
30.	  juni	  2014	  
	  

Drejet,	  
samlingssted	  for	  efterkommere	  af	  
Kirstine	  og	  Jens	  Madsen	  Jensen.	  

	  
Værdigrundlag	  
	  
Drejet	  er	  et	  samlingssted	  vi	  har	  arvet	  fra	  Kirstine	  og	  Jens,	  vores	  bedsteforældre,	  
oldeforældre	  og	  tipoldeforældre.	  Drejets	  ånd	  har	  levet	  gennem	  den	  kultur	  og	  
historie	  de	  har	  bragt	  videre	  til	  deres	  børn	  og	  børnebørn.	  Vi	  vil	  gerne	  formidle	  
disse	  værdier	  videre	  til	  alle	  i	  familien	  gennem	  et	  værdigrundlag	  som	  kan	  
beskrive,	  hvad	  vi	  sammen	  finder	  særligt	  i	  vores	  familiefællesskab.	  
	  
Det	  er	  Drejets	  brugere,	  der	  dynamisk	  laver	  stedets	  værdifulde	  fællesskab.	  Det	  
statiske	  eksisterer	  ikke	  på	  Drejet,	  selvom	  vi	  har	  familiens	  traditioner	  og	  kultur	  
med	  os.	  
	  
Fællesskab	  og	  integritet	  er	  helt	  centrale	  nøgleord.	  Det	  er	  vore	  personligheder	  og	  
den	  mangfoldighed	  vi	  har	  i	  familien,	  der	  skaber	  det	  fællesskab,	  der	  løbende	  skal	  
udvikle	  Drejets	  værdier.	  	  
	  
Fællesskabet	  bærer	  Drejet.	  På	  Drejet	  værner	  vi	  om	  alles	  integritet	  –	  man	  er	  båret	  
af	  at	  være	  sig	  selv.	  Vi	  værner	  om	  det	  personlige	  udgangspunkt	  i	  fællesskabet	  –	  du	  
skal	  være	  dig	  i	  fællesskabet.	  Vi	  har	  forskellige	  historier	  og	  måder	  at	  være	  på	  
Drejet	  på	  –	  der	  er	  ingen	  uskrevne	  regler.	  
	  
	  
Husorden	  
	  
Grunden:	  
Drejet	  ligger	  midt	  i	  naturreservatet	  Tryggelev	  nor	  og	  den	  tilliggende	  strand,	  der	  
udgør	  et	  stort	  fredet	  område.	  Det	  kræver,	  at	  vi,	  som	  medlemmer	  på	  Drejet,	  viser	  
omtanke	  og	  respekt	  for	  vort	  naboskab.	  Vor	  grund	  skal	  være	  et	  levende,	  dejligt	  
sted,	  hvor	  alle	  kan	  udfolde	  sig	  med	  denne	  særlige	  beliggenhed	  i	  mente.	  

•   Undgå	  unødig	  støj	  –	  dæmp	  radio	  og	  tænk	  på,	  hvornår	  der	  bruges	  
generator	  mm.	  

•   Grunden	  skal	  være	  levende	  og	  bruges.	  Men	  hold	  rydeligt,	  så	  andre	  ikke	  
stødes	  af	  vores	  leben	  –	  visuelt.	  

•   Campingvogne	  er	  forbudt	  –	  en	  restriktion	  for	  det	  fredede	  område.	  
•   Telte	  bør	  anbringes	  diskret	  
•   Vær	  høflige	  overfor	  fremmede.	  Spørg	  om	  du	  kan	  hjælpe	  med	  noget.	  
•   Stranden	  er	  alles.	  Vi	  kan	  ikke	  gøre	  krav	  på	  at	  have	  den	  for	  os	  selv.	  
•   Stå	  på	  god	  fod	  med	  de	  lokale	  
•   Noret	  er	  et	  vigtigt	  fugle	  reservat	  og	  al	  færdsel	  udenfor	  de	  anlagte	  stier	  er	  

forbudt.	  
•   Pas	  på	  brandfaren,	  når	  der	  grilles,	  laves	  bål	  og	  ryges.	  
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•   Efter	  bål	  på	  stranden,	  køles	  sandet	  af	  med	  store	  mængder	  vand.	  
	  
Huset:	  

•   Vis	  omtanke	  med	  brug	  af	  madrasser,	  dyner	  mm.	  
•   Levende	  lys	  på	  hemsen	  er	  forbudt.	  
•   Tørring	  over	  brændeovnen	  er	  forbudt	  pga.	  brandfare.	  
•   Ryd	  op	  efter	  jer.	  
•   Køleskab	  og	  kælder	  vaskes	  efter	  brug.	  
•   Husk	  at	  efterlade	  gas	  til	  de	  næste.	  
•   Tag	  jeres	  ejendele	  med	  –	  herunder	  mad,	  tommeflasker,	  legetøj	  mm.	  
•   Forlad	  huset	  som	  i	  ønsker	  at	  modtage	  det.	  

	  
Postkassen:	  
Nøglen	  til	  postkassen	  hænger	  inden	  for	  køkkendøren	  ved	  vasken.	  
Tøm	  postkassen	  og	  se	  om	  der	  er	  noget	  relevant	  for	  familieselskabet	  ”Drejet”.	  
Hvis	  der	  er	  post,	  så	  sørg	  for	  at	  den	  rette	  modtager,	  eventuelt	  bestyrelsen,	  får	  
breve	  og	  henvendelser	  der	  har	  betydning.	  Formanden(pt.	  Eva)	  for	  bestyrelsen,	  
vil	  til	  enhver	  tid	  kunne	  hjælpe	  med	  at	  post	  havner	  rette	  sted.	  

Lokholm:	  
Husk	  at	  låse	  på	  Lokholm	  før	  du	  forlader	  Drejet,	  da	  vi	  har	  værdifuldt	  værktøj	  
stående	  til	  vedligehold	  af	  huset	  og	  grunden.	  
	  


