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Taknemmelig og rørt flyver-nevø er landet på heden

halvanden kilometer vest for 
Grønhøj. Her fandt Anders 
Straarup og nogle hjælpere så 
sent som i efteråret 2012 vrag-
dele, som nu indgår i en lille 
mindestue, der indvies sam-
tidig med mindesten-afslørin-
gen ved Grønhøj Kro.

Selve nedstyrtningsstedet 
er markeret med en pæl op-

sat af  Kongenshus Mindepark 
og med påskrift af  Lancaster-
gruppen.

Denne gruppe består af  An-
ders Straarup, kroejer Gre-
gers Laigaard, Grønhøj, samt 
Knud Gaarn-Larsen og Ger-
hardt Hørdum, begge Frede-
riks.

Gruppen har blandt andet 

samlet penge ind til stenhug-
ning af  mindestenen, som 
er doneret af  Grønhøj Vogn-
mandsforretning.

Ved afsløringshøjtidelighe-
den, der er åben for alle, kom-
mer foruden talere som Vi-
borg-borgmester Søren Pape 
Poulsen og oberst Steen Ul-
rich fra Flyvestation Karup 

blandt andre 10, der er fami-
lierelateret til de nedstyrtede 
flyvere.

For David Geddes er det én 
af  de helt store dage i hans liv.

»For mig og min familie er 
det et mørkt kapitel, der nu 
bliver oplyst,« siger han.

Skotske David Geddes (t.v), 
nevø til én af de nedstyrtede 
flyvere, og Anders Straarup 
studerer inskriptionen på 
pælen, der markerer stedet, 
hvor Lancaster-flyet styrtede 
natten til den 25. maj 1942. 
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Lancaster-gruppen med Gregers Laigaard, Gerhardt 
Hørdum, Anders Straarup og Knud Gaarn-Larsen samt 
David Geddes ved mindestenen, der afsløres i dag.

David Geddes og Anders Straarup »indvier« den lille 
mindestue, som nu er indrettet i kroens tidligere kørestald.

David Geddes er meget glad for, at nedstyrtningen 
bliver markeret, og mener, at »danskerne er 
fantastisk gode til at mindes krigens ofre«.

»
Jeg er meget 
imponeret 

og taknemmelig. 
Danskerne er 
fantastisk gode til at 
mindes krigens ofre

DaviD GeDDes, nevø til 
nedstyrtet, allieret flyver 

MølDrup: Haugårdhus, 
Haugård skole og Springbræt-
tet inviterer til temadag med 
faglig viden, forskning og fro-
kost på Springbrættet i Møl-
drup, Bavsøvej 25. 

Temadagen handler om 
behandlingsmuligheder for 
børn og unge med følger af  
kognitive vanskeligheder; for 
eksempel dårlig hukommelse, 
vanskelighed ved at lære nye 

arbejdsopgaver, koncentrati-
onsbesvær, forsinkede tanker 
og reaktioner, upassende gråd 
og latter, opfarende og asocial 
adfærd.

Psykolog Per Thomsen 
holder på temadagen oplæg 
om dialektisk adfærdstera-
pi: Evidensbaserede behand-
lingsprogrammer. 

Temadagen er henvendt til 
kommunale sagsbehandlere, 

anbringelseskonsulenter og 
andre relevante fagpersoner.

Temadagen finder sted 
mandag den 3. juni kl. 9-14.30.

Opholdsstedet Haugårdhus 
og Springbrættet har i samar-
bejde med Per Thomsen udar-
bejdet et længerevarende ud-
viklingsprojekt, som begyn-
der juni 2013 og varer frem til 
marts 2015. 

Projektet, der skitseres på 

Temadag om nye behandlingsmetoder
MølDrup: Lions Møldrup 
har i år solgt 162 buketter tuli-
paner til lokale virksomheder. 

Tulipansalget er en tradi-
tion i Lions, og virksomhe-
derne køber et antal buketter, 
der så leveres af  Lions-med-
lemmer.

Kampagnens logo viser to 
tulipaner. Den ene er en flot 
rank rød tulipan, og den an-
den er en vissen grå, og det le-

der hen til formålet med kam-
pagnen, der er at skabe over-
skud, så klubben har mulig-
hed for at gennemføre sit ar-
bejde med oplysning mod mis-
brug. 

»Også i år har virksomhe-
derne taget pænt imod sæl-
gerne, så der bliver et pænt 
overskud til oplysningskam-
pagnen,« lyder det fra Lions’ 
tulipanudvalg. 

162 buketter mod misbrug
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temadagen, er baseret på mo-
derne personlighedsteori, ny-
ere hjerneforskning og kon-
krete behandlingsprogram-
mer.

Onsdag den 4. december 
2013 vil de første resultater af  
projektet blive fremlagt.
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