Seks familier på ferie i Vigsø
Også i år har menighedsplejen været på ferie i Vigsø feriecenter i uge 28.
Feriefonden er gennem Samvirkende menighedsplejer med til at give mulighed for
at økonomisk svage familier med børn en uges oplevelsesrig pusterum fra
dagligdagen. Denne gang gik turen til Vigsø feriecenter ved Hansholm. Et dejligt sted
i udkanten af Nationalpark Thy. Der er masser af frisk luft, saltvand og særpræget
natur. Dejlige stier ned til stranden, og en lang fin strand med mange bunkere fra
krigens tid. Vi var 13 voksne og 16 børn. To frivillige var med fra menighedsplejen.
Glade børn der legede på legepladsen, kælede for gederne, brugte svævebane og
klatrevæg. Også et stort badeland blev flittigt brugt.
Vi var på to ture, først til Klitmøller med guide der fortalte om fiskeriet før i tiden,
skudeprammene der sejlede til Norge med fødevarer og tilbage med porcelæn, tøj
og træ. Også en tur i klitterne hvor vi hørte om bevoksningen der. Vi havde
madpakker med, som vi spiste ved Landingspladsen. Efter turen fik vi vores
medbragte kaffe, saft med kage.
Den næste tur var et par dage efter til Nors sø. Nationalparken havde arrangeret en
vildmarksdag. Det var primitive naturting der foregik, såsom at samle urter til en
trylledrik, træklatring, brænde sit navn i træ, partere en fisk, slå søm og skruer i, lave
mad over bål med bl.a. grannåle og kamilleblomster, bueskydning og bage snobrød.
Bål mange steder, så vi lugtede alle meget af røg da vi kom hjem.
Rigtig mange frivillige er med til at sådan en dag kan foregå. Begge dage var vi
heldige med vejret, dejligt solskin og en let brise.
Naturligvis var vi også en tur ved Vesterhavet. Vi boede kun en km. derfra. Vi gik
derned, og samlede sten. Også i Vigsø ligger stadig mange bunkers fra krigens tid.
En dag malede vi på sten. Det er en ting især børnene er meget begejstrede for.
Vi spiste sammen nogen gange, dels med mad familierne lavede og den sidste aften
en buffet som feriefonden gav.
Det er et rigtig godt tilbud der gives fra Samvirkende menighedsplejer. Foruden
huset de bor i gives kostpenge og kørselsgodtgørelse derop og hjem.

Alle vendte hjem efter en oplevelsesrig uge fulde af indtryk, og med fornyet energi.

