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Grunden til at de ikke har 
noget at sige om den 
aktuelle sag om 
borgervejleder Jesper 
Gottlieb er, at de alle har 
været dybt involveret i 
sagen, hvor de selv har 
hørt ensidige partsindlæg, 
men aldrig nogensinde 
hverken talt med manden 
selv eller givet ham 
samme lukrative adgang, 
som forvaltningens 

ensporede skare af 
forurettede medarbejdere 
har haft.

Kort sagt er der tale om en 
skueproces.

Der hersker ikke længere 
tvivl om at Jesper Gottlieb i 
sine år som borgervejleder 
i Fredericia Kommune har 
gjort et godt stykke arbejde 
for borgerne, for det 
indrømmer selv 
forvaltningen. 
Virkeligheden er bare, at 
det er politikerne og 
kommunalforvaltningen 
ligeglade med. De er også 
ligeglade med pressen og 
borgerne.

Årsagen er den simple, at 
de er i begyndelsen af en 
ny embedsperiode, og at 
de er overbeviste om at 
sagen vil være længe 
glemt inden næste valgår.

Alt dette ændrer ikke ved, 
at det mindste man skal 

kunne i en retsstat og et 
demokrati er at give alle en 
mulighed for en rimelig 
rettergang. Jesper Gottlieb 
var dog allerede fortid, da 
han sendte en e-mail til 
gruppeformændene efter 
kommunalvalget i 2021, og 
selv gjorde forvaltningen og 
politikerne opmærksomme 
på at hans stilling ikke var 
beskyttet, sådan som alle 
ellers havde troet.

Udokumenterede 
påstande

Det er politikernes ret at 
kunne bestemme, hvem 
der er ansat i Fredericia 
Kommune. Ligeledes er det 
også nødvendigt, at der er 
generel opbakning til en 
borgerrådgiver blandt 
politikerne. Det uhyggelige 
ved denne sag er dog, hvor 
lidt interesse de siddende 
politikere har udvist for at 
høre eller møde Jesper 
Gottlieb, modsat den 

voldsomme interesse der 
har været for at høre 
topledere komme med 
anklager og påstande mod 
selvsamme. 
Udokumenteret, vel at 
mærke.

I Danmark har vi bygget 
folkestyret op på den 
måde, at vi vælger 
politikere og ansætter 
embedsfolk. Principielt 
lader vi politikerne 
bestemme over 
embedsfolkene, og vi 
kræver at der er 
armslængde mellem de to 
grene. Realiteten er dog, at 
vi i Fredericia ser ud til at 
have fået et ualmindelig 
tavst politisk byråd, hvilket 
sandsynligvis skyldes den 
alvorlige politiske krise der 
har raset i Fredericia siden 
december 2020. Også de 
nye partier i byrådet, Det 
Konservative Folkeparti og 
SF, formår ikke at sætte en 
ny politisk dagsorden, på 
trods af gyldne løfter om 

det modsatte.

Sukker efter 
politisk kultur

Atter er politik og 
embedsførelse et fedt. Der 
sluttes ring om kommunen, 
embedsværket og byrådet, 
mens borgerne og pressen 
er trælse faktorer, man ind 
imellem er nød til at 
forholde sig til.

På dette tidspunkt leder 
erhvervslivet og borgerne 
efter håb for Fredericia. 
Man sukker efter en 
politisk kultur der kan 
skabe fremgang, vækst og 
fornyelse. For Fredericia er i 
hård konkurrence med 
andre kommuner. Der er 
ikke brug for sløseri med 
byens omdømme. Der er 
heller ikke brug for 
processer mod den ene 
eller anden person, der er 
faldet i unåde. Men der er 
brug for handlekraftige, 

indsigtsfulde og dygtige 
mennesker, der kan være 
med til at udvikle 
Fredericia og sikre 
sammenhængskraften i 
det lokalsamfund, vi har.

Hvis nogle tror at et 
byrådsvalg er en 
gummicheck til at gøre, 
hvad man vil, så tager de 
fejl. At være folkevalgt 
bliver man på lånt tid. 
Allerede dagen efter at 
vælgerne har talt, 
begynder bogføringen. 
Sådan er demokratiet. 
Vælgerne holder øje med 
hvad de får for deres 
stemmer. Og at udføre 
magt med tavshed er 
absolut ikke det, vælgerne 
er blevet solgt eller har 
stemt for.

Den tavse magt
I disse dage ser 
store dele af 
Fredericias 
befolkning 
chokerede og 
måbende til, mens 
de nyvalgte 
politikere i byrådet 
forbliver tavse og 
anonyme.

Af Janus Bang
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Det blev Middelfart 
Kommunes grønne 
energifællesskaber, der 
vandt den allerførste 
uddeling af Kommunernes 
KLimapris. En pris KL har 
stiftet for at give de mange 
grønne initiativer i 
kommunerne den 
opmærksomhed og 
anerkendelse, de fortjener.

Middelfart Kommune 
vandt prisen for aktivt at 
udvikle lokale 
energifællesskaber drevet 

af borgerne selv. Blandt 
eksemplerne er ”Sol-Over-
Brenderup”, der er en 
solcellepark opfundet, 
igangsat, drevet og ejet af 
borgerne i byen Brenderup. 
Og i landsbyen Føns har 
borgerne energirenoveret 
og etableret deres helt eget 
nærvarmesystem baseret 
på jordvarme og resttræ.

– Det er ofte ikke nemt at 
bygge for eksempel 
solceller og vindmøller 
uden at møde modstand 
fra dem, der skal bo tæt 
på. Derfor er det også dybt 
imponerende at se, 
hvordan Middelfart 
Kommune har knækket 
koden til få de lokale 
borgere engageret i at 
etablere lokale grønne 
energikilder, siger formand 
for KL’s Miljø- og 
Forsyningsudvalg, Birgit S. 
Hansen. Hun fortsætter:
– Kommunerne har taget 
klimalederskabet på sig. 
Det har Middelfart 
Kommune også, og de har 
samarbejdet med borgerne 
på en helt ny måde. Jeg er 

ikke i tvivl om, at rigtig 
mange kan lade sig 
inspirere af deres indsats, 
og derfor er det også en 
stor fornøjelse at 
overrække prisen til 
Middelfart Kommune i dag. 
Jeg må samtidig sige, at 
der også er blevet indstillet 
rigtig mange andre gode 
initiativer, og det bekræfter 
mig kun i, at kommunerne 
de seneste år virkelig har 
sat klimatempoet op.

De tre øvrige nominerede 
indsatser til Kommunernes 
KLimapris var 
Nørreådalsprojektet i Viborg 
Kommune, laboratoriet for 
bæredygtigt boligbyggeri i 
Køge og 
Rathlousdaldæmningen i 
Odder Kommune.

I alt var 64 initiativer blevet 
indstillet til prisen. Find 
dem på Kommunernes 
klimakort.

Med KLimaprisen følger et 
trofæ skabt af 
billedkunstner, Kigge Hvid.

Meget tilfreds 
borgmester

– Det er jo fantastisk. Det 
er et privilegium at få den 
pris. I øjeblikket er 
kommunerne 
omdrejningspunkt for 
meget arbejde med 
konkrete klimaprojekter, så 

det er et fornemt selskab at 
få prisen i. Det er vi glade 
og stolte over. Jeg sender 
en kæmpe ros til borgerne 
fra Brenderup og Føns, der 
har været aktive i at lave 
grundlaget. De har været 
med til at skubbe til vores 
opfattelse af 
borgerinvolvering. De har 
haft ambitioner på det 

grunde område, som vi har 
hjulpet med at realisere – 
det er stærkt, at man kan 
spille sammen om den 
grønne dagsorden, 
fortæller borgmester 
Johannes Lundsfryd 
Jensen til Middelfart 
AVISEN.

Middelfart Kommune vinder Kommunernes klimapris
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Fredag formiddag 
blev spændingen 
udløst på scenen 
til Kommunal-
politisk Topmøde, 
der i disse dage 
løber af stablen i 
Aalborg. Middelfart 
Kommune endte 
med at vinde 
prisen.

Af Andreas Dyhrberg Andreassen

AVISEN POLITIK

Repæsentanter fra Middelfart Kommune, Sol over Brenderup og Føns Nærvarme modtager Kommunernes 

KLimapris. Foto: Lars Horn/Baghuset





Aida og Kamilla Mansoor 
har begge en faglig 
baggrund indenfor 
branchen. Aida er 
uddannet lærer, 
psykoteraupt og mellem af 
Dansk 
Psykoterapeutforening, og 
siden 1999 har hun 
arbejdet med udsatte 
familier, børn og unge.  

Kamilla er sygeplejerske og 
har arbejdet med udsatte 
piger i mange år. 

– Jeg kender derfor til 
behovet med at have et 
forbillede og nogle at tale 
med og en rollemodel. 
Nogle gange med de 
udfordringer man kan have 
og hvordan man kan se på 
det med andre øjne. Der 
kan være et kulturchok, og 
så skal man lige finde ud 
af hvordan man håndterer 
det, siger Kamilla og bliver 
suppleret af Aida:

– Pigerne kan komme i 
konflikt med baglandet i 
hjemmet og det samfund 
de lever i.

Aida og Kamilla har 
arbejdet sammen før, og 
derfor ser de det kke som 
noget problem, at de er 
søskende.

– Vi har samarbejdet i 
mange andre 
sammenhænge og har haft 

den her ide i mange år, 
men er at gå fra noget 
papir og nogle tanker og til 
at have stedet og være 
igang , og så vente på en 
godkendelse. Så er vi der, 
hvor vi næsten kan åbne 
op. Det er meget 
overvældende. Vi glæder 
os, og primært fordi vi ved, 
at vi kan gøre en forskel, 
siger Aida.

HOPE vil komme til at 
indlede et samarbejde med 
flere instanser, når de 
åbner op.

– Det er primært 
kommunerne i børne og 
unge forvaltningen, hvor de 
kan sige, at de har en ung 
pige, og så tager vi den 
derfra, siger Aida.

Oprindeligt kommer Aida 
og Kamilla var Odense, 
men at det bliver 
Fredericia, der er 
lokationen for HOPE, er 
ikke tilfældigt.

– Det er en smuk by, som 
vi er fascineret af. Det 
ligger også centralt i 
Danmark, forklarer 
Kamilla.

Omkring selve formålet 
med HOPE forklarer Aida, 
at de vil have pigerne 
kommer til at leve et 
normalt liv.

– De skal have stabiltet i 
deres liv, men målet er at 
de får en uddannelse og 
kommer på 
arbejdsmarkedet og lever 
et almindeligt voksenliv. 
Navnet HOPE kommer af, 
at vi vil give håbet videre. 
De små piger skal have 
barndommen, og have 
trygheden tilbage og stole 
på de voksne, og have tro 
på sig selv. Målet er det 
samme med dem alle, 
siger hun.

Om HOPE:

Vold og/eller omsorgssvigt, 
og dermed ikke kan blive 
boende i eget hjem. 
Psykosociale 
problemstillinger. 
Tilknytnings- og 
kontaktforstyrrelser. 
Æresrelaterede konflikter 
og social kontrol (er 
forebyggende tilbud) 
Uledsagede flygtningebørn 
(pige).
Fra tidligere 
anbringelsessteder eller 
plejefamilier. 
Omsorgssvigtede piger af 
psykiske syge eller/og 
misbrug.
Udover den almene, social 

og specialpædagogiske 
praksis, har HOPE 
specialiseret kompetencer 
med piger med etnisk 
minoritetsbaggrund. Derfor 
er det ekstremt vigtigt, at 
personalegruppen i HOPE, 
har kulturel, sproglig 
indsigt og interkulturelle 
kompetencer samt 
ressourcer til at skabe 
resultatorienteret 
handleplan og tillidsforhold 
til pigerne, forældrene og 
den pågældende 
kommune. 

Disse piger er som regel 
klemt mellem to kulturer, 
fordi de på den ene side 
prøver at tilpasse sig det 
danske samfund, og på 
den anden side prøver at 
leve op til egen og 
forældres kultur. Disse 
piger kan udvikle 
adfærdsproblemer i deres 
oprørske og problematiske 
forhold med forældrenes 
kultur samt frygten om 
deres piger er blevet for 
”danske”. Det er 
problematikker som valg af 
uddannelse, livsstil og 
ægtefælle mm. 

HOPE modtager ikke piger 
som er:

Voldsomt udadreagerende.
I aktivt misbrug. 
Ude i kriminalitet. 
Derudover tilbyder HOPE 
søskendeanbringelse, 
aflastning i fx weekender, 
støtte/ overvåget samvær. 
Vi modtager også piger 
akut, dog har HOPE ikke et 
decideret beredskab, men 
e vurderer om der er plads 

og match ift. målgruppen. 
En akutanbringelse kan 
maks være en uge, hvilket 
betyder, at 
akutanbringelsen vil overgå 
til alm. anbringelse og 
dermed en anden kontrakt. 
Visitation sker i respekt for 
den opholdsstedet samlet 
beboer.

Opholdsstedet HOPE ligger 
centralt i Fredericia 
kommune. En stor et plans 
ejendom på 328 m2, som 
indeholder store, lyse 
værelser, stort køkken/
alrum samt to store stuer. 
Derudover er der fælles 
toilet og bade faciliteter, 
vaskerum, hobbyrum, stor 
have, trampolin, gynger og 
mulighed for at spille bold.

HOPE ligger tæt på 
naturområder og dermed 
er muligheden for at 
arbejde med friluftslivet 
med målgruppen. 
Derudover lægger vi vægt 
på et særligt samlingssted 
som er vores bålplads, der 
kan danne ramme for 
fællesskab og social 
træning. Vi er tæt på 
forskellige idræts- og 
gymnastikforeninger, skoler 
og daginstitutioner.

Alle værelser er møbleret 
med seng, sengebord, 
tøjskab/kommode, 
skrivebord med stol. Herfra 
kan den enkelte pige sætte 
sit eget præg på værelset 
og supplerer op hvis hun 
mangler noget. HOPE 
tilstræber sig at både inde 
og ude forhold tilgodeser 
pigernes særlige behov.
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HOPE skal give piger håbet tilbage

På Marsvænget 28 
i Fredericia er 
søstrene Aida og 
Kamilla Mansoor i 
gang med at 
opføre et 
opholdssted, som 
de kalder HOPE, 
der er et 
specialiseret 
opholdssted for 
udsatte piger efter 
Servicelovens § 
66, stk. 1, nr. 5-6.

Af Andreas Dyhrberg Andreassen
Foto: AVISEN
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Dermed fuldender han et 
karriereforløb, som 
startede hos den danske 
afdeling af Wirtgen Group 
for 35 år siden, og som har 
bragt ham rundt i alle 
hjørner af virksomheden.

De 35 år fordeler sig over 
to perioder på tilsammen 
31 år. Jan Dahl gjorde sin 
entré hos Wirtgen første 
gang i 1987, og i løbet af 
11 år nåede han både at 
være montør, udekørende 
montør og fræserfører.
Efter fire år med 

smøreolier hos Statoil 
Lubricants som salgs- og 
marketingmand for 
Danmark, vendte han 
tilbage til Wirtgen. I Statoil-
tiden nåede han også at 
være indehaver af en 
Statoil-station med 
benzinsalg og værksted. 

Da Statoil ændrede strategi 
og ønskede selv at være 
ejer af tankstationerne, 
blev Jan Dahl bestyrer af 
Statoil-stationerne i både 
Taulov, Fredericia og 
Middelfart samtidig.

Dobbelt op på mandskab 

og omsætning
I 2001 trådte han så ind ad 
døren hos Wirtgen i Taulov 
ved Fredericia igen. Denne 
gang som menig sælger. I 
2002 blev han udnævnt til 
salgschef for Wirtgen 
Roads, og i 2004 overtog 
han også ansvaret for salg 
af de store asfaltmaskiner i 
Island, Færøerne og 
Grønland. I første omgang 
var Wirtgen repræsenteret i 
Island via en forhandler, 
men siden 2008 har 
firmaet selv taget sig af de 
tre markeder i 
Nordatlanten fra Taulov.

– Der er sket meget i 
årenes løb, men vi har altid 
ligget stabilt i markedet – 
med pil opad. Da jeg kom 
tilbage i 2000, var vi to 
sælgere hos Wirtgen 
Denmark. I dag er vi fire. 
Totalt var vi dengang 14-15 
stykker i virksomheden. I 
dag er vi 29. Omsætningen 
har fulgt samme vej til 
mere end det dobbelte, 
fortæller den nyslåede 
direktør.

På direktørposten afløser 
han Jens-Ove Mortensen, 
som har stået i spidsen for 
Wirtgen Denmark de 
seneste 13 år.
Jan Dahl følger udviklingen 
ikke alene i asfalt-
branchen, men på hele 
entreprenør- og 
anlægsmaskine-området 
tæt. Stort 
branchekendskab og 
engagement har bragt ham 
i bestyrelsen for 

brancheforeningen 
Maskinleverandørernes 
sektion 1 for de store 
entreprenørmaskiner.

Ikke alt skal 
asfalteres

Selv om Jan Dahl om 
nogen har levet for at få 
asfalteret så meget som 
muligt så godt som muligt, 
er der færdselsårer, han 
foretrækker uden asfalt. I 
fritiden er han bidt af løb 
og cykling, og det må gerne 
foregå på skovveje og 
-stier. Naturen har høj 
prioritet for både Jan Dahl 
og fru Marianne, som 
nyder at færdes i skov og 
ved vand. Som dreng var 
Jan Dahl spejder, og det er 
han så stadig, om end nu 
mere på ledelsesplan i 
KFUM-spejdernes Taulov-
gruppe.
Når han finder løbeskoene 
frem, er det dog ofte for at 
tilbagelægge nogle 
kilometer også på asfalt. 
Således er søndag den 15. 
maj mærket af i 
kalenderen. Den dag 
gælder det Copenhagen 
Marathon. Det bliver et 
jubilæumsløb. Ikke for 
Copenhagen Marathon, 
men for Jan Dahl, som 
allerede har tilbagelagt de 
42,195 kilometer 49 
gange. Nu er han klar til 
marathon nummer 50.
Tillige bliver det til både 
triatlon, halv-jernmænd og 
forskellige løb på 

racercyklen.

Asfalt-giganten 
Wirtgen

Wirtgen-gruppen er en 
gigant på det 
internationale marked for 
maskiner og anlæg til veje 
og asfalt. Den består af 
fem selskaber med hver sit 
speciale. Firmaet Wirtgen 
producerer asfaltfræsere, 
Vögele laver 
asfaltudlæggere, Hamm 
tager sig af tromlerne. 
Kleemann laver store 
knusere, sortereanlæg og 
stackere, mens Wirtgen 
Groups senest tilkomne, 
Benninghoven, laver hele 
asfaltværker. Wirtgen 
Denmark repræsenterer 
hele gruppen i Danmark, 
Island, Grønland og på 
Færøerne.
Wirtgen Group var i mange 
år en familieejet koncern, 
grundlagt i 1961 af den 
dengang blot 20-årige 
Reinhardt Wirtgen. I 1997 
overtog hans sønner, 
Jürgen og Stefan Wirtgen, 
ledelsen af selskabet, som 
de stod i spidsen for, indtil 
de i 2017 valgte at sælge 
til den amerikanske 
maskin-gigant John Deere.
I dag har Wirtgen-Group 
tæt på 10.000 
medarbejdere. Tilsammen 
beskæftiger John Deere og 
Wirtgen Group i omegnen 
af 80.000 medarbejdere.
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Jan Dahl bliver direktør for Wirtgen Denmark A/S

Jan Dahl, 54 år, 
skifter fredag den 
1. april positionen 
som salgschef ud 
med posten som 
administrerende 
direktør for 
Wirtgen Denmark 
A/S. 

Af Andreas Dyhrberg Andreassen

Foto: PR 
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Venstres Pernelle Jensen 
fortæller nu, at det ikke har 
været nogen nem 
beslutning med 
Frederiksodde Skolens 
pladsudfordringer. Samtidig 
er hun ikke tilfreds med, at 
politikerne kom så sent ind 
i forløbet. Hun glæder sig 
dog over den midlertidige 
løsninger, der er fundet.

Der blev afsøgt flere 
områder, der ikke kunne 
lade sig gøre, og man 

endte med to muligheder. 
Der blev samtidig lagt op til 
åben dialog mellem 
foreninger, forældre og 
elever. Det fortæller 
Pernelle Jensen. Forældre 
og medarbejdere har dog 
ikke hele delt opfattelsen 
om åbenhed og dialog, 
men til sidst blev der lyttet.

– Det har faktisk været 
svært, og direkte umuligt at 
træffe en 100-procent 
perfekt beslutning. Vi 
kunne høre på de 
mennesker, vi talte med, at 
alle pegede på 
Kommunikationsvej som 
en løsning. Derfor synes jeg 
heller ikke, at beslutningen 
var så svær, vel vidende, at 
det ikke løser alle 
udfordringer samt, at vi 
kommer til at stå med en 
række ting, der skal løses, 
siger Pernelle Jensen.

Pludselig dukkede 
Bøgeskov op – og flere 
mente, at det var fordi, der 

manglede børn i det 
område, men hvordan ser 
du det?

– Bøgeskov var heller ikke 
løsningen – heller ikke på 
den midlertidige bane. Vi 
kunne dog høre i dialogen, 
at det var vigtigere at 
vælge Kommunikationsvej, 
så de ikke skulle flyttes fra 
området omkring 
Frederiksodde Skolen. Alle 
pegede på den løsning, og 
det måtte godt blive 
Kommunikationsvej, 
selvom det ville tage 
længere tid, derfor var 
valget nemt, siger Pernelle 
Jensen.

Hvad synes du om 
processen?

– Jeg synes helt klart, at 
den har været uskøn. 
Derfor trådte vi også på 
bremsen ved nytår. Det gik 
for stærkt med 
forvaltningens løsning, og 
vi havde ikke været 

inddraget i det politisk før, 
ideen til løsningen var 
sendt ud. Derfor måtte vi 
træde et skridt tilbage. Vi 
skulle have en bred dialog, 
for vi vidste, at det ville 
påvirke mange, men også 
fordi, der ikke var en oplagt 
løsning, mener hun.

Hvad betyder det for 
Bøgeskov, at I valgte 
Kommunikationsvej?

– Der var flere ting, der 
talte for at flytte til 
Bøgeskov. Det løste 
pladsmanglen, og 
børnemanglen. Vi ved også, 
at der kommer udfordringer 
ved den løsning, vi valgte, 
men det vejer vi op mod 
medarbejdernes, elevernes 
og forældrenes ønsker. Det 
er vigtigt at slå fast, at der 
var mange hensyn at tage, 
og om en håndfuld år skal 
man flytte igen, og den 
proces for at finde en 
permanent løsning har vi 
sat fokus på. Den proces 

må gerne gå hurtigere end 
planlagt, selvom det er et 
tidsperspektiv, hvor 
faglokaler, lokalplan og 
pladsproblemer stadig vil 
være en udfordring, men 
det må vi arbejde med, 
siger Pernelle Jensen.

Så du er generelt utilfreds 
med, hvordan I endte her?

– Det er ingen 
hemmelighed, at jeg synes, 

at det skulle have været 
forbi os, som jeg sagde 
trådte vi også på bremsen. 
Jeg har også tidligere sagt, 
at vi sagtens kan indkaldes 
i sommerferien eller 
generelt med kort varsel. 
Det var vigtigt for os at 
finde den helt rigtige 
løsning, slutter Pernelle 
Jensen.

Venstre: Vi skulle have været inddraget før
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Fredericia 
Kommune skal 
finde plads til 
børnene på 
Frederiksodde 
Skolen - Venstre 
mener, at 
processen har 
været uskøn.

Af Andreas Dyhrberg Andreassen
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  SAMFUNDAVISEN

I miniserien om ”Derfor er 
visioner vigtige” er vi nu 
kommet til det sidste og 
måske allervigtigste 
element, inden vi tager hul 
på selve visionen. Indtil nu 
har vi skrevet om, hvorfor 
visionen er vigtig, om vores 
identitet, om menneskers 
syn på verden, og vi har 
skrevet om vores værdier, 
etik og adfærd. I denne 
artikel er emnet ”Den 
visions-nære leder”, for 
hvis ikke den rette lederstil 
er på plads og udfoldes 
100 %, så falder selv den 
bedste vision hurtigt til 
jorden og forbliver flotte ord 
på papir, uden mening og 
indhold. Den visions-nære 
lederstil gennemsyres af et 
dagligt fokus på at skabe, 
fastholde og udvikle den 
røde tråd mellem 
organisationens identitet 
og mission (opgave), 
organisationens syn på 
verden, organisationens 
værdier, etik og adfærd, 
selve visionen og de heraf 
udledte strategier og 
konkrete handlinger. Det er 
det denne artikel handler 
om.

Vi har tidligere skrevet om 
”Fremtidens ledere i Det 
Ønskede Samfund” og om 
”Det åbne og ansvarlige 
lederskab” tilbage i 2021. 
Udviklingen siden har kun 
understreget artiklernes 
pointer, mens nye kommer 
til, når vi taler om den 
visions-nære leder.

De grundlæggende 
lederegenskaber, som vi 
må forlange af vores 
ledere, er: åbenhed, 
tillidsbaseret lederskab, 
ejerskab og ansvarlighed, 
ydmyghed, 
gennemsigtighed og 
troværdighed, retfærdighed 
og ligeværdighed, 
vedholdenhed og 
tålmodighed, 
medinddragende og 
delegerende, ærlighed, 

inspirerende, motiverende, 
meningsfuldhed, loyalitet 
overfor lederopgaven, 
initiativrig og innoverende, 
handlekraftig, 
silonedbrydende med en 
holistisk opbyggende og 
grænsekrydsende lederstil, 
magtbalancerende og ikke 
mindst evnen til at se sig 
selv som en del af noget 
større og udøvelse af en 
bæredygtig lederstil med 
fokus på FN´s verdensmål.

Derudover skal den gode 
arbejdsplads og 
medarbejdernes livslange 
og rettidige 
kompetenceudvikling være 
i lederens fokus hver 
eneste dag. For lederen er 
ikke noget i kraft af sig 
selv. Lederen er kun noget 
i kraft af sine 
medarbejderes 
engagement og 
kompetencer.

Lederen skal – som nævnt 
indledningsvis – gå forrest i 
efterlevelsen af vores 
fælles værdier og vores 
mission og vision. Lederen 
skal besidde det 
tilstrækkelige mod til at 
tage de risikobetonede 
beslutninger, som betyder, 
at vi når vores fælles 

visioner.

Men for den visions-nære 
leder er tre egenskaber 
særligt vigtige: ”Den røde 
tråd”, situationsbestemt 
ledelse og ”Sig det du gør” 
& ”Gør som du siger”

”Den røde tråd”

Den visions-nære leder har 
først og fremmet fokus på 
at skabe, fastholde og 
udvikle den røde tråd 
mellem organisationens 
identitet og mission 
(opgave), organisationens 
syn på verden, 
organisationens værdier, 
etik og adfærd, den 
udøvede lederstil, selve 
visionen og de heraf 
udledte strategier og 
konkrete handlinger. Ikke 
kun overfor sig selv, men 
også eksplicit overfor sine 
medarbejdere, 
mellemledere og 
underchefer, sin egen chef 
og netværket omkring 
organisationen (kunder, 
leverandører, konkurrenter 
og andre aktører). Ja, både 
venner og fjender. For det 
gør ikke noget, at fjenden 
lytter med, bare du er 
hurtigere i beslutningskraft 

og handling og er visionært 
tænkende.

Situationsbestemt 
ledelse

Situationsbestemt ledelse 
er et ældgammelt begreb, 
men ikke desto mindre 
stadigt relevant at tage 
frem, for der er ikke mange 
ledere, der evner denne 
disciplin. De har kun én 
lederstil, som de skruer op 
eller ned for. Og for den 
visions-nære leder er 
evnen til situationsbestemt 
ledelse livsvigtig. At vælge 
sine ledelsesværktøjer 
situationsbestemt fra en 
fyldt værktøjskasse, som 
kan støtte lederen er 
altafgørende. ”Den røde 
tråd” vil ikke kunne 
overleve uden en uendelig 
vekselvirkning mellem 
lederstile i forhold til, hvad 
hver enkelt situation, 
medarbejder og aktør i 
netværket kræver for at 
være en optimal 
medspiller. 

“Sig det du gør” & 
”Gør som du siger”

Den visions-nære leder 

begrunder alle sine valg og 
beslutninger ud fra den 
lagte vision og ”den røde 
tråd”, ikke kun overfor sig 
selv og sine nærmeste. 
Nej, den visions-nære leder 
kommunikerer alle sine 
valg og beslutninger ud til 
hele sit og organisationens 
netværk med begrundelser 
ud fra den valgte vision. 
Ikke bare ved visionens 
lancering, ikke kun i 
skåltaler og ved særlige 
lejligheder. Nej, det sker 
hver dag, hele tiden. Hver 
eneste kommunikation 
skal gennemsyres af 
visionens og ”den røde 
tråds” idégrundlag, både i 
skrift og tale. Dette bør ske 
under egne overvejelser og 
beslutningsprocesser, i det 
tilfældige møde med 
medarbejderne samt i 
forhandlinger med andre 
aktører. 

Men det er ikke nok, som 
visions-nær leder, at sige 
det du gør. Du skal også 
gøre det du siger. Det lyder 
enkelt og banalt, og 
alligevel ser vi mange 
ledere netop glemme 
netop det. De taler solen 
sort, uden efterfølgende 
handling. Det ser alle 
medarbejdere straks, og 

alle de andre aktører også, 
både venner og fjender. Så 
der er god grund til ikke 
alene at være opmærksom 
på sammenhængen, men 
også tilsikre en sømløs og 
maksimal sammenhæng 
mellem det sagte og gjorte. 
Det gælder alle ledere, ja 
alle aktører, men i særlig 
grad gælder det for den 
visions-nære leder.

Afrunding

Vi fortsætter miniserien om 
”Derfor er visioner vigtige”, 
og næste gang tager vi fat 
på selve visionen.

Debatten om Det ønskede 
Samfund fortsætter også. 
Den 28. april 2022, kl. 19-
21 holder vi næste 
debataften, hvor vi 
fortsætter debatten om 
”Fremtidens grænseløse 
uddannelsesmiljø. Vi 
bringer endnu flere aktører 
på banen og dykker dybere 
ned i udfordringerne og 
løsningerne. Læs mere om 
debatten i AVISEN (uge 09 
og 12 i 2022) og på vores 
hjemmeside www.det-
ønskede-samfund.dk.

De to debattører 
kigger nærmere på 
den visions-nære 
leder.

Den visions-nære leder
12

Af Uffe Steiner Jensen og

Erik Schwensen
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De danske kirker har et 
væld af genstande, som på 
forskellige måder er kilder 
til vores fælles historie. Det 
er genstande som 
altertavler, lysestager, kan -
der, dåbsfade osv. I 
forbindelse med at kirkerne 
fik disse genstande, enten 
ved at de selv betalte for 
dem, eller ved at de 
modtog dem som en 
donation, blev der ofte sat 
en form for indskrift på 
genstan den. Indskriften 
kunne eksempelvis 
berette, hvem der stod bag 
donationen eller 
tidsbestemme købet af 
den. De danske kirker 
havde brug for mange 
genstande til det kirkelige 
liv, men en genstand var 
ikke nødvendigvis en 
stationær ting. Genstan -

dene kunne nærmest leve 
et omtumlet liv for sig selv. 
Det vil et eksempel fra 
kirken i Egeskov uden for 
Fredericia kunne fortælle.

Kirken i Egeskov ligger ca. 
fem km fra Fredericia. 
Kirkens navn er officielt 
Vejlby Kirke, ligesom 
sognet hedder Vejlby Sogn, 
men i daglig tale kal des 
den for Egeskov Kirke efter 
den landsby, hvor kirken 
ligger. På denne måde 
undgik man også en 
forveksling med Vejlby 
Kirke på Fyn lige på den 
anden side af Lillebælt. Det 
er en middelalderlig kirke, 
der blev opført i romansk 
stil en gang i den store 
kirkebygningsperiode i 
Danmark mellem år 1100 
og 1250, hvor 
størsteparten af de danske 
kirker blev opført. Det kan 
tænkes, at Egeskov Kirke 
blev opført tidligt i 
perioden, da en del af 
kirken er opført af frådsten 
eller kildekalk, som det 
også kaldes. Kirker af 
frådsten regnes gerne som 
værende blandt de æld ste 
stenkirker i Danmark. I 

senmiddelalderen fik 
kirken desuden et 
våbenhus på ski bets 
sydside og et tårn i vest. 
Kirken i Egeskov kunne på 
denne vis også fungere 

som et landmærke for de 
folk, der skulle over 
vadestedet ved Rands 
Fjord.

Herudover er kirken kendt 
for, at kirkeejeren Ber tel 
Bruun i 1804 opførte en 
thepavillon i 
kirkegårdsmuren i 
forbindelse med sit 
familiegravsted. 
Thepavilloner var dengang 
helt almindelige i 
velhavende personers 
private haver, men de var 
no get mere usædvanlige 
på danske kirkegårde. 

Den Bruunske Thepavillon 
ved Egeskov Kirke er så 
vidt vides den eneste 
danske kirkegårdspavillon 
opført med dette formål. 
Her kunne kirkeejeren 
sidde med sin familie og 
sine gæster om søndagen 
før og efter gudstjenesten 
med udsigt over Rands 
Fjord. Det var vel praktisk 
og behageligt, når nu 
Bertel Bruun var bosat inde 
i Fredericia i Dan -
marksgade. Der var jo trods 
alt et stykke vej i 
hestevogn. Det var 
samtidig en måde, hvorpå 
Bruun’erne kunne ”hæve” 
sig over de mere 

almindelige be gravelser på 
kirkegården ved deres 
kirke.

Inden Bertel Bruun blev 
ejer af Egeskov Kirke, var 
det hans far, Johannes Iver 
Bruun, der ejede kirke. 
Johannes var en af de 
mest fremtræ dende 
personer i Fredericia som 
justitsråd, råd mand, 
borgmester samt 
handelsmand og fabriks -
ejer, og Bruun-slægten 
bestred i det hele taget 
store poster i byens styre. 
Det var på denne tid 
prestigefyldt at være 
kirkeejer, og Bruun’erne 
sat te deres tydelige præg 
på kirken og kirkegården.

Som kirkeejer modtog man 
kirkens forskellige 
indtægter og skulle til 
gengæld også stå for 
kirkens udgifter til 
bygninger, inventar og 
personale. Det kunne være 
en dyr fornøjelse. Johannes 
Iver Bruun måtte således i 
1790 betale for, at kirkens 
store klokke blev omstøbt. 
Det blev på klokken 
markeret med en indskrift, 
som stadig findes på 
klokken i dag:

Denne klokke er af Weielby 
kirkes nærværend ejer 
Agent og Borgmester 
Bruun i Fredericia udi år 
1790 bekostet omstøbt 
efter at den ved ringen for 
Søren Hansen i Trell hans 
Moders liig var voldeligen 
bleven i stykker slagen.

Man fornemmer en vis 
irritation hos kirkeejeren 
bag denne indskrift og 
udgift. Sagen var den, at 
kirkens klokke allerede i 
1783 var revnet. Det skete 
ved, at klokkeren slog for 
hårdt på klokken i 
forbindelse med Ane 
Petersdatters begravelse. 
Normalt slår man ikke på 
en klokke ved en 
begravelse, men 
klokkerebet var knækket, 
så kneb len var faldet ned. 
Derfor måtte klokkeren slå 
kneblen mod klokkens 
yderside med håndkraft for 
at kun ne ”ringe” med 
klokken. Kirkeejeren stod 
derpå med udgiften for at 
reparere klokken.

En klokkes fortælling i Egeskov Kirke

Museumslederen 
kigger på den 
tragiske historie om 
Jules-Charles Rieu.

Af Karsten Merrald Sørensen

Museumsleder Museerne i 

Fredericia

Johannes Iver Bruun. Foto: Museerne i Fredericia

Egeskov Kirke. Foto: Museerne i Fredericia





Som en markering på 
nedtællingen til VM, der 
oprindeligt skulle være 
afholdt i 2020, men som 
blev udsat grundet covid-
19, er der blevet sat et 
nedtællingsur op ved 
Rådhuspladsen i 
Fredericia. Uret blev 
afsløret af borgmester 
Steen Wrist og Per Eg 
Pedersen, der er 
eventdirektør for World 
Orienteering 
Championship (WOC).

I forbindelse med 
præsentationen var der 20 
elever fra talentklasser på 
Ullerup Bæk Skolen 
afdeling Nørre Allé til stede, 
og de gav prøver på, hvad 
orienteringsløb er, da de 
løb et kort løb med tre 

poster tæt på 
Rådhuspladsen. De unge 
elever gav den fuld gas i 
forårssolen foran byens 
handlende og politikerne, 
samt forvaltningen, der 
deltog i præsentationen af 
nedtællingsuret. For flere 

af dem var det første gang, 
at de så orienteringsløb, og 
på det punkt blev de sig en 
erfaring rigere inden, at de 
sammen med Fredericias 
øvrige borgere får 
muligheden for at se 
Verdensmesterskabet i 
orienteringsløb i 7000 
Fredericia.

Efterfølgende gik turen ind 
i byrådssalen, hvor der kom 
en orientering om selve 
eventet. Direktør for børn, 
unge og kultur i Fredericia 
Kommune, Mette 
Heidemann, bød 
velkommen og overlod 
ordet til Keld Vestergaard 
(idrætschef i Fredericia 
Kommune) og Ole Steen 
Hansen (arrangement- og 
eventkoordinator i 
Fredericia Kommune). De 
to forklarede om VM, der er 
tredelt, hvor Kolding, Vejle 
og Fredericia har hver sin 
disciplin.

Masser af løb på 
VM-dagen

Løbet i Fredericia den 28. 
juni er den nye VM -isciplin 
”Knock Out løb”, der 
foregår i byens gader, og 
hvor, der dystes i forskellige 
heat, som man kender det 
fra skiløb (sprint). Løbene 
er korte og varer ca. ti 
minutter pr. heat. De 
bedste kvalificerer sig til 
kvartfinaler, senere 
semifinaler og finale. Alt 
sammen sker på samme 

dag.

Der deltager løbere fra 
omring 50 lande, og der 
forventes mere end 250 
eliteløbere i verdensklasse 
til start – både herre og 
damer. Nogle af de 
sideevents, der kommer, er 
blandt andet et showløb, 
hvor der vil være deltagelse 
fra eksempelvis FC 
Fredericia og Fredericia 
Håndboldklub, og der vil 
også blive afholdt et VM i 
gave-løb for familier.

Store 
forventninger til 
løbet

Keld Vestergaard lagde ud 
med at fortælle, at der er 
store forventninger til løbet 
fra kommunens side. Dels 
fordi det formenlig giver 
tusindevis af turister i 
Fredericia, men også fordi 
der kommer løbere i 
verdenseliten.

– Orienteringsløb begyndte 
oprindeligt i det svenske 
militær før det 1900 
århundrede, og i dag er det 
særligt en skandinavisk 
disciplin, der dyrkes i over 
60 lande, og vi har omkring 
50 lande med i Fredericia, 
så det bliver fantastisk. Det 
begynder om formiddagen 
med kvalifikation, og om 
eftermiddagen og aftenen 
kommer der kvartfinale, 
semifinale og finale, og det 
betyder, at man får dem at 

se flere gange, og det er 
derfor et spændende løb vi 
får til Fredericia. Vi skal 
som kommune nu se på, 
hvordan vi kan bruge VM til 
at sætte fokus på 
orienteringsløb. Frem mod 
VM er tanken, at vi 
afprøver orienteringsløb på 
skoleniveau, forklarede 
Vestergaard.

I forbindelse med selve 
VM-dagen vil der være et 
stort setup på Ryes Plads, 
hvor der vil blive opsat en 
tribune med plads til 325 
siddende tilskuere, der vil 
danne rammen om VM.

– Vi har lavet festlige VM-
farver i alle vores 
blomsterbede, men vi har 
endnu til gode at se, 
hvordan det bliver. Den 7. 
juni sætter vi en “O-løbsby” 
op og laver events fra 
Rådhuspladsen, og der 
hænges 150 poster op i 
julebelysningstræerne, og 
der vil være en flagallé, 
sagde Ole Steen Hansen.

Finalen til knock-out-løbet i 
Fredericia vil blive vist 
direkte på TV 2 SPORT, og 
meldingen fra tv-stationen 
er, at de vil optage billeder 
af kvalifikationen, samt 
kvartfinalen og 
semifinalen.
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VM i orienteringsløb kan give tusindevis af turister

Den 28. juni 
afholdes der VM i 
orienteringsløb i 
Fredericia i 
disciplinen knock-
out. Fredericia 
Kommunes håb er, 
at der kommer 
mellem 3.000 – 
5.000 tilskuere.

Af Patrick Viborg Andersen

Foto: AVISEN 
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Demokratiet er dybt 
afhængigt af, at der er 
mennesker, der aktivt 
tager del i det. Det handler 
både om den politiske 
debat, om valgdeltagelse 
og politisk engagement. 
Den letteste vej til 
indflydelse på ens egen 
hverdag er gennem de 
folkevalgte politikere og 
den politiske dialog – og 
vil man for alvor flytte 
noget, så kan man selv 
engagere sig og stille op til 

et politisk hverv.

Når vi kigger på det danske 
demokrati, har vi en 
udfordring, særligt lokalt, 
med at få en bred 
repræsentation i byrådet. 
Niels Martin Vind (V) og 
Vibe Dyhrberg (S) er blandt 
de yngste i byrådet – og 
det til trods for, at 
førstnævntes hårpragt 
efterhånden har skiftet 
farve til grålige nuancer. 
Derfor vil de to gå forrest i 
dialogen med de unge – 
for de unge er fremtidens 
vogtere af det demokrati vi 
i Danmark har – og som 
man i andre lande går i krig 
for.

Politik handler om alles 
hverdag. Det samme gør 
sig gældende for 
lokalpolitik. Selvom det kan 
virke fjernt og meget 
lavpraktisk, så betyder det 
noget for alle aldre, unge 
som gamle.

Vibe Dyhrberg sidder som 
næstformand i Unge- og 
Uddannelsesudvalget, et 
udvalg der blandt andet 
har til formål at sikre bedst 
mulige vilkår for de unge. 
Det handler både om 
idéudviklingen i forbindelse 
med campus, det handler 

om at tiltrække nye 
uddannelser, og det 
handler om 
studiestartsarrangementer 
for byens unge – blandt 
meget andet. Det er 
områder, hvor målgruppen 
er de unge, og hvor Vibe og 
hendes kollegaer i udvalget 
gerne vil have de unge 
med.

– Man behøver ikke vide, 
hvor man står politisk, og 
det er bestemt ikke et krav, 
at man vælger et politisk 
parti. For mig er det vigtigt, 
at man deltager i 
demokratiet og i den 
politiske dialog. For der er 
stor mulighed for 
indflydelse. Vi lytter gerne, 
særligt i mit udvalg er vi 
meget interesserede i, at 
de unge kommer på 
banen. For det er deres 
hverdag, vi arbejder tæt 
med, siger Vibe Dyhrberg.

Niels Martin Vind er blandt 
andet næstformand i 
udvalget for 
Kulturkasernen – et udvalg 
der også gerne vil have de 
unge med i dialogen.

– Kultur er vigtigt for alle 
mennesker og i alle aldre. 
Hvis vi skal skabe de 
bedste rammer for kulturen 

i Fredericia, er det også 
afgørende, at vi får en 
dialog med alle. De unge er 
bestemt ingen undtagelse, 
for de unge kommer som 
oftest med nye tanker og 
vinkler på tingene, som vi 
rigtig gerne vil have med, 
siger Niels Martin Vind.

Ungdomspartier i 
fælles mission

Danmarks 
Socialdemokratiske 
Ungdom i Fredericia og 
Venstres Ungdom i 
Fredericia er gået sammen 
om at tiltrække flere unge 
til det ungdomspolitiske 
miljø i Fredericia. Sammen 
vil man kunne møde dem 
på skolerne og til det 
demokratiske stormøde for 
unge, for de to formænd er 
klare i deres mål: Flere skal 
engagere sig, uanset 
hvilket parti de hører til. 
Missionen om at få flere 
unge til at engagere sig er 
ikke kun centreret om de to 
partier, alle partier inviteres 
med til arrangementerne.

– I Fredericia har 
ungdomspolitik altid været 
sporadisk. De lokale 
afdelinger har været af 
svingende størrelse. Derfor 

synes jeg, at det nu er på 
tide, at vi investerer i at 
sikre gode unge miljøer. 
Det vil ikke kun skabe 
bedre muligheder for unge 
i byen, men det vil også 
styrke den demokratiske 
samtale, siger formand for 
Danmarks 
Socialdemokratiske 
Ungdom i Fredericia, Oliver 
Overgaard.

Han bakkes op af 
Sebastian Frifeldt Ordell, 
formand for Venstres 
Ungdom i Fredericia, der 
glæder sig over den 
opbakning byrådet og 
Danske Digitale Medier 
giver til det 
ungdomspolitiske miljø.

– Det er på tide, at vi tager 
en dialog om det 
ungdomspolitiske miljø i 
Fredericia. Vi har brug for, 
at flere unge engagerer sig 
i politik, og vi har brug for 
at de politikere der sidder i 
byrådet også lytter til de 
unge. Min oplevelse er, at 
hvis man gerne vil gøre en 
forskel, så kan man gøre 
det gennem 
ungdomspolitik. Jeg glæder 
mig derfor til, at vi får en 
dialog med byens unge om 
hvilke ønsker de har – og 
så er det fedt, at 

politikerne er med på at 
hjælpe os på vej til at få 
netop de vilkår der er 
behov for, siger Sebastian 
Frifeldt Ordell.

For at få flest mulige unge i 
tale er Danske Digitale 
Medier, Fredericia Byråd, 
Fredericia Gymnasium og 
ungdomspartierne gået 
sammen om at lave et 
storpolitisk møde på 
Fredericia Gymnasium. 
Den 29. marts fra 16-18 vil 
der være stormøde på 
Fredericia Gymnasium med 
både lidt godt til ganen og 
en kold forfriskning. Her vil 
det være muligt at møde 
alle de ungdomspartier i 
Fredericia der kan stille 
folk, ligesom den tidligere 
ungdomspolitiker og 
byrådsmedlem, Frances 
O’Donovan Sadat, vil være 
til stede.

For at vise hvad der også 
er på programmet i de 
ungdomspolitiske miljøer, 
vil der være en debat 
mellem to partier, for en 
stor del af ungdomspolitik 
handler om at udvikle den 
demokratiske samtale 
gennem gode debatter.

De unge er 
altafgørende for det 
danske demokrati – 
og derfor skal flere 
engagere sig 
politisk. Det er 
ambitionen fra 
Fredericia Byråd, de 
ungdomspolitiske 
partier og Danske 
Digitale Medier A/S. 
I et samarbejde 
kalder de til 
stormøde for at vise 
byens unge, hvad 
ungdomspolitik 
egentlig er.

Flere unge skal engagere sig i politik
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Som noget nyt blev 
generalforsamlingen 
afholdt som et 
fyraftensmøde i stedet for 
et morgenmøde, som der 
har været tradition for. Det 
benyttede omkring 40 
medlemmer sig af, og de 
lagde ud med klokken 
18:00 at blive budt på en 
sandwich, og i en halv 
times tid stod den på 
netværk inden, at selve 
generalforsamlingen 
startede klokken 18:30.

Jørgen Spetzler blev 
traditionen tro valgt til 
dirigent og han 
konstaterede, at 
generalforsamlingen var 
lovligt indkaldt, og derefter 
overlod han ordet til 

Fredericia Shoppings 
formand, Ole Mortensen, 
der kom med 
årsberetningen, hvor han 
lagde ud med at rose 
erhvervsorganisationen 
Business Fredericia.

– Jeg vil gerne takke 
Business Fredericia for, at 
vi har Lene Bach Jørler, 
Sanne Døssing og Joan 
Barløse. På den måde er vi 
blevet opgraderet det 
seneste års tid, og jeg vil 
også gerne takke 
kommunen for at åbne 
pengekassen til aktiviteter, 
som vi ellers ikke ville have 
råd til, sagde Ole 
Mortensen.

Formanden kunne ikke 
undgå at nævne, at der har 
været en coronapandemi 
at forholde sig til, men han 
mener, at Fredericia som 
handelsby er kommet godt 
igennem det.

– Nu lever vi i en verden, 
hvor der er krig i stedet, 
konstaterede Mortensen 
og fortsatte:

– Vores by har udviklet sig 
fantastisk positivt i de to år. 
Vi har ikke set mange 
lukninger. Vi har fået flere 
nye butikker, nyt 
gågadesystem og har det 
så godt, at vi ikke særlig 
mange udlejningspapirer 
på facaderne længere. Da 
vi stod tilbage den 9. marts 
i 2020 var vi bekymret.  Nu 
er vi en situation, hvor vi er 
glade og udviklingen i 

området her fortsætter. Det 
er fantastisk for vores 
midtby. Vi skal ikke hvile på 
laurbærerne, men vi skal 
søge indflydelse og udvikle 
os endnu mere.  Vi skal stå 
sammen og skabe rammer 
så der kommer flere 
detailvirksomheder til.

Selvom det hele peger i en 
retning af onlinehandlen 
der har fået godt tag i 
danskerne, og at der vil 
komme mere af det i 
fremtiden, mener Ole 
Mortensen, at Fredericia 
står godt rustet.

– Vi skal sikre, at vi er en 
handelsby i 2030. I dag er 
der 119 handelsbyer, og 
vismændene spår, at der 
er omkring 29-39 byer 
tilbage i 2030, og vi skal 
være en af dem, og det er 
vi også. Vi ser, at når 
Elgiganten placerer sig, er 
det fordi man tror på, at det 
er handelsbyer med 
fremtid. Det er fantastisk 
for os. En handelsby 
defineres ved at man kan 
købe alle varer i vores by, 
forklarede Ole Mortensen.

I de senere år har 
Fredericia Shopping i 
samarbejde med blandt 
andet kommunen lavet 
flere tiltag for at holde 
hjulene kørende i byens 
butikker, og det har virket.

– Året 2021 har været en 
succes. Sommer i 
Fredericia og jul i Fredericia 
har givet genlyd til 

nabobyerne. Planen er at 
fortsætte med det i 2022. 
Man kan se, at kommunen 
igen har været gode ved os 
og hældt penge i events, 
der kommer. Det gør, at vi 
får flere aktiviteter og 
events i midtbyen.

Strategi er en 
proces

I disse år er der i gang med 
at blive udarbejdet en ny 
midtbystrategi, og i den 
forbindelse kom Ole 
Mortensen med en lille 
stikpille, med et glimt i øjet, 
til at få skudt gang i den.

– Midtbystrategien er 
vigtigt hvordan den tager 
sig ud. Der skal byrum og 
sammenhæng mellem 
byrummet. Der har også 
været en workshop, hvor vi 
for et bruge et kommunalt 
udtryk, er en proces. De 
har mange processer at få 
styr på deroppe, sagde Ole 
Mortensen med en 
hentydning til florerende 
sager i Fredericia 
Kommune.

Ole Mortensen fortsatte 
efterfølgende med at 
komme med 
bemærkninger til Fredericia 
Kommune, der ifølge 
Shopping-formanden skal i 
gang med at skabe en ny 
kulturinstitution, der kan 
skabe vækst til byen.

– Vi arbejder hårdt på et 
fæstningscenter, der skal 

være en ny 
kulturinstitution, og man 
vurderer 100.000 – 
150.000 hvert år vil 
besøge et center. Derfor 
presser vi på for at få skabt 
et, og der skal kommunen 
bare i gang, sagde Ole 
Mortensen.

Store events i løbet af året
Hidtil er der planlagt 11 
krydstogtanløb i Fredericia, 
men det kan hele tiden 
ændre sig. Eksempelvis 
hvis et anløb skal til Skt. 
Petersborg kan det komme 
til Fredericia i stedet, og 
der kan af andre årsager 
komme aflysninger, og 
Lene Bach Jørler oplyste 
derfor, at det er noget man 
løbende vil orientere om.

Et event, der med 
sikkerhed afholdes, er til 
gengæld den 29. april, 
hvor der afholdes en 
ekstraordinær open by 
night, som Fredericia 
Kommune har bevilget 
130.000 kroner til i 
forbindelse med, at der vil 
være X-Factor Live på 
Fredericia Rådhusplads. 
Der vil komme et setup, 
hvor X-Factor finalisterne 
kommer og optræder.

– Vi bød ind på det, hvor 
der er lønningsdag. Vi ville 
ikke have, at de først 
kommer til august, og vi 
kommer til at markedsføre 
det som en helhed. Mig 
bekendt er vi de eneste, 
der får besøg af dem her i 
området, sagde Lene Bach 

Jørler.

Derudover afholdes der 
blandt andet VM i 
Orienteringsløb den 28. 
juni, og det forventes at 
give liv i Fredericias midtby.

Underskud og 
genvalg

Revisor Carsten Pedersen 
fra RSM Danmark kunne 
fortælle, at der i Fredericia 
Shopping er et underskud 
på -89.134 kroner i 2021, 
men det anså revisoreren 
ikke som noget problem, 
da der var et overskud på 
223.402 kroner i 2020.

På valg til bestyrelsen var 
Vathana Mahalingham 
(Ecco Store), Helle 
Pedersen (Vinspecialisten), 
Daniel Huusmann 
(Fredericia Isenkram) og 
Dennis Kappel (Kappels 
Vinhandel), og de blev alle 
genvalgt uden 
modkandidater, og det 
samme gjaldt for 
suppleanterne Tina Prytz 
Hansen (Vega Garn) og 
Rasmus Thomsen (Føtex 
City).

Efter lidt inputs til 
bestyrelsen under punktet 
eventuelt blev 
generalforsamlingen 
hævet, og der var 
efterfølgende foredrag 
med Torsten Bo Jørgensen, 
der er aktuel med bogen 
“Vil du også være en 
vinderbutik”.

Fredericia Shopping 
holdt torsdag aften 
generalforsamling i 
kantinen i Port 
House, hvor 
bestyrelsen blev 
genvalgt. Samtidig 
kunne foreningen 
præsentere et 
underskud på 
89.134 kroner, men 
til gengæld kunne 
formand Ole 
Mortensen berette 
om positive 
tendenser fra byens 
handelsliv.

Fredericia skal fortsat være en handelsby
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For første gang siden 2019 
kunne Fredericia 
Lærerkreds holde en fysisk 
generalforsamling, og her 
samlede formand Per 
Breckling op på de seneste 
år.

– Det har været en 
omskiftelig tid, kan man 
roligt sige. Det der med at 
være omstillingsparat og 
finde løsninger, det er 
noget man måske har 
begrænset erfaring med i 
den IT-baserede 
undervisning. Det har 
været en udfordring, men 
det har også været en 
glæde at opleve de elever, 
der hver dag var klar til 
undervisning. Og ikke 
mindst at kunne møde 
dem igen, da de kom 
tilbage, forklarer Per 
Breckling om hans 
medlemmers oplevelser 
de seneste to år.

– Det viser sig jo, at 
eleverne har brug for at 

være i skole, og kan lide at 
være i skole. De har brug 
for undervisningen, men 
også 
klassefællesskaberne, 
fortsætter han.

Svært at navigere i
Der kom hele tiden nye 
meldinger for nedlukninger, 
genåbninger, restriktioner 
og andet. Det har gjort det 
svært at være skolelærer, 
fordi udmeldingerne ofte 
kom lige i sidste øjeblik.

– Det har været meget 
omskifteligt som jeg sagde, 
og i nogle situationer har 
man strukket det til det 
yderste med nye 
retningslinjer. Der kom en 
tradition for at nye 
retningslinjer blev meldt ud 
fredag med virkning fra 
mandag. Man har presset 
det til det yderste. Det er 
der en vis træthed omkring 
nu. Nu vil vi gerne tilbage til 
fællesskabet. Både 
klassefællesskabet og det 
kollegiale fællesskab, 
fortæller Per Breckling.

I den sidste bølge af corona 
var smitten mest udbredt 
blandt skoleelever, og 
derfor var Per Brecklings 
medlemmer i første række 
til at være udsat for en 

sundhedsrisiko. Det var på 
ingen måde optimalt, siger 
Breckling.

– Så har det været en 
udfordring det her med, at 
lærerne, særligt i den 
sidste periode, var i 
forreste linje og skulle 
acceptere at arbejdsmiljøet 
ikke var trygt og sikkert. 
Smitten blev til sidst bredt 
ud på skolerne. Det var 
umuligt at ændre den 
politiske dagsorden på det 
tidspunkt, for det handlede 
om vores flokimmunitet. Vi 
skulle så betale med vores 
sikkerhed og ekstremt 
varieret undervisning, 
forklarer Per Breckling og 
fortsætter:

– Derfor var det også, at 
jeg gik til kommunen og 
spurgte til senfølger af den 
coronasmitte de har fået 
på arbejde. Jeg håber, at 
man ser på mildere øjne på 
det end man plejer.

Hvordan står det så til med 
senfølger?

– Jeg vil sige det på den 
måde, at vi har enkelte 
sager. Men det er heldigvis 
stadigvæk i det små. Men 
det er fortsat senfølger, og 
det er særligt det sidste 

halve år mange lærere er 
blevet smittet. Der har også 
været lærere, der sammen 
med deres klasser, har 
konstateret, at alle har 
været smittet, men så kom 
runde to, lyder det fra den 
genvalgte formand, Per 
Breckling.

– Det har været en 
mærkelig tid, men også en 
tid, hvor der har været brug 
for en. Eleverne har 
efterspurgt at komme i 
skole, supplerer han.

Det faglige er ikke 
det samme

Elevernes faglige niveau 
kan være udfordret, fordi 
det har bestemt ikke været 
optimale forhold, siger Per 
Breckling. Der er tale om 
nødundervisning og ikke 
den almindelige 
undervisning.

– Meldingen fra mine 
medlemmer er, at den her 
virtuelle undervisning er 
nødundervisning. Vi når 
ikke det niveau, vi ville nå 
med en almindelig 
undervisning. Vi har haft 
flere grupper elever 
fraværende, så har lærerne 
været fraværende. Det 

giver et fagligt efterslæb. 
Det er blandt andet derfor 
jeg foreslår, at man veksler 
den understøttende 
undervisning med to-
lærerforløb. Så vi kan 
komme tilbage, siger Per 
Breckling.

For at tage højde for den 
manglende undervisning, 
er der også lavet tiltag, der 
skal bruges til at lette 
presset på eleverne.

– Undervisningsministeriet 
har besluttet, at man 
begrænser antallet af 
eksaminer her til sommer 
og muligheden for at 
mindske pensum. Det er 
en fornuftig måde at gøre 
det på. Vi skal ikke have 
elever til eksamen i noget, 
de ikke har haft 
muligheden for at lære, 
forklarer Per Breckling.

Kommunalvalg 
betyder nye 
samarbejds-
partnere

I efteråret var der 
kommunalvalg, og med det 
følger oftest en udskiftning 
i byrådet. Dette blev også 
tilfældet denne gang, 

selvom der fortsat er en 
række rutinerede kræfter i 
Børn- og Skoleudvalget. 
Formandsskabet med Ole 
Steen Hansen (A) og 
Cecilie Roed Schultz (Ø) 
har fået genvalg til deres 
poster, ligesom Pernelle 
Jensen (V) fortsat er at 
finde i udvalget.

– Kommunalvalget er for 
mig på nuværende 
tidspunkt vand i åen. Nu er 
vi videre. Vi forsøger at 
invitere forvaltningen, 
udvalget og lederne til et 
samarbejde om skolen i 
Fredericia. Det er for at få 
et godt samarbejde og en 
god dialog om hvilke 
udfordringer der er og 
hvordan vi kan løse dem i 
fællesskab. Det ser jeg 
frem til at komme i gang 
med. Det er netop, fordi vi 
har et nyt Børne- og 
Skoleudvalget og et nyt 
byråd, siger Per Breckling 
og fortsætter:

– Jeg tænker, at det er 
vigtigt med de rutinerede 
kræfter med den tid vi har 
været i gang med. Nu skal 
vi finde samarbejdet igen. 
Ikke at det har været skidt, 
men det har et højere 
debatniveau, når vi er til 
kommunalvalg.

Corona har været en 
fast del af 
hverdagen som 
skolelærer i to år.

Lærerformand: Det har været omskiftelige år
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På Kampmannsgade i 
København ligger 3F’s 
forbundshus. På femte sal, 
der huser den daglige 
ledelse, finder man 
Henning Overgaard, der er 
valgt som den ene af to 
forbundssekretærer i 3F.

Den post ønsker han nu at 
skifte ud med posten som 
formand, der blev ledig 

efter en mediestorm mod 
Per Christensen, der endte 
med at han måtte trække 
sig.

– Jeg har fået et utal af 
opfordringer til at stille mig 
til rådighed, når vi nu skal 
vælge en ny 3F-formand. 
Det giver et ekstra skub til 
min egen fornemmelse af, 
at jeg kan gøre en forskel. 
At jeg kan samle 
organisationen, så vi står 
endnu stærkere i forsvaret 
for vores medlemmer. Det 
er den vigtigste 
forudsætning for, at jeg 
beder om kongressens tillid 
og opbakning, forklarer 
Henning Overgaard, da han 
bliver spurgt til hvorfor 
netop han stiller sit mandat 
til rådighed som formand 
for 3F.

– Jeg er rundet af 3F’s 
DNA, af vores 
kerneværdier. Jeg synes 
også, at jeg i praksis har 
vist – med de områder jeg 
har haft ansvar for – at jeg 
vil dialogen og 
efterfølgende kan 
konkludere og pege på 
brugbare løsninger på 
udfordringerne. For 
eksempel i forhold til 

kampen imod social 
dumping, udviklingen i 3F’s 
medlemstal, 
kompetenceudvikling af 
vores knap 9.000 
tillidsvalgte og så videre, 
forklarer Henning 
Overgaard og opsummerer:

– Derfor mener jeg, at jeg 
er den rigtige til at stå i 
spidsen for 3F.

3F skal kendes for 
at tage ansvar

Fagbevægelsen, herunder 
3F, har i løbet af historien 
rykket mange dagsordener.

Det skal de fortsat blive 
ved med, hvis det står til 
Henning Overgaard. 
Resultaterne skal tale for 
sig selv – og 3F skal 
kendes for at tage ansvar.

– Vi står nok bøjet i neon 
for de fleste. Jeg tror de 
fleste ved, hvem vi er. Vi er 
dem, der tør sige det, som 
en gang i mellem er svært. 
Det vil vi blive ved med. 
Men vi er også dem, der 
tager ansvar for hele tiden 
at rykke vores 
arbejdsmarked og vores 

samfund i en bedre 
retning. Jeg ved godt, at vi i 
år har været gennem en 
stormfuld tid med 
personlige og private sager, 
som er klart uacceptable. 
Men jeg tror bestemt på, at 
offentligheden kan skille 
de personsager fra de 
værdier og resultater, som 
vi i 3F står for, siger 
Henning Overgaard.

Der har i gennem tiden 
været stor kritik af 
fagbevægelsen, særligt 3F 
i forbindelse med sager.

Senest i forbindelse med 
arbejdsnedlægningen i 
Københavns Lufthavn – en 
arbejdsnedlæggelse, som 
3F tog afstand fra.

– Det virker som en noget 
orkestreret og 
forudindtaget kritik. Når 
nogle af vores medlemmer 
en sjælden gang bliver så 
frustreret, at de nedlægger 
arbejdet, så vil nogle af 
vores knap så gode venner 
påstå, at ”så må det være 
3F’s skyld”. Men det her er 
noget, man har besluttet 
på arbejdspladsen, siger 
Henning Overgaard og 
fortsætter:

– 3F respekterer de 
spilleregler, vi har aftalt 
med arbejdsgiverne. Derfor 
tager vi også afstand, hvis 
reglerne brydes. Vi savner, 
at medierne afkræver en 
reaktion og afstandtagen 
fra arbejdsgiver-
organisationerne, når 
virksomheder bryder 
spillereglerne, endda af og 
til meget groft.

– Det bekymrer mig en hel 
del, at borgerlige partier 
gang på gang retter 
kanonrørene mod 
fagbevægelsen. Vi er et 
sted i mit arbejdsliv, hvor vi 
aldrig har været før. Den 
borgerlige fløj sender ofte 
signaler, som taler den 
danske model ned – ja, til 
tider helt undsiger den.  
Derfor er det helt urimeligt, 
at arbejdsgiverne ikke 
reagerer og forsvarer vores 
aftalemodel, der har 
fungeret godt og effektivt i 
over 120 år, slår Henning 
Overgaard fast.

I forhold til fremtidens 
fagbevægelse og den kritik 
der har været tror Henning 
Overgaard ikke på, at de 

alle sammen kan blive 
enige. Der skal være plads 
til uenigheder, men 
samtidig skal parterne på 
den anden side stå vagt 
om den danske model.

– Grundlæggende er det 
naivt at tro, at vi bare alle 
sammen falder om halsen 
på hinanden, og at alt sker 
i fuld enighed. Det er helt 
fair, at vi ser tingene fra 
forskellige sider, der er 
både fagligt og politisk 
forskellige opfattelser af 
mange ting. Men efter den 
fredelige armlægning og 
dyst på argumenter, så 
skal vi – som bakker op om 
den danske model – tage 
et fælles ansvar og 
forsvare det organiserede 
arbejdsmarked. Både i det 
politiske system, 
arbejdsgiverne og 
fagbevægelsen, siger 
Henning Overgaard.

3F skal tættere på 
medlemmerne – og 
medlemmerne skal 
tættere på 3F

Fremtidens 3F skal, hvis 
man spørger Henning 

Formandskandidat: Vi skal tættere på medlemmerne

Danmarks største 
fagforening, 3F, 
skal på en 
ekstraordinær 
kongres vælge en 
ny formand. I 
skrivende stund er 
der kun én 
kandidat til posten: 
Henning 
Overgaard. Hans 
mål for 3F er klart, 
fagforeningen skal 
endnu tættere på 
medlemmerne end 
det er tilfældet i 
dag.
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Overgaard, bringes meget 
tættere på medlemmerne 
– og ikke kun i en fysisk 
forstand. Men samtidig 
ønsker Henning Overgaard, 
at medlemmerne kommer 
tættere på 3F. Selv 
beskriver han den 
kommende tid som en 
skillevej for 
fagbevægelsen.

– Jeg er ikke i tvivl om, at 
fagbevægelsen står ved en 
skillevej. Når vi hører 
medlemmerne udtrykke et 
ønske om, at 
fagbevægelsen kommer 
tættere på, ja så er vi nødt 
til at prioritere anderledes i 
vores organisation. For der 
er et behov for, at vi 
kommer tættere på 
medlemmerne og 
arbejdspladserne. Det 
behøver ikke nødvendigvis 
ske fysisk, men 
medlemmerne skal mærke 
en stærkere 
tilstedeværelse, siger 
Henning Overgaard og 
fortsætter:

– De tillidsvalgte, der i min 
optik er hverdagens helte, 
de skal føle, at vi er meget 
mere understøttende i 
deres virke på 
arbejdspladsen. Jeg vil 
også knokle for, at 
medlemmerne får lyst til at 
søge to skridt tættere på 
fagforeningen, så vi kan 
skabe en større 
samhørighed. Det er 
gennem den styrke, vi skal 
tiltrække endnu flere til 
vores fællesskab.

– Det er en af de vigtige 
opgaver, der ligger foran 
os. Det gør man ikke med 
et snuptag, men det 
handler om at gøre sig 
nogle prioriteringer, der i 
højere grad handler om det 
nære relations arbejde til 
hvert enkelt medlem, og 
særligt understøttelsen af 
vores tillidsvalgte. Det har 
vi allerede truffet en række 
beslutninger om i 3F, som 
vi er i gang med at rulle ud, 
så vi får genskabt en mere 
udadvendt kultur, forklarer 
Henning Overgaard.

De unge er 
fremtiden

En af de udfordringer 
Henning Overgaard står 
overfor, hvis han bliver 
valgt som formand for 3F 
handler om de unge. 

De færreste unge er vokset 
op med fagbevægelsens 
store kampe, men er i 
stedet vokset op på ryggen 
af de mange resultater, 
som fagforeningerne 
gennem tiden har skabt. 
Men den udfordring tager 
Henning Overgaard gerne 
op.

– Ja, vi har en udfordring 
med de yngre generationer. 
Det har vi prøvet at tage 
bestik af. Nogen kalder de 
unge generationer for 
curlingbørn, hvad jeg ikke 
synes, man kan tillade sig. 
Der peger pilen på 
forældregenerationen selv, 
som ikke har fået formidlet 
vigtigheden af det 
velfærdssamfund, vi jo 
praler med og er stolte af. 
De unge søger faktisk 
fællesskaber, men vi er 
ikke lykkedes med at 
tiltrække dem til det faglige 
fællesskab, siger Henning 
Overgaard og fortsætter:

– Vi prøver nu at række 
mere ud til de unge, 
eksempelvis med et tilbud 
om et gratis medlemskab 
til studerende, der har et 
studiejob inden for et af 
3F’s brancheområder (Red. 
Kunne være PSHR). Målet 
er at trække flere af de 
unge tættere på, så de får 
mulighed for at se 
fagforeningen an. Jeg tror 
grundlæggende på, at det 
handler om at få de unge til 
at være med til at forme 
det faglige fællesskab, som 
de gerne vil være en del af.

 – Vi får op imod 25.000 
nye medlemmer hvert 
eneste år, så vi er en 
attraktiv spiller. Vi skal så 
have endnu flere ind, 
særligt de unge, og få sat 
en prop i den anden ende, 
så medlemmerne oplever, 
at de er en del af det rigtige 
fællesskab, supplerer 
Henning Overgaard.

Noget af udfordringen kan 
handle om, at de ”gule” 
fagforeninger er meget 
agressive i deres 
markedsføring og lover en 
række fordele. Men de 
fordele kan, ifølge Henning 
Overgaard, ikke stå mål 
med de mangler han 
mener der er ved de ”gule” 
fagforeninger.

– Vi skal være endnu bedre 
til at oplyse om, hvad 

forskellen og betydningen 
er af den danske model. 
Men der er også et ansvar 
hjemme ved køkkenbordet 
og helt ude i 
klasselokalerne på 
skolerne, hvor man bør 
oplyse om, hvordan vores 
arbejdsmarked fungerer. Til 
de unge mennesker, der 
får et telefonopkald fra 
Krifa eller Det Faglige Hus, 
har jeg et godt råd: Spørg 
dem som det første, om 
man får lov at stemme om 
sine løn- og arbejdsforhold. 
For det får man ikke!, siger 
Henning Overgaard og 
fortsætter:

– Og de unge bryder sig 
ikke om diktater. De vil da 
have medbestemmelse. 
Jeg kørte i bil med fire 
unge fodbolddrenge for 
nylig, der er lige omkring de 
17-18 år. De interesserer 
sig meget for 
samfundsforhold og hvad 
der rører sig. Når vi har de 
her gode snakke, så 
spørger jeg dem altid, om 
de glæder sig til at få 
stemmeret. Og de glæder 
sig altid helt vildt til at 
præge samfundet. Når jeg 
så spørger, om de også 
kunne tænke sig at have 
stemmeret om deres løn- 
og arbejdsvilkår, så er 
svaret det samme. Når jeg 
så fortæller, at det får man 
altså ikke ved Krifa og Det 
Faglige Hus, så er de 
chokerede. Derovre har 
man deponeret sine løn- og 
arbejdsvilkår ved en 
snæver bestyrelse. Dét tror 
jeg, vi skal være meget 
bedre til at oplyse de unge 
om.

Alle skal tage 
ansvar for den 
danske model

De tre største opgaver for 
3F spænder meget vidt, 
når man spørger Henning 
Overgaard. Men for 
formandskandidaten

– Først og fremmest skal vi 
tættere på medlemmerne 
og tættere på 
arbejdspladserne, samtidig 
med at vi også får 
arbejdspladserne og 
medlemmerne til at rykke 
tættere på deres 
fagforening, siger Henning 
Overgaard.

Tit er der diskussioner 

mellem arbejdsgivere og 
arbejdstagere. Der er 
diskussioner der kommer 
som følge af den danske 
model, hvor det netop er 
arbejdsmarkedets parter 
der bliver enige om løn- og 
arbejdsvilkår på det 
danske arbejdsmarked. 
Senest så vi en stor konflikt 
mellem regionerne og 
sygeplejerskerne – men 
langt de fleste gange ender 
overenskomstforhandlinger
ne med et resultat som alle 
parter kan se sig selv i. Det 
er styrken i den danske 
model der har eksisteret i 
mere end 100 år – og det 
er den danske model der 
blandt andet gør, at der 
ikke i tide og utide er 
strejke, som man 
eksempelvis ser det i 
Frankrig. Men den danske 
model kan ikke kun løftes 
af den ene part, lyder det 
fra Henning Overgaard, der 
savner at arbejdsgiver-
organisationerne tager et 
større ansvar.

– Dernæst har vi en 
kæmpe opgave i, at 
arbejdsgiverne skal tage et 

større ansvar for vores 
danske model. Det er stort 
set lønmodtagernes 
kontingentkroner, der i dag 
finansierer kampen og 
indsatsen for den danske 
model. F.eks. når 3F er ude 
for at overbevise en 
arbejdsgiver om, at de skal 
tegne overenskomst og 
melde sig ind i 
arbejdsgiverforeningerne. 
Og i kampen mod social 
dumping, siger Henning 
Overgaard og fortsætter:

– Når vi så fanger 
arbejdsgiverforeningens 
medlemsvirksomheder i 
dumping af løn- og 
arbejdsvilkår, så vil DI 
pludselig ikke udtale sig. 
Det dur ikke! 
Arbejdsgiverne må ud af 
starthullerne og forsvare 
vores 
arbejdsmarkedsmodel. De 
må også mere til 
lommerne, ja de må helt 
enkelt tage et større 
ansvar.

Den sidste af de tre største 
kampe for Henning 
Overgaard handler om 

mere tryghed for 
medlemmerne.

 – For det tredje er mit mål, 
at medlemmerne skal 
mærke en større tryghed i 
deres arbejdsliv, end der 
har været de sidste 20-25 
år. Gennem et mere trygt 
sikkerhedsnet med et 
bedre dagpengesystem. 
Ved at en højere 
pensionsalder hænger 
sammen med en Arne-
ordning og en udbygget ret 
til tidlig pension. Det er de 
tre vigtigste dagsordener, 
siger Henning Overgaard.

Der er ekstraordinær 
kongres i 3F d. 8. april. Det 
eneste punkt på 
dagsordenen, udover 
formalia, handler om valg 
af formand. I skrivende 
stund er kun Henning 
Overgaard opstillet.
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5 stjerner (De sataniske 
femtakkede)

Jeg sidder på Fredericia 
Teaters lille scene (gamle 
Bio), iscenesat som en 
intim bar. Passende sted 
for denne chamber-
musical. Mine sanser skal i 
sving. Dog ikke 
lugtesansen. Godt nok er 
her røgfyldt som på et 
brunt værtshus, men ikke 
med stanken fra tobaksrøg 
og gammel sved. 
Premierepublikummet er 
naturligvis renvasket og 
iført stænk af diverse dufte 
og i den passende 
udklædning. Forlegent har 
jeg forsigtigt fået hilst på 
de rette…

Forførende indledning

Et ildevarslende guitarriff 
(udført af Rasmus Birk) 
med den rette distortion. 
Stilhed. Guitar igen. 
Stilhed. –  Pauserne er ofte 
det vigtigste i musik. Her 
med effekt som en 
Hitchcock-agtigsuspense. 
Vi er på vej mod det farlige 
uvisse. Dette er musik i 
mol krydret med skæve 
akkorder – ikke Disney-
dur. 

Vi kører ikke ud ad happy-
go-lucky-vejen, men ud ad 
vejen med de gul/sorte 
advarselsskilte. Ud mod 
følelsernes forbudte 
univers. –

Ind kommer den sexede 
bartender, musicalens 
fortæller (uhyggeligt 
æggende godt spillet af 
Line Staun Jensen) og 
forbereder os med en 
næsten skingrende 
insisterende vokal på, hvad 
vi har i vente. Som et 
kampberedt kattedyr. 
Denne farligt lækre femme 
fatale lægger op til 
dramaet og frembringer 
beskidte tanker fra mit 

dybeste mørke. Må man 
det i disse tider? Tænk hvis 
hendes flirtende diabolske 
blik havde mødt mit 
uskyldsrene samme. Jeg 
var blevet paralyseret og 
tror, min krop havde tømt 
sig for blod. Ikke så 
underligt at artige Filip i 
Kenneth Bøgh Andersens 
roman ”Djævelens lærling” 
bliver forelsket i Satina. 
Ligesom her. Fristende – 
pirrende – farligt. Men ”du 
må godt!” Her er det tilladt. 
”Spis” bare løs! Det er 
meningen. Hun er selv 
skyld i det….

Løbende joiner den 
pumpende pulserende bas 
(Anders Bækgaard 
Pedersen), de steady 
stramme trommer (Dennis 
Pedersen) og 
tangenter(kapelmester 
Casper Facius) med lyde 
som krymmel på toppen. 
De øvrige tre skuespillere 
kommer med undervejs, og 
vi skimter nu retningen.

Her er det gode ikke 
fremherskende. 
Destinationen længere ude 
er døden: ”One is destined 
for the grave..”

Så er vi ligesom i gang. 
Henført på en solrig 
forårsdag til mørket.

Forbudt for børn

Dette her er voksenteater. 
Ikke ”De tre små grise”, 
som mine børnebørn ellers 
var begejstrede for. Den 
børnemusical var også lidt 
uhyggelig, men de kære 
små skal vel også pirres 
lidt på følelserne, når jeg 
nu skal ud på overdrevet. 
Men dette her er altså 
forbudt for børn.

Et firkantet trekantsdrama 
(!), der ”handler om 
Hannah (sødmefuldt spillet 
af Anne Fuglsig. Hendes 
vokalperformance er så 
ren som min salige mors 
hvide sengelinned propert 
vasket ved 100 grader). En 
ambitiøs og livlig kvinde, 
der umiddelbart har alt, 
hvad man kan ønske sig, 
men som lever med en 
frygt for at gå glip af livets 
muligheder. Hannah er 
splittet mellem sin ”farlige” 
ekskæreste Tom (råt og 

klangfuldtspillet af 
autodidakte Anders 
Gjesing) og hendes 
trofaste, men mere 
almindelige ægtemand.” 
Ægtemanden, spillet af 
Mads Æbeløe, skal lige 
have lidt mere 
opmærksomhed. I rollen 
som ægtemanden Alex, 
lagde jeg ikke mærke til om 
man havde benyttet 
effekten med hængerøv og 
udtrådte sure sutsko. Oven 
i købet poet og med 
dagligdags 
kedsommelighed. Det ville 
måske have været for 
karikeret. 

Men selv sådan en type 
kan komme ud på den 
emotionelle livsfarlige kant.

Og så synger Mads så 
tydeligt (det hedder vist 
noget fint), at mine 
pensionerede halvdøve 
lærerører nærmest kan 
høre og forstå hvert et ord. 
Men han har jo også 
skrevet den danske tekst. 
Det er vist ikke nævnt i 
programmet, men det må 
da have været et satanisk 
arbejde. I øvrigt er jeg 
generelt i det meste musik 
meget interesseret i både 
musik og tekst. Spiller det 
sammen, går det hele jo op 
i en højere sublim helhed. 
Også selv om verdens 
bedste nummer Bohemian 
Rhapsodyhar en 
sludretekst. Men som ofte 
før kunne det have været 
dejligt at sidde med en 
libretto – altså 
sangteksterne foran sig. 

Lyt, se og læs. Jo flere 
sanser, der er i gang, jo 
mere trænger 
ind.Naturligvis urealistisk 
og uhensigtsmæssig. Men 
der er her til aften måske 
også i forvejen tændt for 
mange af sanserne.

Har du været ude på 
følelsernes overdrev? Har 
du været derude, hvor 
fornuft og rationalitet ikke 
er en by i Rusland?! Har du 
oplevet begær, svigt, 
jalousi, had – ja, selv 
mordertrang. Forbudte 
følelser som her.

Puha. Jeg siger ikke noget 
om, hvad jeg har oplevet. 
Kun FE og PET ligger inde 
med mine data, og jeg 
ønsker at fortrænge det 
hele.

Musikken

”Nå, er det så med sange 
fra Nick Cave and The Bad 
Seeds legendariske album: 
MurderBallads?”, blev jeg 
spurgt inden tiden. 
Næh,rockmusicalen her er 
skrevet af Juliana Nash 
-med bog og tekst af Julia 
Jordan for ti år siden. Ikke 
på forhånd kendt af 
mange. Der er naturligvis 
altid en tryghed i 
genkendelsens glæde, når 
man skal begejstres. På 
den anden side skal man 
vove sig ud i at få udvidet 
sin horisont, så ens 
livsvisdom øges. Som at se 
et nyt kunstværk, der gør 
livet større. Det her er godt 
sammensat at de to 

beskidte kvinder. Dejligt 
med flere kvinder i 
musikken (ikke sandt DR!).

Scenografi og 
instruktion

Jeg er altid spændt på, 
hvad scenografer og ikke 
mindst instruktører har 
fundet på inden enhver 
forestilling, jeg har i vente. 
Hvilke overraskende 
effekter anvendes. I denne 
noirfortælling blev mine 
smilebånd kun tændte en 
gang, da vi lynhurtigt kom 
flere år frem i handlingen 
ved hjælp af stigende 
størrelser af børnesko. 
Genialt!Tak til ”Store stygge 
ulv”: Mads M. Nielsen, 
Ernestine Ruiz og Lise 
Marie Birch for veludført 
arbejde.

I den fatale scene 
(udløsningen – puha) 
kunne man måske have 
brugt et strobelys. Men det 
er muligvis et trivielt kneb. 

Maraton 

Halvanden times uafbrudt 
enakter med 41 sange 
udført af samme fire 
kunstnere. Ikke gemt bag 
et stort crew, hvor man kun 
af og til skal ind og shine 
med de store sange. Næh, 
her bærer alle fire igennem 
og er nærmest på 
konstant. Kraftpræstation. 
De må have mistet flere 
kropsvæsker ud over den, 
der er fyldt med den røde 
hæmoglobin. Ikke så sært 
at bartænderen/

fortælleren flere gange 
skulle ned i baren og 
spæde op undervejs.

Kunst

Kunst er at kunne – uanset 
hvad Storm P siger. Og det 
aktørerne mestrer her er 
kunst. De kan deres kram 
med vokalharmonier og 
musikledsagelse, der 
sidder lige i (djævel)skabet. 
Flere af dem uddannet her 
i bloody (blodige) 
Fredericia.

Forløsende at lytte til på 
sådan en x-faktoraften, 
hvor der er en eklatant 
mangel på vokalgrupper, 
der kan synge rent! Kom 
her og sæt jer i baren og 
oplev proffer: Lyt og lær – 
og gå så hjem og øv jer – 
for Fanden.

Musicalteatret har som fugl 
Fønix rejst sig fra den 
uigennemskuelige og 
hengemte økonomiske 
aske, Men hold da kæft, 
hvor jeg da glæder mig til, 
at den i fremtiden flyver 
endnu højere op mod de 
ambitiøse kunstneriske 
højder.

Heldigvis blev ingen stemt 
hjem her denne aften. Men 
jeg skal lige hjem og have 
styr på følelsesapparatet. 
Måske skulle jeg lytte til en 
Disneysang og vende 
tilbage til mit daglige 
lallende ubekymrede 
Fedtmuleliv.

Anmeldelse af 
premie Off-
Broadwaymusicalen 
Murder Ballad på 
Fredericia 
Musicalteater.

Djævelsk passion i Bloody Fredericia
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Mads Æbeløe (Alex) og Line Staun Jensen (fortæller). Foto: Søren Malmose
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Der var sol og glade dage i 
Madsby Enge, der 
dannede rammerne om 
semifinalen mellem de to 
skoler. Elever fra Ullerup 
Bæk Skolens forskellige 
distrikter kom til, og flere 
tidligere lærere til eleverne 
på holdet var på plads bag 
hegnet, der omkredser 
kunstgræsbanen i 
Fredericia fF.

Omkring 350 elever stod 
rundt om banen, og blandt 
dem var også elever fra 
Muldbjergskolen, og det 
gav en god kulisse til 
opgøret, der skulle afgøre, 
hvem af de to hold, der 
torsdag den 28. april skal 
spille finale på Odense 

Stadion.

Det var tydeligt, at der var 
noget på spil. De to hold 
havde fået et spillersæt 
med skolens navn på 
ryggen og numre, og i de 
tidligere runder har skolen 
selv skulle sørge for 
spillertøj. For Ullerup Bæk 
Skolens vedkommende har 
det betydet, at de har lånt 
tøj af de lokale klubber i 
Fredericia, men den havde 
fået et nøk op.

Det var dog ikke til at se, at 
der kunne være nerver på 
spil. Bortset fra, da 
Muldbjergskolen gav 
bolden op, og tilspillede sig 
en stor chance, fik 
gæsterne fra Hjørring ikke 
et ben til jorden. Allerede 
efter tre minutter brød 
jublen løs i Ullerup Bæk-
lejren, da Frida scorede på 
en kontrachance, og efter 
ti minutter blev føringen 
fordoblet. Det skete efter 
en lang bold fra forsvaret i 
dybden til Julie, der sikkert 
sparkede bolden ind bag 
Muldbjergskolens keeper 
til 2-0, men mere ville have 
mere. Ullerup Bæk Skolen 
pressede på, og det var 
tydeligt at mærke på 
træneren Claus Pedersen 

og holdleder David Gulløv.
Og mere fik de. Efter et 
hjørne med tre minutter 
tilbage af første halvleg 
scorede Tilde til 
pausestillingen 3-0, og 
planen i pausen var klar. 
Ullerup Bæk Skolen skulle 
fortsætte med at presse 
på, og det gjorde de. 

De overlod intet til 
tilfældighederne, og der var 
derfor ingen tvivl om 
udfaldet af opgøret. Ida 
scorede efter 41 minutter 
til 4-0, og syv minutter 
senere var hun igen på 
spil, da hun scorede til 
kampens resultat, 5-0.

Efter en times fodbold på 
Fredericia fF’s 
kunstgræsbane kunne 
jublen bryde løs, og Ullerup 
Bæk Skolen er som det 
første fredericianske 
skolefodboldhold 
nogensinde klar til finalen, 
der spilles på Odense 
Stadion. 

Hvem modstanderen bliver 
afgøres, når Københavns 
Skole & Idrætsakademi 
spiller mod Kroggårdskolen 
den 6. april.

Håndboldspiller 
blev 
dobbeltmålscorer

Da jublen havde lagt sig, 
og de to hold fik 
velfortjente snacks fra 
DBU, talte vi med den 
dobbelte målscorer Ida, 
der glædede sig over den 
store opbakning til holdet.

– Det er fedt, især fordi vi 
ikke havde regnet med at 
komme så lang og når hele 
skolen kommer, betyder 
det noget for alle og ikke 
kun os på holdet, siger Ida.

Ida selv spiller håndbold til 
dagligt, og at hun skulle 
score to mål i sådan en 
kamp, lå derfor ikke til 
højrebenet.

– Det havde jeg ikke regnet 
med. De spillede mig godt 
op må jeg sige, siger hun 
med et smil og fortsætter:

– Jeg har spillet fodbold før 
og kan godt lide, det da det 
er en fed sport og der er et 
godt sammenhold.
Med sejren skal Ullerup 
Bæk Skolen afdeling Nørre 
Allé spille finalen på 

Odense Stadion, og det er 
en oplevelse, som taler for 
sig selv.

– Det glæder jeg mig 
meget til, og det tror jeg 
også resten af holdet gør, 
siger Ida og kommer ind 
på, om det vil være en 
skuffelse eller ej, hvis 
holdet ikke vinder det hele:

– Man spiller for at vinde, 
men det at være nået så 
langt er superfedt.
Men inden finalen skal 
oplevelsen i semifinalen 
fordøjes, og der har Ullerup 
Bæk Skolens fodboldpiger 
en særlig tradition.

– Vi plejer at tage på 
McDonald’s, når vi har 
vundet, slutter hun med et 
smil.

Vejen til finalen

I det indledende gruppespil 
var Ullerup Bæk Skolen 
afdeling Nørre Allé i pulje 
med Erritsø Fællesskole 
afdeling bygaden, 
Fredericia Realskole og 
Kirstinebjerg Skolen. Dem 
spadserede Nørre Allé-
skolen let og elegant 
henover og vandt 

stensikkert over.

I næste runde var 
modstanderne Ødsted 
Skole, Lillebæltsskolen og 
Sct. Michaels Skole, og 
igen gik Ullerup Bæk 
Skolen afdeling Nørre Allé 
ubesejret igennem 
kampene. I november har 
den stået på tre kampe i 
kredsfinalerne, hvor skolen 
igen gjorde rent bord. 

På hjemmebane blev 
Tingløkkeskolen sendt 
hjem til Odense med et 
nederlag på 6-2, og på 
udebane blev det til en sejr 
på 3-1 mod 
Brøndkjærskolen fra 
Kolding inden, at 
Hjalleseskolen tabte 4-1 til 
Ullerup Bæk Skolen 
afdeling Nørre Allé.

Sejren mod Hjalleseskolen 
gjorde, at Ullerup Bæk 
Skolen afdeling Nørre Allé 
vandt kredsen, der dækker 
Fyn og Trekantområdet, og 
derfor kvalificerede sig til 
forårets finalespil, hvor de i 
kvartfinalen vandt 4-1 over 
Vildbjerg Skolen og i 
semifinalen besejrede de 
Muldbjergskolen 5-0.

Tirsdag den 29. 
marts kvalificerede 
Ullerup Bæk Skolen 
afdeling Nørre Allé 
sig til Ultra 
Skolefodboldpokalfi
nalen, da de vandt 
med 5-0 mod 
Muldbjergskolen fra 
Hjørring.

Fantastiske fredericianske fodboldpiger kvalificerede sig til skolefodboldfinale
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De første to semifinaler 
mellem de to hold havde 
begge været fem sæts 
dramaer, og dramaet 
fortsatte i Lillebæltshallen, 
hvor tilskuerne kunne se 
gæsterne fra Marienlyst 
komme bedst fra start. 

I den første del af kampen 
led Middelfart især under, 
at Marienlysts parader sad 
i skabet og det gjorde, at 
gæsterne var foran 14-10. 
Det fik Middelfart til at 
reagere med en timeout, 
men lige lidt hjalp det. Det 
gav to point i træk, men 
efterfølgende svarede 
Marienlyst igen og kom 
foran 17-12 For Marienlyst 

var det især Sigurd 
Varming og Ashley 
Hakzimfura, der trak det 
store læs, og havde stor 
betydning for, at Marienlyst 
vandt første sæt med 25-
19 efter, at de udnyttede 
den første sætbold.

I andet sæt fik Marienlyst 
den bedste start og kom 
foran 6-3, men så tog 
Middelfart timeout. Det 
ændrede kampen, og der 
kom fornyet kampgejst på 
Middelfart-holdet, der fik 
udlignet til 7-7, og 
efterfølgende kom 
hjemmeholdet i front.

Middelfart fik muligheden 
for at komme foran 9-7, 
men det skete ikke, og på 
trods af protester fra 
Middelfart-lejren over et 
point, som de mente var 
deres, udlignede 
Marienlyst i stedet til 8-8.

De to hold fulgtes ad til 16-
15, og i den periode var 
det især canadiske Irvan 
Brar, der var kommet i 
gang for Middelfart, men 
stjernespilleren kunne ikke 
alene holde middelfarterne 
i gang. I stedet kom 
Marienlyst foran 19-16, og 
det fik hjemmeholdet til at 

reagere med en ny 
timeout. Det hjalp ikke, da 
Marienlyst endte med at 
vinde andet sæt 25-19.
I tredje sæt fortsatte 
dramaet. I det meste af 
tiden var Middelfart i 
spidsen, men de kunne 
ikke trække afgørende fra. 
Ved 17-15 forlangte 
Marienlyst timeout, men 
Middelfart holdt hovedet 
koldt, og efter et flot point 
af Nicholas Mickelberry var 
der for alvor tro på tingene 
for Middelfart, der fik en 
sætbold ved stillingen 24-
21. De første to blev 
misbrugt, men Mickelberry 
endte med at afgøre sættet 
med et point til 25-23.

Fjerde sæt var en noget 
ensidig affære. Middelfart 
var det klart bedste hold, 
og den medvind, som 
hjemmeholdet havde, blev 
illustreret, da Jonathan 
Lopez lavede et point til 9-
3. Undervejs havde bolden 
ramt en Middelfart-spiller 
på ryggen, men alligevel 
lykkedes det dem at holde 
spillet i gang. I sikker stil 
vandt Middelfart fjerde sæt 
med 25-16, og dermed 
skulle opgøret, som de to 
første semifinaler, ud i de 
afgørende femte sæt.

Middelfart kom bedst fra 
start og lignede et hold, 
der var klar til at afgøre 
kampen til deres fordel, 
men i stedet begyndte der 
at komme frustrationer 
imod dommeren. Det 
gjorde, at anfører Nikolaj 
Hjorth fik gult kort ved 
stillingen 5-4 til Middelfart, 
og samtidig fik Marienlyst 
momentum.

De kom foran 10-7, men så 
kom Middelfart i gang med 
endnu et comeback og fik 
udlignet til 10-10 og kom 
foran med 13-10. 
Efterfølgende lykkedes det 
Middelfart at få en 
matchbold ved stillingen 
14-13, men den blev 
misset og i stedet fik 
Marienlyst muligheden for 
at afgøre kampen, da de 
ved stillingen 14-15 og 15-
16 fik en matchbold, men 
det lykkedes Middelfart at 
afværge situationen. I 
stedet endte 
hjemmeholdet med at køre 
sejren hjem, da de 
udnyttede den tredje 
matchbold og vandt femte 
sæt med 19-17. 

Jublende 
sportschef

Pulsen var høj i 
Lillebæltshallen. Ikke 
mindst hos sportschef 
Jacob E. Petersen.

– Kampen havde alt, hvad 
volleyball har. Vi var nede 
med røven i vandskorpen, 
og havde det svært 
mentalt, da vi så gerne vil i 
finalen. Et par spillere var 
trætte efter kampen i 
tirsdags, og vi skulle grave 
dybt, og det lykkedes vi 
med. Vi begyndte at spille 
bedre og bedre, fik styr på 
serverne og fik bedre styr 
på blokforsvaret. I femte 
sæt, selvom vi var lidt 
bagud, troede jeg på, at vi 
ville tage den, siger Jacob 
E. Petersen, som medgiver, 
at det kan have været 
nerver på spil i de to første 
sæt:

– Det kan man måske sige. 
Vi har ikke helt fundet den 
mentale balance i at 
præstere. Nogle gange er 
man overspændt, og vi var 
lidt underspændt, forklarer 
han.

I sidste sæson vandt 
Middelfart 
pokalturneringen og 
snuppede bronzen i ligaen. 

Nu har holdet formået at 
løfte sig, og være klar til 
DM-finalen.

– Det betyder sindssygt 
meget. Det er det vi 
arbejder på hverdag til 
træning med at komme så 
langt som muligt, og det 
har været klubbens 
målsætning, at vi skulle 
fortsætte resultaterne fra 
sidste år, og så tage 
skridtet fra bronze til finale, 
siger Jacob E. Petersen.

Sidst Middelfart var i 
finalen, var i 2017/18-
sæsonen, hvor de tvang 
Gentofte ud i fem kampe. 
Jacob Petersen mindes 
særligt den fjerde kamp i 
finaleserien, der blev spillet 
i Lillebæltshallen, hvor der 
var 1.000 tilskuere.

– Man stod i kø ude på 
vejen, ja, siger han og 
fortsætter:

– Det bliver fantastisk (at 
spille finaler igen, red). Det 
bliver en fortælling vi 
kommer til at snakke med 
om flere år frem ligesom 
sidst, slutter Jacob E. 
Petersen.

Middelfart 
Volleyballklub var 
bagud 2-0 i den 
tredje semifinale 
mod Marienlyst-
Fortuna, men efter 
et comeback 
lykkedes det MVK at 
vinde opgøret, og 
sikre sig adgang til 
DM-finaleserien.

Middelfart smed nerverne og er i DM-finalen efter drama

30
ONSDAG 30. MARTS 2022

Af Patrick Viborg Andersen

Foto: AVISEN

AVISEN SPORT






	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32

