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Thisted
Telefon 99199300 Fax 99199408 E-mail thisted@nordjyske.dk  
Adresse Sydhavnsvej 5, 7700 Thisted

Af Pernille K. Damsgaard og
Peter Mørk (foto)
pm70@nordjyske.dk

THISTED: - Jeg er tidligere nar-
koman. - Jeg er tidligere al-
koholiker. Sådan præsente-
rede Allan Andersen og Kim 
Heide sig, da de tirsdag for-
middag sad overfor godt 30 
EUD-elever på campus 10 i 
Thisted. 

- Jeg er slet ikke i tvivl om, 
at nogle af jer har prøvet 
stoffer, så derfor skal I høre 
rigtig godt efter det, vi siger 
her, sagde Allan Andersen 
indledningsvist. 

Det fik de mange unge 
mennesker til at være helt 
stille. Faktisk kunne man hø-
re en knappenål falde på 
gulvet, mens tilhørerne sad 

mundlamme og blot stirrede 
på det to mænd, efterhån-
den som de fortalte mere og 
mere om deres barske liv.

Heroinmisbrug
Allan Andersen har været 
stoffri i 14 år, men inden da 
var han misbruger i 30 år. 
Det gjaldt både kokain, am-
fetamin, tjald og de sidste 
mange år var heroinen hans 
faste følgesvend. I løbet af sit 
misbrug ændrede Allan An-
dersen karakter. Han blev 
voldelig, og har dermed fle-
re domme bag sig, han løj, 
han manipulerede, han stjal, 
han truede vidner. Han gjor-
de en masse ting, som han i 
dag fortryder inderligt.

- Derfor håber jeg, at der 
bare er en, der lytter og der-

med slipper for det helvede, 
jeg har været igennem, sag-
de Allan Andersen.

Kim Heide nikkede be-
kræftende.

- Ja, så er det det hele 
værd, sagde Kim Heide.

Kim Heide lagde sprutten 
på hylden for 1,5 år siden, 
men har ellers siden 1994 
drukket tæt. Gerne op til fire 
vodkaflasker om dagen. I 
sommeren 2016 blev han 
indlagt med leverkoma. Han 
svævede mellem liv og død.

- Jeg blev simpelthen så 
bange. Min lever, mine nyrer 
og min bugspytkirtel døede 
ligeså stille, sagde Kim Hei-
de, inden han tog i mod ele-
verne, som alle er i 15-17-
års alderen. 

Bag tremmer
Eleverne fik et indblik i Kims 
liv, hvor de kunne høre, hvor 
langt ude Kim var, for at fi-
nansiere sit forbrug. Det 
gjaldt tyverier, vold og ikke 
mindst et bankrøveri, som 
han kom i fængsel for. Sam-
let set har han siddet fem år 
bag tremmer.

- I aner simpelthen ikke, 
hvad det gør ved en at sidde i 
fængsel, supplerede Allan 
Andersen, mens han kigge-
de på flokken af elever, som 
slet ikke havde svært ved at 
lade telefonerne blive i lom-
men og bare lytte. Selv var 
Allan Andersen ikke just en 
mønsterelev.

- Jeg ville feste - gerne fra 
onsdag til mandag. Jeg gad 
ikke skole og arbejde og ef-

terhånden fik stofferne over-
taget. Jeg ødelagde mit sind, 
mit selvværd, min livsglæde 
og mine værdier. Jeg havde 
heller ingen stopklods, så jeg 
gjorde mange ting, jeg har 
fortrudt. Det ønsker jeg ikke, 
at der skal ske for jer, sagde 
Allan Andersen.

Både Allan Andersen og 
Kim Heide har ikke mange 
ord tilovers for statens og 
kommunernes misbrugspo-
litik. 

- I dag er der langt færre 
behandlingsmuligheder end 
for bare 10 år siden. Det er 
ikke godt, sagde Allan An-
dersen.

Det er netop en af årsager-
ne til, at Mette Frøkjær, der 
er SSP-vejleder hos Campus 
10, synes, at foredraget er 

yderst vigtigt.
- Det er vigtigt for os, at 

fortælle de unge mennesker, 
hvad der kan ske, sagde Met-
te Frøkjær.

Stof til eftertanke
Tre unge fyre fik i hvert fald 
lidt at tænke over.

- Jeg synes, det er spæn-
dende at høre om det. Jeg 
kender også nogle, som har 
prøvet stoffer, så det sætter 
bestemt nogle tanker i gang, 
sagde Rasmus Møller Peder-
sen. Kammeraten Rasmus 
Immersen kender også flere, 
som har ”taget noget til næ-
sen”. 

- Det er jo nemt at få fat på 
stofferne, så det giver lidt en 
klump i halsen, for det er ret 
voldsomt at høre deres hi-

Tidlig død er tit en selvfølge
MISBRUG: Allan Andersen og Kim Heide overlevede mange års misbrug. Deres livshistorie skal få unge til at sige fra

Eleverne lyttede opmærksomt, da de hørte om Kim Heide og Allan Andersens oplevelser som misbru-
gere. 

Mette Frøkjær, der er SSP-vejleder på Campus 10, synes det er vigtigt, at tidligere misbrugere kommer 
og fortæller deres livshistorie. 

 » Jeg gjorde mange ting, jeg har 
fortrudt. Det ønsker jeg ikke, at der 
skal ske for jer.
ALLAN ANDERSEN, tidligere heroinmisbruger.
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storier. Desuden er stofferne 
også blevet stærkere, og pil-
lerne ligner jo slik, sagde 
Rasmus Immersen og forsat-
te:

- Det er godt de kommer 
her og fortæller om deres liv, 
sagde han.
Rasmus Immersen ser ger-

ne, at man fortæller om stof-
fer og får besøg af misbruge-
re tidligere end i 10. klasse.

- Det må gerne være fra 7. 
klasse, sagde han.

Det var også på omtrent 
det alderstrin, at Allan An-
dersen begyndte på sit mis-
brug. Han fik livet tilbage 

som 43-årig.
- Og jeg skulle i en alder af 

46 år lære at leve, sagde Kim 
Heide.

Foredraget var arrangeret 
i samarbejde med Kirkens 
Korshær og Solstrålen i Thi-
sted. 

Kim Heide og Allan Andersen fortæller gerne om deres misbrug. Misbrug, som har bragt dem i fæng-
sel, ødelagt deres selvværd, livsværdier og sind. Nu vil de gerne plante et frø, så unge ikke kommer i 
samme situation.

To klasser hørte foredraget tirsdag formiddag. De kommende to tirsdage kommer Kim Heide og Allan 
Andersen atter på Campus 10 i Thisted. 

Af Jens Peter Svarrer
jens.peter.svarrer@nordjyske.dk

PRAG: Thysquash havde tre 
spillere med ved super se-
rious-turneringen Czech Ju-
nior Open i den tjekkiske ho-
vedstad Prag i dagene 18.-
22. januar.

Bedst gik det set med loka-
le øjne i rækken for piger un-
der 17 år. Her deltog Klara K. 
Møller. Hun var på forhånd 
regnet blandt favoritterne, 
hvilket hendes seedning 
som nummer ét vidnede om.

Klara K. Møller levede til 
fulde op til favoritværdighe-
den og spillede sig i overle-
gen stil frem til finalen mod 
russeren Aleshina, Her tabte 
hun første sæt, men derefter 
viste thyboen, at hun nær-
mer sig verdenstoppen med 
lynskridt.

- Klara kørte russeren godt 
og grundigt rundt på banen, 
og til sidst kunne hun stræk-
ke hænderne i vejret og tage 
sin først titel i karrieren. Det 
var en velfortjent titel, og 
mon ikke der ligger flere og 
venter i fremtiden. Klara har 
endnu ca. et halvt år i denne 
række, lyder det fra Sten 

Lauridsen, Thysquash.
Klara ligger pt. nummer 

fem på ESF-ranglisten, men 
hun vil med denne sejr kom-
me i top tre.

Klara er allerede klar til at 
forsvare titlen i næste må-
ned, hvor hun som eneste 
thybo deltager i French Juni-
or Open, der afvikles i dage-
ne 15.-18. februar.

Uden for medaljerækken
I piger under 19 deltog Sa-
rah Lauridsen i sin sidste ju-
nior turnering, inden hun 
rykker op som senior.

Sarah var seedet to, og 
hun spillede sig planmæs-
sigt i semifinalen, hvor hun 
mødte hendes onde ånd, 
ukraineren Usenko. De har 
efterhånden mødtes en del 
gang og med flest sejre til 
ukraineren, og denne gang 
var ingen undtagelse: Sarah 
tabte 1-3 og måtte se sig 
henvist til at spille om bron-
zen.

- Denne kamp blev ikke 
den store oplevelse for Sa-
rah. Hun mødte en veloplagt 
tysker Kacenka Tycova, som 
ramte dagen, hvor alt lykke-
des, og selv om Sarah sled 

for sejren, måtte hun se ty-
skeren tage kampen med en 
3-1 sejr, beretter Sten Lau-
ridsen.

Sarah slutter dermed sin 
juniorkarriere som nummer 
fire på ESF-ranglisten og 
med 5 super serious-sejre i 
junior-tiden.

I piger under 15 deltog 
Laura Lauridsen og med en 
seedning, der hed 17/24 ud 
af de 35 spillere der var i 
rækken, var der på forhånd 
lagt op til at Thyboen skulle 
slide kraftigt i det for at vin-
de kampe.

- Men Laura spillede sin 
bedste turnering til dato hun 
vandt tre ud af fem kampe - 
Laura spillede fantastiske 
kampe blandt andet mod 
verdens nummer ét, Franka 
Vidovic fra Kroatien, hvor 
Laura pressede kroaten i før-
ste sæt som sluttede 9-11. 
Hun måtte dog sande, at der 
var klasseforskel, idet hun 
tabte kampen med 0-3, for-
tæller Sten Lauridsen.

Laura Lauridsen sluttede 
som nummer 11 hvilket må 
siges at være langt over seed-
ningen.

Klara Møller 
til tops Tjekkiet
SEJR: Den unge squash-spiller fra Thy levede op til favorit-
værdigheden i ungdomsturnering i Prag

Af Villy Dall
villy.dall@nordjyske.dk

HURUP: I forbindelse med, at 
Pakhuset i Doverodde Køb-
mandsgård 2019 ventes at 
åbne som nyt permanent ud-
stillingssted for Statens Mu-
seum for Kunst, har det et 
stykke tid stået klart, at alle-
rede i år måtte Kultureks-
pressen i Sydthy finde sig et 
nyt hovedudstillingssted. 
Det er nu ved at være på 
plads, fortæller formand 
Grete Johansen, Agger.

Den tidligere Hurup Mø-
belfabrik er stillet til rådig-
hed af vinduesfabrikken Ide-
al Combi:

- Aftalen går ud på, at vi 
betaler lys og varme, og at vi 
kan disponere over lokaler-

ne fra og med sidste uge i 
september, fortæller Grete 
Johansen, som tilføjer, at 
når Kulturekspressen mødes 
til ordinært repræsentant-
skabsmøde mandag aften 
26. marts i Agger Beboer-
hus, er et centralt punkt på 
dagsordenen, hvordan loka-
lerne kan omdannes til ud-
stillingssted forud for den 
næste udgave af kulturfesti-

valugen i og omkring skoler-
nes efterårsferie i oktober:

- Lokalerne er velegnet til 
kunstudstilling, der er gode 
toiletforhold, og rigelige 
parkeringsmuligheder, og vi 
kan holde ferniseringen i lo-
kalerne. Kort sagt: Det er et 
godt sted, siger Grete Johan-
sen.

W kulturekspressen.dk

Kulturekspressen rykker 
til Hurup

Vinduesfabrikken Ideal Combi købte 2012 bygningerne fra den tid-
ligere Hurup Møbelfabrik.  Arkivfoto: Peter Mørk

 » Det er spændende at høre, og 
det sætter bestemt nogle tanker i 
gang.
RASMUS MØLLER PEDERSEN, elev Campus 10.


