man i socialudvalget ofte 

havde talt om nødvendigheden af et fritidshjem, da man 

gang på gang havde konstateret, hvorledes børn kunne 

komme i vanskeligheder, der kunne være indgået, hvis 

man havde haft et sted som dette. 

Institutionens daglige leder redegjorde kort for, 

hvad man skulle forstå ved en integreret institution 

som denne. Og siden begav de fremmødte sig rundt i 

institutionen for at se lokaliteterne. 

 


