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Stillesteder i Vejby og omegn
Rigtig mange kender helt sikkert journalist og forfatter Peter Olesen, der gennem mange år har haft sommerhus i Vejby Strand.
Netop der har han et af sine stillesteder, og det forstår man godt, når man ser disse billeder fra naturgrunden, sommerhuset 
og stranden - og i øvrigt kender vores område.

Peter Olesen har sidste år udgivet en bog ‘Mine stillesteder’ og deri fortæller han om sine lokale stillesteder, der udover sommer-
huset og stranden tæller bl.a. Heatherhill og Rudolph Tegners Museum & Statuepark. Det er vi nok mange, der er enige med ham i.

I pressemeddelsen til bogen står der:
Hvert enkelt menneske har sine stillesteder: i skoven, på stranden, i haven, i hjemmet, på gåturen eller på feriestedet. Hver af os ved, 
hvor vi kan finde stilheden, hvis vi ellers husker at opsøge den.  
Peter Olesen elsker stilhed! Og det er han ikke alene om. Nedlukningen af samfundet i 2020 har om noget vist os, hvor stor forskel der 
er på stilhed og støj. Pludselig var der færre biler på vejene og fly på himlen, og mange af os blev tvunget til at stoppe og ‘høre’ stil-
heden. Vidste vi det ikke før, så ved vi det nu: Hvor stor forskel der er på ro og larm, og hvor meget roen indvirker på det menneskelige 
velbefindende. Men stilhed er efterhånden blevet en mangelvare, og noget, man er er nødt til at opsøge på specifikke steder.  

I ‘Mine stillesteder’ tager Peter Olesen os med rundt til dejlige steder i både Danmark og udlandet - steder hvor man kan samle 
tankerne og finde ro. Skønt at vide, - hvis vi ikke allerede vidste det, - at vi her i området er velsignet med stillesteder! 
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