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Byggeriet af det første vestdanske 
børnehospice kan nu gå i gang.

Strandbakkehuset i Rønde på 
Djursland er en realitet, da Ole 
Kirks Fond, opkaldt efter Legos 
grundlægger, har doneret syv mil-
lioner kroner til byggeriet.

Det skriver DR Østjylland.
Donationen fra Lego-fonden er 

afgørende for at komme i gang 
med byggeriet.

Det kommende børnehospice er 
en selvejende institution, og det 
betyder, at den selv skal ud og 
skaffe alle penge.

Derfor glæder pengene Dorit Si-
monsen, der er leder af Hospice 
Djursland, hvor børnehospicet og-
så kommer til at ligge.

- Vi skal selv finde fondsmidler 
til at bygge det nye hus, som i før-
ste omgang får plads til fire børn 
og unge og deres familier, så syv 
millioner kroner har virkelig stor 

betydning, siger hun.
Ole Kirks Fond skal blandt andet 

fremme livskvalitet for børn og de-
res forældre, og derfor er det na-
turligt at støtte byggeriet af et bør-
nehospice, siger fondens direktør, 
Karin Hindkjær.

- Når de er i en meget tung situa-
tion i deres liv, hvor de enten for-
håbentlig overlever, eller hvis de 
skal tage afsked, giver man hele fa-
milien en rigtig god ramme at væ-
re i, siger hun.

I dag skal man til Hellerup
I dag er der et enkelt hospice for 
børn i Danmark, som ligger place-
ret i Hellerup.

- Det betyder, at det i praksis kan 
være ret svært for familier i den 
vestlige del af landet at benytte sig 
af sådan et tilbud, siger Karin 
Hindkjær.

Det nye børnehospice Strand-

bakkehuset er vigtigt, fordi det 
skal løse nogle helt andre opgaver 
end et hospice for voksne.

Alvorligt syge børn bliver nemlig 
oftere end voksne udskrevet igen 
fra hospice, forklarer hospiceleder 
Dorit Simonsen.

Der vil derfor både være famili-
er, som skal tage afsked, og famili-
er, som er der midlertidig.

Første spadestik til byggeriet af 
Strandbakkehuset er til septem-
ber, og familier bliver budt vel-
kommen i november 2020.

Trods donationen fra Ole Kirks 
Fond er finansieringen endnu ikke 
fuldt på plads. Der mangler endnu 
tre millioner, og så har institutio-
nen yderligere planer for godt syv 
millioner.

Det er Region Midtjylland, som 
sørger for driften, når den fysiske 
bygning er på plads. 

 /ritzau/

Jyllands første børnehospice

Lukashuset i Hellerup er Danmarks første børnehospice. I november 2020 ventes 
Danmarks andet børnehospice at kunne tages i brug. Det placeres på Djursland.
  Arkivfoto:  Linda Kastrup/Ritzau Scanpix

Strandtasken ser ud til at skulle blive i ska-
bet resten af ugen, hvis man altså bedst kan 
lide at være på stranden uden overtøj.

Det ”efterårsagtige vejr” fortsætter nemlig 
resten af ugen, fortæller vagthavende mete-
orolog ved DMI Anja Bodholt.

- Det bliver igen temmelig blæsende, og 
torsdagen byder også på vedvarende regn. 
Fredag ser ud til at blive ugens lyspunkt, si-
ger hun.

Det er en forskydning af vejrsystemer, der 

trækker kold luft ned over Danmark.
- Polarfronten, som jo ligger oppe i atmo-

sfæren, er trukket ned over det centrale Eu-
ropa. Det betyder, at vi nu ligger på den køli-
ge side.

- Så frem for at vi som tidligere får varm 
luft fra syd, får vi nu vind fra nordvest ude 
fra Nordsøen, siger Anja Bodholt.

Fra starten af næste uge ser vejret dog ud 
til at byde på lidt mere varme og ”klassisk 
dansk” sommervejr med temperaturer om-

kring 20 grader.
- Der er ikke noget, der tyder på, at vi får 

ugevis med stabilt højtryksvejr og høje tem-
peraturer. Men fra næste uge ser det ud til, 
at vi får mere klassisk dansk sommervejr 
med temperaturer op til 20-22 grader. Så 
det bliver ikke så efterårsagtigt, som vi har 
set i denne uge, siger Anja Bodholdt.

Ifølge DMI’s månedsprognose for juli, der 
blev offentliggjort tirsdag, ser det ud til, at 
Danmark måneden igennem fortsat vil ligge 

nord for polarfronten.
Det vil ifølge det meteorologiske institut 

føre til temperaturer, der ligger under nor-
malen, og at temperaturerne samtidig vil 
svinge meget mellem landsdelene og fra dag 
til dag.

Der vil dog kortvarigt kunne strømme 
varm luft op over Danmark fra øst, der kan 
give over 20 grader, men det øger også risi-
koen for kraftig nedbør og tordenvejr, skri-
ver DMI i prognosen. /ritzau/

Det efterårsagtige vejr fortsætter

Vejret 4. juli 2019 Vejret verden rundt Solen

Vejret de næste 5 døgn

 Temperaturer     Nedbør

 Højvande

 Månen

Skyet vejr med regn af og til. Temp. 
mellem 14 og 16 grader. I aften og i nat 
en overgang mere vedvarende regn og 
temp. mellem 10 og 15 grader. Vinden 
bliver hård fra vest, ved kysterne 
stedvis op til kuling, og der 
kan komme kraftige 
vindstød. 
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Mest skyet skyet vejr med 
regn og byger de fl este 
steder. Temp. mellem 14 og 
18 grader. I aften og i nat en 
overgang mere vedvarende 
regn og temp. mellem 
10 og 15 grader. Vinden 
bliver jævn til hård fra vest, 
ved kysterne stedvis op til 
kuling, og der kan komme 
kraftige vindstød. 

Danmark i dag
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Fredag: Mest tørt med lidt eller nogen sol. Temp. mellem 12 og 18 grader 
og jævn vind fra vest.
Lørdag: Først skyet med regn de fl este steder, senere klarer det op vest-
fra med nogen sol. Temp. mellem 12 og 17 grader. Frisk vind fra nordvest.
Søndag: Perioder med lidt eller nogen sol og lokale tordenbyger. Temp. 
mellem 12 og 15 grader. Vinden bliver jævn fra vest.  
Mandag og tirsdag: Mest tørt med lidt eller nogen sol. Temp. mellem 
13 og 19 grader. Vinden bliver let til jævn fra nordvest.  
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Dagtemperaturer og vejr i dag ved middagstid
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I Aalborg går solen i dag ned kl. 22.13
og står op i morgen kl. 4.34
I Thisted går solen i dag ned kl. 22.17
og står op i morgen kl. 4.44

Dagen er aftaget med 0 timer og 10 minutter

Dagens længde er 17 timer og 39 minutter

I Aalborg går månen i dag ned kl. 23.37
og står op i morgen kl. 6.20

I Thisted går månen i dag ned kl. 23.41

og står op i morgen kl. 6.30

Sidste Kvarter 25/7   Nymåne 1/8

Første Kvarter 9/7   Fuldmåne 16/7

        Maksimum   Måneden frem til i går kl. 05.00
        Minimum   Måneden sidste år
----- Normal for måneden  Gennemsnit for måneden

Luftfugtigheden i Nordjylland forventes i dag at være: Normal 

Uv-indekset i Nordjylland forventes i dag at være: 5,7

Skagen
Frederikshavn
Hirtshals
Hanstholm
Thisted

Thyborøn
Aalborg
Hals Barre

07:20, 19:36

Kilde: DMI, Astma-Allergi Danmark
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1   15           31 Skagen Aalborg  Haverslev

Skagen: 0,1 mm Aalborg: 1,0 mm Haverslev: 1,5 mm
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Pollentallet er det 
gennemsnitlige antal
pollen pr. kubikmeter 
i Viborg.
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