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I AFTEN

TØN tirsdag 17. februar 2009

Det værste er
UDSENDT: I seks måneder har Lars Peter
Lauridsen fra Højer
været udsendt som
soldat i Afghanistan.
Seks måneder væk fra
kone og tre børn - med
afsavn og angsten for,
at det går galt.

500 mødes til
synnejysk
generalforsamling

Af Janne Bennike-Sorgenfri
Tlf. 7211 4060, jbs@jv.dk

NR. HOSTRUP: Æ Synnejysk
Forening holder generalforsamling i aften i SI-centret i
Nr. Hostrup ved Rødekro. Foreningen har i øjeblikket ca.
2100 medlemmer i hele Danmark, og der er tilmeldt næsten 500 til generalforsamlingen. Ud over generalforsamlingen bliver der fællessang
med Alfred Petersens Trio.
Der serveres solæg og gule
ærter med alt tilbehør. Efter
generalforsamlingen er der
underholdning med »Willys
Kaffeklub«.

HØJER: Han sidder på gulvet med den mellemste
dreng, Mikkel, og spiller
Xbox.
Det har han ikke gjort i
seks måneder.
Lars Peter Lauridsen er
soldat, overkonstabel af 1.
grad, og siden han tegnede
langtidskontrakt med militæret, har han været udsendt
fem gange. Til Irak, Bosnien
og senest Afghanistan. Det
er kun tre dage siden, han
kom hjem fra endnu en seks
måneders udsendelse.
– Den sidste periode har
været den værste.
Ordene kommer fra Hanne Lauridsen, Lars Peters
kone gennem snart ni år, der
sidder med den yngste på
skødet. Marie er 14 måneder. Hun var kun otte måneder, da hendes far tog af
sted. Ned til et krigshærget
land. Ned til et land, hvor
der i øjeblikket er 650 danske soldater udstationeret.
Seks danske soldater mistede livet i den periode, Lars
Peter Lauridsen var udstationeret.

AGILITYSTÆVNE

Speedy fik 4. plads
TØNDER: Nina Larsen fra
Tønder civile Hundeførerforening havde lørdag sin hund
Speedy med til et stort indendørs agilitystævne i Vejle.
Hun blev sammen med Speedy nummer fire i Spring i
klasse 1, mens det i Agility
klasse 1 blev til en 20. plads. I
Agility åben klasse blev det til
en 18. plads.
mgr

Hannes angst

FASTELAVN

Lav din egen maske
SKÆRBÆK: Har man lyst til
at høre lidt om, hvorfor vi holder fastelavn, og har man lyst
til at lave sin egen fastelavnsmaske, så er chancen der lørdag den 21. februar. Det er Jane Boes, kulturkoordinator
fra Kunstnerhuset i Skærbæk
Kursus- og Fritidscenter, der
gerne vil se en masse børn i
Kunstnerhuset denne dag.
Her fortælles om den folkelige tradition, som fastelavn er,
men det vigtigste er dog at få
lavet sin egen fastelavnsmaske og også få hjælp til at dekorere sit helt eget fastelavnsris sammen med en
kunstner.
Det er Aktiv Butikker/Skærbæk Håndværker- og Handelsstandsforening, der står
som arrangør, og de kreative
udfoldelser foregår mellem
klokken 13 og 16.

– Det er første gang, så mange soldater mister livet,
mens jeg er af sted. Flere af
dem var involveret i mineulykker. Vi mistede også en
mand i Irak, mens jeg var
der, husker Lars Peter.
Trods de dystre tabstal, tænker han ikke på faren, mens
han er der.
– Det er en erhvervsrisiko.
Jeg er ikke med helt fremme
i forreste linje. Ofte har jeg
arbejdet i messen eller lidt
længere bagud, så risikoen
er ikke så stor for mig, forklarer han. Det har også
gjort det lettere at sælge en
udstationering til Hanne, forklarer han.
– Når vi mister en mand,
er der selvfølgelig en periode, hvor vi er meget berørte
af det. Men så er det som
om, vi rykker tættere sammen, forklarer han. Så skal
vi videre.
Alligevel sidder angsten i
Hanne, når han er væk.
– Det er værst, hvis jeg
ved, han skal ud at køre i

Lars Peter Lauridsen nyder at kunne lege med sine børn igen - her sammen med den mellemste søn Mikkel.
Historien om familien Lauridsen fra Højer kan også følges på TV Syd, der sendes onsdag den 18/2 klokken 19.30.
FOTO: HANS CHRISTIAN GABELGAARD

området, og jeg så ikke hører fra ham i længere tid. Så
har jeg flere gange spekuleret over, om der er sket noget.
– Jeg følger også med, når
medierne skriver om endnu
en soldat, der har mistet livet. Det første jeg hæfter
mig ved er, når der står: De

pårørende er underrettet. Så
ved jeg, pyha, det gælder ikke mig, forklarer hun.

Hverdagen
Hanne skal både klare savnet af Lars Peter og stadig
klare en hverdag med tre
mindre børn. Og det trækker ind imellem tænder ud.

– Der er da dage, hvor jeg
er helt kørt ned. Og jeg kan
da i princippet også sætte
mig ned og græde hver aften. Men jeg prøver i stedet
at tage en dag ad gangen.
Som regel er de 14 første dage de værste. Her skal vi forsøge at få kørt nogle rutiner
ind - uden far. De ældste

børn er som regel kede af
det, og kan ikke forstå, hvorfor far ikke lige kan komme
og putte dem. Men efter de
14 dage går det som regel
bedre, smiler hun.
Det hjælper også, at Hanne og Lars Peter har næsten
daglig telefonisk kontakt,
hvis ellers telefonlinjerne vir-

