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Afsløringerne af et 
omfattende 
overvågningssystem blandt 
andet via whistlebloweren 
Edward Snowden, sendte 
de allerstørste 
teknologivirksomheder til 
tælling, for USA er 
hjemsted for blandt andet 
Microsoft, Facebook og 
Google.

Når brugerne opbevarer 
deres data i skyen sker det 
reelt uden, at de kan 
kontrollere, hvor disse data 
ender. Det gælder også for 
Danmark, hvor det 
offentlige også har 
implementeret IT-løsninger, 

der er baseret på 
eksempelvis Microsoft eller 
Google. EU har forsøgt at 
koncentrere indsatsen om 
at skabe ny lovgivning, der 
skal sikre de europæiske 
forbrugere, virksomheder 
og offentlige myndigheder. 
Men de amerikanske 
teknologikoncerner er 
markedsførende, og derfor 
er det ikke et 
lovgivningsområde uden 
problemer.

Den nye samarbejdsaftale 
er endnu ikke realiseret, 
men Det Hvide Hus har 
meddelt, hvorledes aftalen 
skal sikre nye 
sikringsmekanismer til 
beskyttelse af de 
europæiske lande:

”This Framework will 
reestablish an important 
legal mechanism for 
transfers of EU personal 
data to the United States. 
The United States has 
committed to implement 
new safeguards to ensure 
that signals intelligence 
activities are necessary 
and proportionate in the 
pursuit of defined national 
security objectives, which 
will ensure the privacy of 
EU personal data and to 
create a new mechanism 
for EU individuals to seek 
redress if they believe they 

are unlawfully targeted by 
signals intelligence 
activities. This deal in 
principle reflects the 
strength of the enduring 
U.S.-EU relationship, as we 
continue to deepen our 
partnership based on our 
shared democratic values”.

De demokratiske idealer, 
der får plads i teksten, 
forsøger at adressere 
bekymringen for borgernes 
privatliv, databeskyttelse 
og lovgivning. Men 
amerikanerne fastholder 
en åbning overfor, at de 
kan overvåge data, når det 
er nødvendigt for at 
fremme USA’s nationale 
sikkerhed:

”Signals intelligence 
collection may be 
undertaken only where 
necessary to advance 
legitimate national security 
objectives, and must not 
disproportionately impact 
the protection of individual 
privacy and civil liberties”.

Hvordan man i praksis vil 
kontrollere om de 
amerikanske myndigheder 
overholder aftalen med EU-
landene, oplyses der ikke. 
Kritikken mod USA har 
hovedsageligt handlet om 
den systematisk 
indsamling og opbevaring 

af data, der har givet 
amerikanerne et 
omfattende spionsystem, 
blandt andet med hjælp fra 
Danmark. Alt fra sms, e-
mails, sociale medier og 
cloud-løsninger har kunnet 
gennemtrawles af 
amerikanerne. Men der 
lægges op til, at 
virksomhederne bag 
teknologierne, skal 
overholde den nye aftale, 
og der skal etableres et 
klagesystem:

”Participating companies 
and organizations that take 
advantage of the 
Framework to legally 
protect data flows will 
continue to be required to 
adhere to the Privacy 
Shield Principles, including 
the requirement to self-
certify their adherence to 
the Principles through the 
U.S. Department of 
Commerce. EU individuals 
will continue to have 
access to multiple avenues 
of recourse to resolve 
complaints about 
participating organizations, 
including through 
alternative dispute 
resolution and binding 
arbitration”.

Alle detaljerne for den nye 
samarbejdsaftale skal nu 
udarbejdes mellem Europa 

og USA. For 
teknologivirksomhederne 
vil aftalen kunne betyde 
store økonomiske 
muligheder, for væksten i 
branchen bremses af 
landenes bekymring for 
USA’s overvågning, hvorfor 
tilliden til systemerne er 
blevet alvorligt svækket. 
Samtidig arbejder både 
USA og EU på at begrænse 
og skaffe kontrol over de 
sociale medier, hvor de 
toneangivende politikere 
på begge kontinenter 
ønsker at indføre censur. 
Her drejer det sig især om 
påståede skadelige 
virkninger af anvendelsen 
af sociale medier, men 
også 
streamingtjenesternes 
uhæmmende vækst 
ønsker man at begrænse 
med særbeskatning og 
regulering.

Der er endnu ikke nogen 
offentlige reaktioner fra 
Facebook, Google, 
Microsoft, Apple eller 
Amazon. Det forventes, at 
alle disse virksomheder vil 
forsøge at modgå den 
politiske udvikling, og man 
har allerede på flere 
områder indført selvjustits 
med forsøg på at genskabe 
tillid til tjenesterne. Det er 
dog især de europæiske 
forbrugeraktivister, der har 

presset på for at få ændret 
metoderne og skabt 
grundlæggende rettigheder 
til forbrugerne. Men med 
en aftale mellem USA og 
Europa vil denne udvikling i 
retning af 
borgerrettigheder 
sandsynligvis blive 
svækket. For når først man 
er enige om spillereglerne 
for dataudveksling, vil det 
være særdeles vanskeligt 
at ændre på dette.

Mange data udveksles 
dagligt mellem den enkelte 
brugere og de store 
tjenester. Og både 
virksomheder og den 
offentlige IT-struktur er 
blevet afhængige af denne 
teknologiske platform, hvor 
data sendes over netværk 
til centrale datacentre. Det 
betyder i praksis, at 
forbrugeren er nødt til at 
stole på, at 
virksomhederne bag 
tjenesterne varetager 
deres interesser forsvarligt. 
Med aftalen mellem USA 
og Europa kommer der en 
mere formel, transatlantisk 
lovgivning omkring 
forpligtigelserne, samtidig 
med at de underliggende 
spilleregler bliver fastlagt. 
Aftalen kan derfor være et 
væsentligt skridt i retning 
af nye tider for 
informationssamfundet.

Aftale mellem USA og EU om dataudveksling
Det har længe 
været et stort 
problem for mange 
danske 
virksomheder og 
kommuner, at der 
er forgået 
overvågning af EU-
borgere gennem 
især cloud-
løsninger og andre 
tjenester, hvor 
data sendes ud af 
Europa og til USA. 

Af Janus Bang
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I nogle lande går borgerne i 
krig for demokratiet, men i 
Danmark står det rigtig 
godt til. Der er et 
velfungerende demokrati, 
men for få unge stemmer – 
og for få unge i Fredericia 
er ungdomspolitisk aktive. 
Det fik Niels Martin Vind (V) 
og Vibe Dyhrberg (S) til at 
indlede et tværpolitisk 
samarbejde. Det handler 
for dem ikke om, at de 
unge skal melde sig ind i 
en bestemt politisk 

ungdomsorganisation, men 
i stedet om at de unge skal 
engagere sig politisk.

I Fredericia er der lokale 
afdelinger af flere 
ungdomspartier, men 
medlemstallene ser noget 
mere dystre ud end for få 
år siden. Generelt er der 
tale om en bølgende 
statistik over tid – men nu 
vil de to byrådsmedlemmer 
gøre deres for, at flere unge 
bliver en del af et 
ungdomspolitisk 
fællesskab.

I et samarbejde mellem de 
to politikere, byens 
ungdomspartier, Danske 
Digitale Medier og 
Fredericia Gymnasium var 
der indkaldt til 
demokratimøde, hvor 
netop engagementet i 
ungdomspolitik var i fokus.

Tidligere 
byrådsmedlem 

delte ud af 
erfaringer

Frances O’Donovan Sadat 
er tidligere medlem af 
byrådet, en plads hun fik i 
en meget ung alder. Hun 
har gjort sig mange 
erfaringer fra både det 
ungdomspolitiske og det 
lokalpolitiske arbejde. I et 
live-interview med 
chefredaktør for Danske 
Digitale Medier, Matthias 
Runge Madsen, delte hun 
gladelig ud af hendes 
mange erfaringer. Der var 
plads til spørgsmål fra 
salen og en god mulighed 
for at høre hvor stor 
indflydelse man kan få som 
ganske ung.

Ungdomspolitikere med 
klare opfordringer
Udover den tidligere 
ungdomspolitikere og 
lokalpolitiker, Frances 
O’Donovan Sadat, var der 
også besøg fra Danmarks 

Socialdemokratiske 
Ungdoms medlem af 
forretningsudvalget, Stine 
Eiby, ligesom formand for 
Venstres Ungdom, Maria 
Ladegaard, besøgte 
Fredericia Gymnasium.

Uden at fortælle hvem der 
kom fra hvilket parti blev 
de mange fremmødte bedt 
om at skyde med deres 
fordomme om 
ungdomspolitikere. ”I har 
en mening om alt”, ”I 
konkurrerer hele tiden med 
hinanden” og ”Kan man 
overhovedet få indflydelse” 
var blandt fordommene.

– Man melder sig ind på 
grund af en sag, men bliver 
på grund af fællesskabet, 
lød det blandt andet fra 
Stine Eiby, medlem af 
forretningsudvalget i 
Danmarks 
Socialdemokratiske 
Ungdom.

Derfra var der tid til en kort 

debat mellem de to – for 
en stor del af 
ungdomspolitik handler 
også om at udfordre både 
sine egne og andre 
holdninger. Denne dag stod 
alkohol- og tobaksforbud 
på dagsordenen, en 
dagsorden der også viser, 
at ungdomspartierne kan 
skille sig ud fra 
moderpartierne.

Slutteligt var der mulighed 
for at møde de 

ungdomspolitiske partier 
der var til stede. Denne 
dag var der repræsentanter 
fra Moderaterne, 
Danmarks 
Socialdemokratiske 
Ungdom, Venstres Ungdom 
og Konservativ Ungdom. 
Desuden var der mulighed 
for at få etableret kontakt 
med de øvrige partier, 
gennem henvendelse til 
Niels Martin Vind og Vibe 
Dyhrberg.

Ungdomspolitikere inspirerede andre unge ved demokratimøde
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I et klasselokale 
på Fredericia 
Gymnasium, fyldt 
med sofaer og 
lænestole – og en 
slushice maskine – 
var der indkaldt til 
demokratisk 
inspirationsmøde.

Af Matthias Runge Madsen
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Voila – Danmarks franske 
oase
Det er overskriften på La 
Petite Provences 
hjemmeside, og det 
stemmer helt overens med 
den oplevelse, man får, når 

man træder ind i butikken. Hvordan fik du ideen til din 
franske oase?

– Det er blevet til ud fra en 
kæmpe kærlighed til 
fransk og Frankrig. Jeg har 
læst fransk siden 3. real, 
og har altid synes, at det er 
et vidunderligt sprog, der 
sang i mine øre. Jeg har 
været fransklærer på 
handelsgymnasiet i Kolding 
og været eksportsælger i 
Frankrig og Belgien. På et 
tidspunkt tænkte jeg, at jeg 
blev ældre og jeg ville ikke 
komme med knold i 
nakken, og skulle 
undervise børnene til dem 
jeg har undervist, så jeg 
skulle finde noget, jeg ville 
blive gammel med. Jeg 
diskuterede med min søn, 
datter og mand. De hjalp 
mig og har rejst rundt i 
Frankrig og fundet tingene, 
der står i oasen i dag, siger 
indehaver Vivi Bjerg Viuff.

I lokalet, der er 450-500 
kvadratmeter, kan man 
boltre sig og bliver altid 
budt velkommen, men så 
stopper det normale også. I 
en normal butik vil man 
blive spurgt om, hvad man 
kan hjælpe med, men der 
har Vivi valgt, at man selv 
skal gå rundt og nyde 
butikken i fred og ro. Det er 
ikke det eneste, der er 
specielt. Tingene i butikken 
er også noget, der sælges 
ekslusivt hos La Petite 
Provence.

– Man skal få en oplevelse 
af, at at man kun har 
tingene jeg har her. Jeg har 
sagt til leverandørerne, jeg 
ikke gider have noget, der 
spredes rundt omkring. Jeg 
har sagt, at jeg finder 
andre, hvis de ikke kan stå 
inden for det, siger Vivi.

Foruden butikken har La 
Petite Provence også 
prøvet sig af med 
intimkoncerter, og det vil 
der komme mere af.

– Musik har været en stor 
del af mit liv, mine forældre 
har været musikere i hele 
deres liv. Min far er 92 og 
er på plejehjem, min mor 
mistede jeg i 2020, men 
de var musikkere hele livet, 
og derfor har jeg det inde 
på livet. Jeg talte med Stig 
Rossén og han sagde, at 
stedet egnede sig til 
intimkoncerter og ville 
prøve det af . Den 24. juni 
sidste år prøvede vi det, så 
nu gør vi det igen den 7. 
april i år, forklarer Vivi.

Når man træder ind i La 
Petite Provence er det 
noget specielt, og det er en 
oplevelse som Vivis kunder 
deler.

– De siger hold da op og 
kan ikke overskue det. Der 
findes ikke noget lignende i 

Danmark, siger de. Jeg tror 
ikke, at der findes mange 
steder der er lig det. De 
synes, at det er en 
oplevelse at komme her 
ud, og så gør vi meget ud 
af, at sige hvis de har fået 
madvarer med hjem, 
spørger vi hvad de har 
brugt dem til. Det kan vi 
bruge til vores 
“fællesskab”, slutter Vivi.

Om La Petite 
Provence:

I 2007 startede Vivi Bjerg 
Viuff import af ganske få 
produkter fra Provence, 
hvilket i dag har resulteret i 
en fransk oase på 500m2 
med livstilsprodukter til 
hjemmet, haven, maven og 
personlig velvære. 

Det brede udvalg af 
autentiske 
kvalitetsprodukter fra 
Sydfrankrig har skabt basis 
for udviklingen af et dansk/
fransk samarbejde med 
anerkendte sydfranske 
leverandører med stolte 
traditioner indenfor 
produktion af produkter, 
der opfylder vore kunders 
krav om smag og økologi.
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Oase emmer af Sydfrankrig

Vivi Bjerg Viuff 
elsker Frankrig så 
meget, at hun i 
2007 besluttede 
for at indrette en 
fransk oase, La 
Petite Provance, 
på den gård, som 
familien bor på. 
Den tidligere 
handelsskolelærer 
har i dag godt 500 
m2 butik og 
udstilling, hvor 
man fra start til 
slut træder ind i et 
fransk univers.

Af Andreas Dyhrberg Andreassen
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Mødrehjælpen og Region 
Syddanmark har 
identificeret tre 
indsatsspor, som vil kunne 
indgå i 
partnerskabsaftalen. 
Udgangspunktet for 
partnerskabsaftalen er en 
velafgrænset målgruppe, 
hvor der beskrives tydelige 
visitationskriterier. 
Hensigten er, at 
indsatserne under 
partnerskabsaftalen til en 
begyndelse vil være et 
tilbud til en mindre 
målgruppe, men hvor 
tilbuddet vil dække bredt 
geografisk. På sigt kan 
målgruppen udvides, 
såfremt Region 
Syddanmark og 
Mødrehjælpen skønner 
dette gunstigt. Det 
foreslås, at målgruppen til 
en start er familier, der er 
visiteret til 

Sundhedsstyrelsens 
niveau 3.

De tre spor skal 
hjælpe bredt

Spor 1 indeholder tilbud 
om en åben tværfaglig 
rådgivning med mulighed 
for anonymitet, hvor 
rådgivningen for 
hovedparten vil 
koncentrere sig om 
økonomisk rådgivning, 
retshjælp, samværsregler, 
parforhold og barnets 
trivsel, samt til konkret 
sparring på hverdagens 
udfordringer. Rådgivningen 
vil bestå af op til to 
rådgivninger, og vil foregå i 
regionens 
jordemoderkonsultationer. 
Rådgivningen gives af 
relevante fagprofessionelle 
fra Mødrehjælpen fx 
socialrådgiver.

Til at sikre et koordineret 
og sammenhængende 
forløb for den gravide 
familie er det vigtigt, at der 
skabes mulighed for en 
god kommunikation og 
samarbejde mellem Region 
Syddanmark (primært 
jordemoderkonsultationern
e) og Mødrehjælpen.

Kommunikationen og 
samarbejdet sikres blandt 
andet ved, at 
Mødrehjælpen sikrer fysisk 
tilstedeværelse af en 
socialrådgiver en dag om 
ugen ved hvert af de fem 
fødesteder. Regionen 
afsætter ti timer pr. uge til 

at understøtte koordinering 
med Mødrehjælpen. Det 
forventes, at 600 familier 
kan få gavn af dette spor.

Spor 2 er et tilbud om et 
helhedsorienteret og 
individuelt tilrettelagt 
forløb, hvor indsatserne for 
hovedparten vil 
koncentrere sig om støtte 
under graviditet og 
forberedelse til fødslen og 
barselsperioden, styrkelse 
af forældrekompetencer, 
herunder omsorg for 
barnet, styrkelse af 
familiens netværk, 
tilknytning til 
arbejdsmarked og/eller 
uddannelse samt støtte til 
at navigere i offentlige 
tilbud og hjælp.

Der arbejdes således med 
tilrettelæggelse af 
specialiserede forløb for de 
gravide familier, der kan 
bestå af både individuel 
rådgivning og gruppeforløb. 
Indsatserne gives af 
relevante fagprofessionelle 
fra Mødrehjælpen i 
samarbejde med 
jordemødre fra det lokale 
fødested, og hvor 
kommunalt ansatte 
fagprofessionelle deltager i 
det omfang, det efter aftale 
med kommunerne vil være 
muligt.

Gruppeforløbene har en 
varighed af ca. 20 -25 
uger, en gang om ugen af 
tre timers varighed. Der 
kan deltage 8 – 10 gravide/
mødre med børn pr. forløb. 

Jordemoderen deltager to 
gange om måneden i to 
timer, hvor der kan være 
jordmoderfaglige oplæg og 
gruppedrøftelser. Det 
forventes, at 100 familier 
kan få gavn af dette spor.

Det tredje spor afholdes af 
Mødrehjælpen. I Region 
Syddanmark har 
Mødrehjælpen 
lokalforeninger i 10 
kommuner. Foreningerne 
arbejder med sociale og 
netværksskabende 
aktiviteter som fx 
historieklub, ”tons og 
tummel” og den rullende 
kagemand. Der er også 
aktiviteter som 
”Familieven”, hvor 
småbørnsfamilier tilknyttes 
en mentorordning i 
hjemmet 1-2 timer om 
ugen i form af en 
familieven, der lytter, tager 
på udflugter og er et 
menneske med tid og 
overskud til familien. Der er 
aktiviteter som ”Måltidet”, 
hvor børnefamilier laver 
mad og spiser sammen, og 
på den måde både får 
netværk og får sundere 
kostvaner.

Aktiviteterne gives i regi af 
frivillige fra Mødrehjælpen i 
tilknytning til 
Mødrehjælpens 
lokalforeninger. I det 
omfang Mødrehjælpen 
allerede har etableret en 
lokalforening i en 
kommune, kan familier 
gøres opmærksomme på 
eventuelle relevante 

sociale netværksskabende 
aktiviteter.

Pernelle Jensen: 
Jeg er enormt glad 
for aftalen

Medlem af Regionsrådet 
for Venstre, Pernelle 
Jensen, glæder sig over 
den nye aftale.

– Jeg er stolt over den 
fødeplan, som vi har 
vedtaget i Region 
Syddanmark. Den skaber 
trygge rammer for den 
gravide, familien og ikke 
mindst sikrer en tryg og 
rolig start på livet for den 
lille ny. Det er altid en stor 
oplevelse at bringe et lille 
menneske ind i den her 
verden uanset om det er 
ens første, andet eller 
tredje barn. Med 
fødeplanen sikrer vi gode 
vilkår til alle gravide og det 
er vigtigt. Men det er også 
vigtigt, at vi laver en særlig 
indsats for de familier, som 
har det svært og kæmper 
med meget andet i deres 
liv, siger Pernelle Jensen og 
fortsætter:

– Derfor har vi netop 
indgået en 
partnerskabsaftale med 
Mødrehjælpen, hvor fokus 
er på at fremme lighed i 
sundhed allerede i 
graviditeten. Mødrehjælpen 
kan bare tilbyde noget 
andet, og ved at slå os 
sammen skaber vi de 
bedste forudsætninger for 

den gravide, familien og 
det nyfødte barn. 
Mødrehjælpen er derfor et 
godt supplement til at de 
tilbud, der er i regionen. De 
tilbyder rådgivning om 
økonomi, retshjælp, 
parforhold og barnets 
trivsel samt sparring på 
hverdagens udfordringer.

– Men de tilbyder også 
individuelle forløb, hvor der 
er fokus på støtte under 
graviditeten, styrelse af 
forældrekompetencer, 
styrkelse af familiens 
netværk, tilknytning til 
arbejdsmarkedet eller 
uddannelse samt 
forberedelse til fødslen og 
tiden efter med en lille 
baby. Til sidst vil jeg 
fremhæve Mødrehjælpens 
lokale foreninger, som er i 
flere kommuner, hvor der 
arbejdes med sociale 
aktiviteter og netværk og 
hvor frivillige yder en stor 
indsats som bl.a. 
familieven eller som 
arrangør af fælles 
spisninger med henblik på 
sunde kostvaner, supplerer 
Pernelle Jensen.

– Det er et rigtig godt 
eksempel på, at vi kan 
lykkedes bedre, når alle 
arbejder sammen – 
regionen, kommunen og 
civilsamfundet – til gavn 
for den enkelte og til gavn 
for familien, lyder det 
afslutningsvist fra Pernelle 
Jensen.

Region Syddanmark 
og Mødrehjælpen 
har indgået et 
partnerskab, der 
skal være med til at 
fremme lighed i 
sundhed allerede fra 
graviditeten. 
Gennem tre spor 
skal Region 
Syddanmark og 
Mødrehjælpen 
hjælpe familier i 
hele Syddanmark.

Region Syddanmark indgår partnerskab med Mødrehjælpen
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Af Patrick Viborg Andersen
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Det er Michael Tøffner, 
musiklærer på 
Kirstinebergskolen, der 
atter er i arbejdstøjet for at 
få stablet en festlig 
oplevelse på benene. 
Denne gang er det den 
kendte Broadway-musical 
Annie, der får premiere i 
en version egnet til børn 
som skuespillere, der 
hedder Annie Junior. Den 
foregår i 1930ernes New 
York under den store 
økonomiske depression, 
hvor den forældreløse 
Annie bor på et hjem 
sammen med andre børn i 
hendes situation. Hun vil 
gerne finde sine forældre, 
og en rig mand tager 

hende ind og udlover en 
dusør, hvis man kan finde 
dem. Dermed er scenen 
sat til en sprudlende 
version af den store 
broadway-fortælling, hvor 
eleverne i samarbejde med 
den kreative skole har 
knoklet med forestillingen.

Eleverne går vildt meget op 
i det her, fortæller en glad 
Michael Tøffner. Han 
mener at man aldrig før 
har haft så dygtigt et cast, 
for de er sindssygt dygtige 
til både at synge, danse og 
spille:

– Det er en kendt 
broadway musical, der bare 
er skrevet til unge. Og så 
kommer der et 13-mand 
stort live orkester nede fra 
den kreative skole, hvilket 
virkelig kommer til at give 
en stor oplevelse. Det hele 
bliver spillet på Fredericia 
Musicalteater, så denne 
gang er det ikke i vores hal, 
fordi vi har fået lov til at 
spille nede på det store 
teater. Jeg tror også det 
giver et ekstra pift og en 
ekstra følelse til både de 
unge og publikum, siger en 
stolt Tøffner.

Musikken strømmer ud fra 
øvelokalet på 
Kirstinebergskolen, så hele 
afdelingen på 

Havepladsvej kan mærke 
gejsten. Inde i lokalet 
springer de unge elever 
frem og tilbage, og de har 
meget at se til. For der er 
lavet flytbare kulisser, og 
hele forestillingen kører 
afsted på en gang. Det er 
med at finde sin plads, og 
alt skal køre på skinner. 
Men det klarer de unge 
skuespillere med stor 
energi og holdindsats. 
Stemningen er god, og der 
er blevet sammentømret 
nye venskaber på kryds og 
tværs af klasserne på 
skolen.

Nogle af eleverne havde 
også tid til at fortælle om 
deres arbejde med den nye 
musical, og hvordan de har 
det med den store opgave. 
De er allesammen meget 
energiske og glade for at 
deltage. Tilde, Regitze, 
Naomi og Hilde er heller 
ikke bange for at tage 
udfordringerne op, selvom 
de alle ved at der snart er 
en premiere og et 
publikum foran dem:

– Det er meget 
spændende. Det er første 
gang jeg skal være med og 
så i et teaterstykke på 
Fredericia Musicalteater. 
Jeg synes det er en god 
musical fra New York, der 
foregår i en anden tid. Så 

det er anderledes end den 
tid, vi lever i. Det er meget 
spændende at se, hvordan 
deres tøj var og den slags, 
fortæller Tilde.

Også Regitze er enig med 
Tilde. Det store smil er 
fremme, mens de fire piger 
griner sammen. Det har 
knebet med at finde 
drenge til den nye musical, 
men det er klaret mellem 
eleverne, der også får en 
anderledes skoledag på 
grund af arbejdet med 
musical:

– Det er fedt. Så får du et 
break fra den normale 
time, og kommer hen og er 
et helt andet univers med 
nogle mennesker, du ikke 
engang går i klasse med. 
Jeg har lidt lampefeber ved 
tanken om at jeg skal 
optræde på et tidspunkt, 
men det er det hele værd, 
siger Regitze.

Naomi er ikke uvant med 
scenen, og det gælder 
også for Hilde. De udstråler 
begge enorm selvsikkerhed 
og viljestyrke, men også 
fortællerglæde ved hele 
oplevelsen med at få bragt 
Annie Junior til live foran et 
publikum. Detaljerne skal 
være på plads, og man 
øver og øver, både replikker 
og rækkefølge, musik og 

sang.

– Jeg har prøvet det her 
mange gange før og har 
altid nydt det. Jeg glæder 
mig til premieren, men 
selvfølgelig er jeg nervøs. 
Men det kommer man 
over, fortæller Naomi. Hilde 
nikker indforstået. Hun har 
prøvet det før ligesom 
Naomi, og de går også 
sammen på den kreative 
skole, der spiller en stor 
rolle i deres selvforståelse 
og glæde.

Regitze tager ordet og 
siger, at det er virkelig fedt 
at forældrene kan se en 
forestilling, der kommer 
med nogle rigtig gode 
sange. Hun synes der er 
enorm god musik i Annie 
Junior. Naomi supplerer:

– Jeg elsker alle sangene. 
Jeg synes det er fedt at 
prøve at leve sig ind i 
forskellige universer. Jeg 
elsker også at klæde mig 
ud, det har jeg altid gjort 
siden jeg var barn. Det er 
et stykke, hvor man virkelig 
kan klæde sig ud i noget 
helt anderledes tøj end 
man normalt går med. Så 
hygger man sig bare, siger 
Naomi.

Stemningen blandt pigerne 
er virkelig god, og de 

fortæller at man holder 
sammen. Hvis man 
glemmer en replik på 
scenen, så hjælpes man 
ad. Derfor er de glade for 
oplevelserne i øvelokalet, 
der snart skal erstattes 
med den rigtige scene. 
Michael Tøffner fortæller, 
at samarbejdet med både 
teatret og den kreative 
skole har været godt, og 
han glæder sig til at alle 
kan få en stor oplevelse. 
Det har været sådan, at 
Kirstinebergskolen har 
skullet udvikle hele 
musicalgenren, og det er 
en opgave Tøffner og hans 
kollegaer, Sanne og Niklas, 
har kastet sig over med 
virketrang og lyst. Ikke 
mindst på grund af 
elevernes reaktioner og 
deltagelse, der for Michael 
er en vidunderlig ting:

– Man bliver stolt og glad. 
Og så glæder vi os 
allesammen til at vise 
publikum, hvad det er vi 
har arbejdet så hårdt på. 
Nu skal det hele gerne gå 
op i en højere enhed den 
23. april. Men vi er klar, og 
jeg vil godt love for at det er 
en sammentømret og 
festlig flok, der underholder 
den dag, slutter Michael 
Tøffner.

En ny musical med 
elever fra 
Kirstinebergskolen i 
Fredericia får 
premiere den 23. 
april, når holdet af 
kreative og 
elektriske elever har 
muligheden for at 
vise publikum hvad 
de har arbejdet 
hårdt på de sidste 
måneder.

Ny Annie-musical sprudler af kreativitet
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  SAMFUNDAVISEN

I mini-artikelserien om 
”Derfor er visioner vigtige” 
er vi kommet til selve 
udformningen af visionen. 
Behovet for en personlig, 
en forenings- og 
forretningsmæssig, og ikke 
mindst en 
samfundsmæssig vision 
dukker op, når den 
mangler, eller når vi oplever 
dybe kriser omkring os, 
som Ukraine-krisen er et 
forfærdeligt eksempel på. 
Gennem de første fem 
artikler i serien har vi søgt 
at skabe fundamentet for 
formuleringen af selve 
visionen, som vi her giver 
vores bud på efter et kort 
tilbageblik – et resumé af 
fundamentet for visionen.

Fundamentet for 
visionen

Vi har flere gange nævnt, 
at visionen kan betragtes 
som et vejskilt. Den skal 
pege og vise os i den 
retning, som vi ønsker at 
bevæge os ad. Visionen er 
en forestilling om, en 
oplevelse af eller et billede 
på en ny og bedre verden. 
Visionen ligger tæt på 
vores drømme og fantasier 
om svaret på spørgsmålet: 
”Hvad er det for en verden, 
vi ønsker at leve i, hvis alt 
er muligt? ” Men visionen 
skal være mere præcis, 
mere konkret og mere 
realistisk end bare en 
sløret og fragmenteret 
drøm.

Visionen skal udspringe af, 
hvem vi er – vores 
oplevede identitet. Visionen 
skal afspejle vores syn på 
verden og de 
overbevisninger vi ønsker 
at leve efter. Visionen skal 
formuleres i 
overensstemmelse med 
vores værdier og hvilken 
etik og adfærd, som vi 
ønsker skal være 
fremherskende i vores liv. 

Visionen skal gennemsyres 
af de ledelsesprincipper, 
som vi ønsker at lede os 
selv og andre efter, og som 
vi selv ønsker at blive ledt 
ud fra.  Dette fundament 
kan du læse mere om i 
vores forudgående fem 
artikler. Du finder dem på 
AVISEN eller på vores 
hjemmeside.  

Visionen skal være i stand 
til – med få ord – at virke 
så dragende på os, at vi 
ikke kan lade være med at 
tage det første skridt og de 
næste skridt mod det 
fælles mål. Mål som vi har 
sat os for at nå enten som 
individer, i fællesskab eller 
allerhelst begge dele. 
Visionen skal være i stand 
til at være den ledestjerne, 
der også viser vej i mørke 
stunder og i usigtbart vejr 
og terræn, eller viser os 
vej, når vores 
forudindtagede landkort 
(vores model af verden) og 
”GPSer” ikke stemmer 
overens med den 
virkelighed, der folder sig 
ud foran os.

Visionen skal være 
langsigtet, og visionen skal 
holde os på rette kurs 
uanset hvilke orkaner og 
storme, der raser omkring 

os og inden i os selv.
Samtidig skal vi være i 
stand til justere visionen og 
kursen vi har sat, når 
radikale sceneskift sker. 
For de sker og de kommer 
sjældent alene. Klima-
krisen, Corona-krisen og 
netop nu Ukraine-krisen er 
desværre ”gode” 
eksempler herpå.

Men disse sceneskift og 
kriser skal ikke holde os 
tilbage. Tværtimod de bør 
animere os til at tænke 
endnu mere visionært. 
Sætte en ny kurs. Vi skal 
udnytte de kolossale 
kræfter, som kriserne 
slipper løs, ved at styre de 
løsslupne kræfter i den 
retning vi ønsker. Det er 
netop her en rettidig og en 
skarpt formuleret vision har 
sin værdi og styrke.

Visionens indhold

Selve visionen bør ud over 
at leve op til de før nævnte 
retningslinjer bestå af en 
overordnet, præcis og kort 
formuleret sætning, der 
favner essensen og udløser 
den holistiske forestilling 
og oplevelse af en fremtidig 
ønsket tilstand for en selv, 
et fællesskab eller et 
samfund.

”Det meningsfulde liv for 
alle, der vil” kunne være 
en vision for et fællesskab. 
En anden vision for et 
fællesskab kunne være 
”Fællesskabet, hvor det 
meningsfulde liv leves og 
trives”. Ordet 
”Fællesskabet” kunne 
byttes ud med andre 
relevante begreber, som 
”Fristaden”, ”Fristedet”, 
”Kommunen”, ”Landet” 
etc.

Dertil kommer en 
forklarende tekst, der 
uddyber visionens 
budskaber i form af svar på 
i hvert fald tre spørgsmål, 
som alle bør sikre en 
fælles forståelse af 
visionens indhold og 
forventninger hertil. 

Det første svar drejer om, 
hvad er det egentligt 
visionen handler om, og 
hvilke elementer visionen 
består af? I forhold til de to 
nævnte visionseksempler 
kan det være en 
uddybende beskrivelse af 
forestillingen om hvad vi 
forstår ved ”det 
meningsfulde liv” og 
”fællesskabet”. Hvis vi 
forestiller os, at visionen er 
for ”Det Ønskede 
Samfund” finde vi masser 

af inspiration til denne 
beskrivelse i mange af 
vores artikler og indlæg 
under vores hidtidige 
debatter om det ønskede 
samfund siden 
begyndelsen i marts 2020.

Det andet svar er en 
uddybning af, hvorfor er 
visionen vigtig, og hvad 
den betyder for os?

Gode svar på disse to 
spørgsmål er måske det 
allervigtigste, for kun de 
gode svar vil inspirere og 
motivere os og få os til at 
handle og ændre adfærd i 
retning af visionen. Ved 
undervejs i livet at 
genbesøge og måske 
opdatere disse svar, 
genererer vi ny mental 
energi så visionen nås.

Det tredje svar drejer sig 
om, hvordan vi vil vide, at vi 
har nået visionen?

Det tredje svar, som 
underbygger og udbygger 
de to første svar, kan bestå 
at flere delsvar på 
spørgsmål: ” Hvor står vi, 
når visionen er nået? ”, ” 
Hvad laver vi der? ”, ” 
Hvordan gør vi det? ”, 
”Hvorfor gør vi det? ” og 
Hvem er vi, når visionen er 

opfyldt? ”.

Disse svar er med til at 
underbygge selve visionen 
og knytte dens 
sammenhæng til 
fundamentet for visionen. 
Ved at fastholde og 
udbygge denne 
sammenhæng øges 
chancen for at nå visionen 
betydeligt.

Afrunding

Vi fortsætter miniserien om 
”Derfor er visioner vigtige”, 
og næste gang ser vi 
nærmere på visionens 
underliggende 
handlingsstrategier.

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 
hjemmesiden: www.det-
ønskede-samfund.dk/.

De to debattører 
kigger nærmere på 
visionerne for 
samfundet.

Visioner for samfundet
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Af Uffe Steiner Jensen og

Erik Schwensen
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Unit IT er en af Danmarks 
hurtigst voksende IT-
konsulenthuse og samtidig 
en del af USTC-koncernen. 
Virksomheden leverer 
platformsuafhængige 
infrastrukturløsninger, der 
kan skaleres over tid. Unit 
IT er førende inden for en 
række områder blandt 

andet Business 
Intelligence, Dataplatform 
og Cyber Security.

Virksomheden har med 
Michael Bjerregaard som 
bestyrelsesformand 
gennemgået en markant 
strategiperiode, hvor både 
antallet af medarbejdere 
og omsætningen er mere 
end fordoblet. I december 
opkøbte selskabet solvo it, 
hvilket styrkede forretning 
yderligere i den østlige del 
af Danmark og 
Storkøbenhavn.

Beslutningen om at træde 
tilbage fra bestyrelsen har 
Michael Bjerregaard selv 
truffet.

- Virksomheden har opnået 
de strategiske mål, den 
satte sig for knap fem år 
siden, da jeg tiltrådte som 
bestyrelsesformand. Vores 
netop vedtagne treårs 
strategiplan afviger ikke 
væsentligt fra den forrige 

strategi, hvilket netop er et 
udtryk for, at vi er midt i en 
stabil og robust udvikling 
og har gjort de rigtige ting. 
Jeg føler derfor, at 
tidspunktet for at overlade 
posten til Nina er det helt 
rigtige, siger Michael 
Bjerregaard.

Selskabet bag Unit IT er 
USTC, som har en række 
aktiviteter inden for energi, 
shipping, transport og 
logistik. USTC ejes af 
familien Østergaard, som 
igennem en årrække har 
været repræsenteret i Unit 
ITs bestyrelse i form af 
USTC-medejerne Torben 
Østergaard-Nielsen og Nina 
Østergaard Borris.

Ved generalforsamlingen i 
juni overtager Nina 
Østergaard Borris posten 
som bestyrelsesformand.

- Vi skylder Michael 
Bjerregaard en meget stor 
tak for den målrettede 

indsats med at løfte Unit IT 
til det selskab, det er i dag. 
Uden hans brancheindsigt 
og rådgivning havde vi 
næppe kunnet vækste 
firmaet så markant på så 
kort tid, siger Nina 
Østergaard Borris.

- Jeg ser frem til at indtage 
formandsposten. Unit IT 
har en meget kompetent 
bestyrelse, en stærk 
ledelse og nogle utrolig 
dygtige medarbejdere, så 
jeg glæder mig meget til at 
udvikle selskabet 
yderligere i de kommende 
år.

I forbindelse med 
ændringerne i bestyrelsen 
udtræder Torben 
Østergaard-Nielsen, 
hvormed ejerskabet 
fremover er repræsenteret 
af Nina Østergaard Borris.

Unit IT har i dag syv 
lokationer og hovedkontor i 
Middelfart. Unit IT er en del 

af den globale, 
familieejede koncern 
United Shipping & Trading 
Company (USTC), der har 
kontorer i mere end 35 
lande verden over. 

Med den baggrund 
adskiller Unit IT sig fra 
andre i branchen, der i 
mange tilfælde er ejet af 
internationale kapitalfonde 
og som resultat deraf har 
udsigt til skiftende 
ejerskab. Det robuste, 
familiemæssige ejerskab 
sikrer kontinuitet og solid 
ballast, og gør Unit IT til en 
stabil samarbejdspartner.

Unit IT er i dag en bredt 
favnende IT-
infrastrukturpartner på 
tværs af private & public 
cloud. Desuden besidder 
selskabet en række 
specialiserede units 
indenfor områderne 
Business Intelligence, 
Dataplatform og Cyber 
Security. 

Ultimo 2021 købte Unit IT 
selskabet solvo it, som 
med sine 40 konsulenter 
og stærke kompetencer 
indenfor især cloud 
infrastruktur og Microsoft-
teknologier har styrket Unit 
ITs tilstedeværelse i 
Østdanmark.

Nina Østergaard Borris ny bestyrelsesformand for Unit IT
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Efter at have 
siddet i spidsen for 
bestyrelsen for 
Unit IT i fem 
fremgangsrige år 
overlader Michael 
Bjerregaard 
formandsposten til 
Nina Østergaard 
Borris, COO og 
medejer af Unit ITs 
moderselskab 
USTC.

Af Andreas Dyhrberg Andreassen
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Susanne Eilersen påpeger, 
at der er behov for at 
genoprette tilliden, der på 
mange måder har lidt et 
knæk de senere år i 
Fredericia.

Det var tydeligt at 
fornemme på Susanne 
Eilersen (DF), at hun ikke 
var klar over, at den 
coronataskforce man 
nedsatte i det tidligere 
økonomiudvalg tilbage i 
August 2020 ikke havde 
bemyndigelse længere – 
og at den fortsat træffer 
beslutninger.

– Det er noget jeg kommer 
til at gå videre med straks 

efter dette interview. Det er 
noget vi skal have bragt i 
orden, for selvfølgelig skal 
der være styr på tingene. 
Anderledes kan det ikke 
være, siger Susanne 
Eilersen.

August 2020 var en tid 
hvor der var mange bolde i 
luften og en 
coronapandemi der så ud 
til ingen ende at ville tage. 
Derfor blev mange 
beslutninger truffet meget 
hurtigt, for der var behov 
for handling her og nu, 
forklarer Susanne Eilersen. 
Men man skal altid lære af 
sine fejl, fortsætter hun.

– Vi gik på hidtil ukendte 
stier. Det er klart, at vi laver 
fejl undervejs i den proces. 
Men nu er vi på den anden 
side. Nu skal vi se tilbage 
på processen og lære af 
den, siger Susanne 
Eilersen.

Tilliden er væk

Det har været to meget 
svære år at være 
byrådsmedlem i, fortæller 
Susanne Eilersen. 

Der har været en rasende 
pandemi med svingende 

restriktioner der kunne 
skifte fra uge til uge – og 
oveni det kom en større 
krise i det politiske 
Fredericia. Susanne 
Eilersen fortæller, at der 
venter et stort tillidsarbejde 
forude.

– Vi har lært meget som 
politikere i Fredericia de 
seneste år. Jeg har selv 
lært rigtig meget på mange 
måder. Vi har brændt 
nallerne på mange ting de 
seneste år, blandt andet 
tilliden mellem politikerne 
og den administrative top, 
siger Susanne Eilersen og 
fortsætter:

– Vi er kommet til et sted 
hvor vi stiller 
spørgsmålstegn ved ting, 
som vi ellers ikke have 
villet. Krukken med tillid er 
bare tom.

Det kræver meget, hvis der 
igen skal være gensidig 
tillid på tværs af alle i 
Fredericia Kommune.

– Det er på tide, at vi 
starter genopretningen. Vi 
skal fylde krukken med 
tillid op igen. Det handler 
både om tilliden mellem 
politikerne, mellem 
forvaltningen internt og 

selvfølgelig mellem 
politikere og forvaltningen. 
Det er et stort arbejde der 
venter forude, siger 
Susanne Eilersen og 
fortsætter:

Man vil nok opleve, at 
noget af det samarbejde 
der normalt fungerer 
upåklageligt, det ikke 
længere fungerer. Det skal 
tilbage til at køre glat igen. 
Så vi har alle et ansvar det 
næste år for at genoprette 
den her tillid.

Hvad er besluttet 
hvornår?

Der er tale om en sag, hvor 
et enigt økonomiudvalg 
tilbage i august 2020 traf 
en beslutning om at 
nedsætte en 
coronataskforce. 

Her blev givet en bred 
bemyndigelse uden 
nærmere specifikation, en 
bemyndigelse der alene 
skulle gælde til udgangen 
af 2020. 

En aktindsigt har vist, at 
der på intet senere 
tidspunkt har været givet 
en yderligere bemyndigelse 
fra det politiske niveau, 

selvom coronataskforce 
har truffet flere 
beslutninger i løbet af 
2021 – også efter, at 
corona ikke længere var 
klassificeret som en 
samfundskritisk sygdom. 
Aktindsigten omhandlende 
coronataskforce henviser 
alene til beslutningen 
truffet på et møde i det 
tidligere økonomudvalg. 
Her blev følgende 
besluttet:

– Samfundet genåbnes 
fortsat og gradvist efter 
den omfattende 
nedlukning i foråret. 
Fredericia Kommunes 
strategi for håndtering af 
covid-19, bølge 2 skal 
medvirke til, at 
fredericianerne i den 
kommende tid kan vende 
tilbage til daglige 
aktiviteter, arbejde og 
hverdag samtidig med, at 
smitten holdes under 
kontrol. Smitteudbrud 
blandt fredericianerne skal 
inddæmmes konsekvent 
og koordineret, så byens 
handelsliv, byrum og kultur 
og fritidstilbud fortsat kan 
bruges sikkert og til gavn 
for alle borgere, 
detailhandel og 
erhvervsdrivende.

Dette var den vedtagne 
tekst, og med til denne 
fulgte blandt andet 
nedsættelsen af en 
coronataskforce.

– Der etableres en corona-
taskforce, og opnormeres 
på hygiejne, 
isolationsfaciliteter, sikring 
af tilstrækkeligt lager af 
værnemidler, muligheder 
for udebesøg samt styrket 
kommunikationsindsats 
mm, lyder det i et vedtaget 
punkt på dagsordenen, 
efterfulgt af en tidsmæssig 
afgrænsning til udgangen 
af 2020.

Det er denne beslutning, 
som en aktindsigt nu viser, 
ikke er blevet fornyet siden. 
Der er dermed en 
udfordring i forhold til de 
beslutninger der er blevet 
truffet af denne taskforce, 
fordi de ingen 
bemyndigelse har haft 
hertil.

Dette gælder også 
bemyndigelsen til at aflyse 
alle skolerejser til udlandet, 
en beslutning, der blev 
taget efter, at corona ikke 
længere var klassificeret 
som en samfundskritisk 
sygdom.

Danske Digitale 
Medier har for nyligt 
kunne offentliggøre, 
at der ikke har 
været givet en 
politisk 
bemyndigelse til 
coronataskforcen 
siden August 2020 
– en bemyndigelse 
der dengang kun 
varede året ud.

Eilersen om manglende bemyndigelse: Tilliden er svækket
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Rammen om dette 
interview er thansen 
loungen på Monjasa Park. 
På gangen inden loungen 
har FC Fredericias 
administration kontor, og 
døren er åben. 
Økonomiansvarlig, Birthe 
Skov, sidder sådan hun 
kan se ud, og spørger, 
hvad hun kan hjælpe med, 
når man som journalist 
kommer gående.

Om der har været samme 
åbenhed fra 
administrationen i Esbjerg 
skal være usagt, men 
faktum er, at der alt andet 
lige ikke har været ro på 
bagsmækken. Siden den 

nuværende Brøndby-
træner, Niels Frederiksen, 
stoppede i det vestjyske i 
2015 har vestjyderne nu 
oppe på at have haft 11 
forskellige trænere. Særligt 
tiden under tyske Peter 
Hyballa, i starten af denne 
sæson, har fået megen 
omtale, men det var 
Mathias Kristensen dog 
ikke en del af, da han 
startede i FC Fredericia 
inden. Til gengæld var 
Kristensens 
holdkammerater i 
Fredericia, Jeppe Brinch og 
Patrick Egelund, en del af 
det inden de skiftede væk 
fra Esbjerg.

Det står i stor kontrast til 
FC Fredericia til FC 
Fredericia der fra 
sommeren 2015 og frem til 
i dag har haft Ove 
Pedersen, Jesper Sørensen 
og Jonas Dal som trænere 
inden, at Michael Hansen 
kom til i august 2020, da 
Dal blev købt af AC 
Horsens.

- Nu har jeg prøvet det stik 
modsatte. Der var mange 
forskellige trænere på 4-5 
år og den ro og balance der 

her, er uvurderlig, og det 
har indflydelse på klubben 
at der er kaos en etage 
højere, og det er der på 
ingen måder her. Det har 
været lækkert kun at 
fokusere på fodbolden. For 
mig personligt var det det 
rigtige sted at skifte til, 
siger Mathias Kristensen.

Til sidst i Esbjerg blev det 
nok for Mathias 
Kristensen. Han skiftede 
derfor til FC Fredericia på 
en fri transfer.

- I det sidste halve år ville 
jeg bare væk. Jeg så frem 
til at skifte i et halvt år, og 
at komme ind her, har 
bestemt været godt, siger 
Kristensen.

Forude vidste han ikke, at 
der ventede en 
”sammenkomst” med flere 
tidligere holdkammerater.

Det var meget fedt, at jeg 
kom som den første. Man 
kunne ellers få en tendens 
til kun at ses med dem, og 
jeg lærte derfor de andre 
at kende før, at de kom til, 
siger Mathias Kristensen.
Mathias Kristensen har 

selv stødt ind i FC 
Fredericia i 
turneringskampe, og han 
havde derfor dannet sig et 
indtryk af det 
spillemæssige. Aspektet 
udenfor banen var dog ikke 
noget, som han kendte til.

- Det har været let at falde 
til, og jeg vidste hvad 
Michael Hansen ville. Jeg 
har selv spillet mod 
Fredericia flere gange.  Jeg 
forventede at komme ind 
på et hold, hvor jeg klinger, 
og det var derfor som 
forventet, forklarer Mathias 
Kristensen.

FC Fredericia startede 
sæsonen med et brag, og 
var ubesejret i de første 
otte kampe. Siden kom 
holdet dog ned på jorden, 
men i sikker stil blev holdet 
klar til oprykningsspillet.

-  Vi startede som fyr og 
flamme, men vi har gjort 
det meget godt, synes jeg, 
og nu skal vi slutte det 
ordentligt, siger Mathias 
Kristensen.

Netop det at ”slutte det 
ordentligt” bidrog 

Kristensen selv til i den 
første kamp i 
oprykningsspillet. Med en 
frisparksperle bragte han 
FC Fredericia foran 2-0 i 
sejren på 2-1 mod 
Hvidovre. Målet var hans 
andet i FC Fredericia-
trøjen, hvor han hurtigt er 
gået hen, og blevet en af 
de fortrukkende spillere i 
Michael Hansens system. 
Typisk har Kristensten 
indtaget en position på den 
centrale midtbane, hvor 
han har stået for den 
kreative del af 
midtbaneduoen i forhold til 
hans makker på midten, 
der typisk har været en 
mere hardhitter type som 
Valance Nambishi.

Forude venter der 
Kristensen og co. ni 
kampe, hvor målsætningen 
er at holde sig aktuel i 
oprykningskampen i så 
lang tid som muligt. I den 
henseende var sejren mod 
Hvidovre vigtig, da FC 
Fredericia ellers kunne 
være blevet distanceret fra 
start. Nu kan man i stedet 
se frem mod søndagens 
kamp mod AC Horsens, 
som man kommer tættere 

på med en sejr. Kommer 
FC Fredericia først ind i en 
stime, kan alt ske, men det 
kræver først og fremmest, 
at fredericianerne får vendt 
bøtten på udebane, hvor 
den seneste sejr er helt 
tilbage den 23. oktober. 
Siden har FC Fredericia 
spillet fire udebanekampe i 
træk uden at få point.

Inden skiftet til FC 
Fredericia havde Mathias 
Kristensen kun tørnet ud 
for Esbjerg. I sin tid i den 
vestjyske klub blev det for 
25-årig Kristensen til 122 
førsteholdskampe med 14 
mål og 14 assists til følge. 
Ud af de 122 kampe er de 
65 i Superliga-regi.

• 25 år gammel
• Spiller primært central 

midtbane
• 187 cm høj
• Har spillet 19 kampe i 

FC Fredericia og lavet to 
mål, samt to assist

Mathias Kristensen 
har flere haft en, 
hvad man kan kalde 
kaotisk tid som 
fodboldspiller i 
Esbjerg fB. I denne 
sæson har der været 
ro på bagsmækken, 
hvor han har spillet i 
FC Fredericia.

Fra trænerskifte på trænerskifte til ro i FC Fredericia
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Valance Nambishi, Jeppe 
Gertsen, Mathias 
Kristensen, Patrick 
Egelund og Jeppe Brinch. 
Det er alle spillere, som FC 
Fredericia har fået tilgang 
af, og de har tidligere 
spillet på førsteholdet i 
henholdsvis Silkeborg og 
Esbjerg.

De tre førstnævnte var 
gledet tilbage i køen i 
forhold til spilletid, men de 
to sidstnævnte var havnet i 
et kaos i Esbjerg under 
Peter Hyballa, og derfor 
havde de, som resten af 
EfB-truppen, fået lov til at 

få ophævet deres kontrakt.

– Mathias Kristensen ville 
gerne hertil, og han er en 
dygtig spiller. Vi har en god 
forbindelse til hans agent, 
og det kan være godt i 
sådan en sammenhæng, 
og vi har et godt ry. Vi 
havde en større udskiftning 
i sommeren 2021, og fik 
muligheden for at få Jeppe 
Brinch og Patrick Egelund, 
da de havde fået at vide, at 
de godt måtte se sig om 
efter en ny klub. Vi er 
begunstiget af at ligge 
geografisk, hvor vi gør, og 
da muligheden bød sig, 
slog vi til, siger FC 
Fredericias direktør, Stig 
Pedersen.

At flere af spillerne er 
kommet fra de samme 
klubber er en tilfældighed. 
Tidligere har der været fire-
fem spillere fra FC 
Midtjylland, men i denne 
sæson er det ikke tilfældet, 
og i stedet er det spredt ud 
til andre klubber.

– Vi kunne godt have været 
interesseret i spillere fra 

andre klubber, men nu 
opstod der en mulighed for 
det. I andre sæsoner har vi 
haft fem lejespillere fra FC 
Midtjylland, og i denne 
sæson har vi tre, men til 
gengæld har vi lejet 
Marcus Hannesbo og 
Oscar Hedvall fra andre 
klubber. Derfor er meget 
forandret, fortæller Stig 
Pedersen.

I forhold til, at FC Fredericia 
fik to spillere fra Silkeborg, 
hænger det sammen med 
FC Fredericias cheftræner, 
Michael Hansens, 
netværk.

– I god tid i 2021 skrev vi 
under med Jeppe Gertsen 
og Valance Nambishi. Vi 
prøvede at tilknytte dem 
inden, men det kunne vi 
ikke blive enige med 
Silkeborg om. Begge var 
kommet i overskud, og det 
eneste, som de skulle, var 
at spille fast hos os og få 
genstartet deres karriere. 
Der er Andreas Oggesen, 
der skiftede til Silkeborg, et 
godt eksempel på, 
forklarer Stig Pedersen.

Med de signings, som FC 
Fredericia har lavet, har de 
sat barrieren højere end, 
hvad man normalt gør i FC 
Fredericia.

– Vi har tit hentet spillere 
fra andre klubber i 1. 
division eller som var 
reserver i Superligaen, 
men grunden til det ser 
sådan ud er, at vi har haft 
større udskiftning i år. De 
nye spillere, som vi har 
fået, er her i en del år, og 
der er derfor noget at 
bygge videre på, siger Stig 
Pedersen.

Tidligere havde FC 
Fredericia en 
grundstamme på holdet, 
der bestod af Alexander 
Nybo, Andreas Oggesen og 
Dennis Høegh, kombineret 
med flere af de nuværende 
spillere som Christian Ege 
Nielsen og Anders Holvad. 
Det er der nu gjort op med.

– Det er gået fint med at 
integrere de nye. I vinters 
sagde vi farvel til Nybo, der 
også var højt op i 
hierarkiet, og så er der 

kommet nye til, og derfor er 
der blevet rykket op i det, 
der var i forvejen, siger Stig 
Pedersen.

Kigger man ned over FC 
Fredericias trup 
understreges 
udskiftningen med, at der 
kun er syv af de 
nuværende 21 spillere på 
kontrakt, der har spillet 
over 50 kampe for FC 
Fredericia. Der er tale om 
følgende spillere:

• Christian Ege Nielsen – 
301 kampe

• Anders Holvad – 139 
kampe

• Nicolaj Ritter – 110 
kampe

• Erik Nissen – 100 
kampe

• Kristian Kirkegaard – 
94 kampe

• Alexander Jensen – 56 
kampe

• Christian Tue – 54 
kampe

Blandt de spillere er der to 
af dem, der har 
kontraktudløb til sommer. 
Der er tale om Nicolaj 

Ritter og Christian Tue, hvor 
sidstnævntes lejeaftale 
udløber, og med mindre, at 
Tue får spillet sig til en 
mere fast rolle i FC 
Fredericia startopstilling i 
oprykningsspillet, ligger det 
i kortene, at han skal retur 
til FC Midtjylland og se, 
hvad der skal ske i hans 
karriere. 

Ritter på den anden side er 
en spiller, som FC 
Fredericia formentlig gerne 
vil forlænge med, da han er 
en driftssikker spiller, der 
er god at have i truppen, og 
som leverer på et stabilt 
niveau.

Blandt FC Fredericias 
øvrige spillere har Oscar 
Hedvall (lejespiller fra 
Silkeborg), Oliver Olsen 
(lejespiller fra FC 
Midtjylland), Tobias Anker 
(lejespiller fra FC 
Midtjylland), Marcus 
Hannesbo (lejespiller fra 
AaB) og Peter Makrillos 
kontraktudløb. 

Med de til- og 
afgange FC 
Fredericia har haft i 
denne sæson, er der 
kommet et nyt 
hierarki i klubben, 
som også har fået 
tilgang fra en høj 
hylde.

FC Fredericia har fået rykket om i hierarkiet
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25-årig Gertsen er et 
produkt af Silkeborg IF’s 
ungdomsakademi. I 
2018/19 spillede han en 
rolle på det hold, som 
nuværende FC Fredericia-
træner, Michael Hansen, 
førte op i Superligaen. Da 
Silkeborg rykkede op trådte 
Kent Nielsen til som 
cheftræner, og der blev 
ikke set Gertsens vej. I de 
seneste sæsoner er det 
derfor ikke blevet til 
regelmæssig 
førsteholdsfodbold for 
Jeppe Gertsen, som derfor 
søgte andre græsgange, da 
han havde kontraktudløb i 
sommeren 2021. Tidligt 
var FC Fredericia ude med 
snøren efter 
midterforsvareren, som de 
indgik en to-årig aftale 

med.

I FC Fredericia taler man 
om, at blandt spillerne er 
der et specielt 
sammenhold, og at der er 
styr på det på 
ledelsesgangen, men det 
var dog ikke ting, som 
Gertsen tænkte så meget 
over i forbindelse med 
skiftet til det fredericianske

– Man hører ikke så meget 
omkring det, men jeg vil 
spille fodbold som her, og 
jeg har selv spillet mod 
Fredericia, der spiller fin 
fodbold, så for at udvikle 
mig tænkte jeg, at de var 
det bedste sted for mig at 
komme igen, siger Jeppe 
Gertsen.

Netop spilletiden har været 
essentiel for Jeppe 
Gertsen. Med en alder 
midt i tyverne er man ikke 
længere i stadiet som 
udviklingsspiller, og derfor 
foretrækker han at komme 
ud og spille kontinuerligt, 
og det er han kommet til i 
FC Fredericia, hvor han har 
spillet 19 kampe i 
sæsonen. I midten af 
efteråret blev han skadet, 

men bortset fra det, har 
han været fast mand.

– Det var vigtigt for mig at 
komme et sted, hvor man 
kigger min vej. I en del år 
blev der ikke set min vej, 
så det er dejligt at komme 
her og få en rolle. Jeg 
spiller fodbold for at spille, 
og det gør mig glad at spille 
hver weekend, så det er 
helt perfekt, forklarer 
Jeppe Gertsen.

Fra dag ét er Jeppe 
Gertsen blevet viceanfører i 
FC Fredericia, og på banen 
kan man også høre, at han 
tager verbalt ansvar, og det 
er der en grund til.

– Det har jeg fået lagt på 
mig. Jeg har haft fokus på 
det, så det er naturligt at 
tage sådan en rolle. Jeg 
har prøvet det før, så det er 
ikke uvant, siger Gertsen.

At midterforsvareren 
hurtigt er gået forrest, siger 
også noget om det miljø, 
som der er i FC Fredericia. 
Overgangen fra Silkeborg til 
FC Fredericia har været 
gnidningsfri for Jeppe 
Gertsen.

– Der er et supergodt miljø, 
og der er også 
konkurrence. Jeg frygtede 
faktisk, at det var sværere 
at komme ind i en ny klub 
med nye ting, men det er et 
nemt miljø at falde ind i. 
Det hjælper virkelig meget, 
siger han.

I sæsonens løb står FC 
Fredericia noteret for 25 
point på eget græs. Det 
betyder faktisk, at de er 
NordicBet Ligaens bedste 
hjemmehold målt på point 
sammen med FC Helsingør, 
der har hentet ligeså 
mange. Til gengæld står 
det anderledes til på 
udebane, hvor FC 
Fredericia har hentet 15 
point, og er det 
næstdårligste hold i 
oprykningsspillet.

– Vi har en god følelse af at 
spille på hjemmebane i 
forhold til at tage til 
eksempelvis Helsingør, 
konstaterer Jeppe Gertsen.

FC Fredericia lagde 
oprykningsspillet ud med 
en sejr. Det betyder, at 
fredericianerne realistisk 
set stadig er med i kampen 

om at ende i top-2, der 
giver oprykning til 
Superligaen, og meget kan 
nå at ske i de sidste ni 
spillerunder.

– Pointene bliver fordelt 
nu, og vi møder alle 
indbyrdes, og det kan blive 
en fordel for os. Vi vil jagte 
muligheden så længe den 
er der, slutter Jeppe 
Gertsen.

Efter den første spillerunde 
af oprykningsspillet er FC 
Fredericia seks point efter 
Lyngby på andenpladsen, 
og har 11 point op til FC 
Helsingør på førstepladsen. 
Løbet i forhold til Helsingør 
er kørt, og for FC Fredericia 
vil det optimale være, hvis 
holdet fra det 
nordsjællandske brager 
afsted og tager point fra de 
øvrige hold. Omvendt set 
skal FC Fredericia 
sammensætte en stime af 
sejre, og det indbefatter, at 
holdet kommer til at øge 
deres pointgennemsnit på 
udebane, da sejre i 
hjemmekampene ikke vil 
være nok til at kæmpe 
med om de øverste 
placeringer i tabellen.

Et af svarene på, om FC 
Fredericia kan komme til at 
spille en rolle i forhold til 
kampen om oprykning, 
kommer der svar på 
søndag, når 
fredericianerne på 
udebane møder AC 
Horsens, der i deres første 
kamp slog FC Helsingør på 
udebane. Netop mod 
Horsens spillede Fredericia 
i efteråret deres hidtil 
bedste udekamp i 
sæsonen, da det blev til en 
sejr på 3-1 på Casa Arena. 
FC Fredericia kom hurtigt 
bagud 1-0, men på 
omstillinger slog de til og 
vendte kampen på hovedet 
på et mål af Samson Iyede 
og to kasser af Kristian 
Kirkegaard.

• 188 cm høj
• Har spillet 17 kampe i 

sæsonen
• Har kontrakt med FC 

Fredericia frem til 
sommeren 2023

• Har fået tre gule kort i 
sæsonens løb

Jeppe Spliid Gertsen 
er kommet til FC 
Fredericia i den her 
sæson. Fra dag ét 
har han taget 
ansvar, og er blevet 
viceanfører.

Forsvarsgeneral finder ansvar naturligt
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24-årig Kristian Kirkegaard 
kom til FC Fredericia i 
2019 fra Kolding IF. Siden 
har han slået sit navn fast i 
NordicBet Ligaen, og i 
tiden i det fredericianske 
er det undervejs også 
blevet til en 
kontraktforlængelse, der 
gør, at parterne har papir 
på hinanden frem til 
sommeren 2023.

- Det er et skønt sted at 
være. Der er mange gode 
relationer i klubben, og 
man nyder at komme her 
hver dag. Der er masser af 
grin og vi har det sjovt. Det 
er en ting, der er værd at 
fremhæve, siger 
Kirkegaard.

FC Fredericia er en klub, 
hvor der er styr på tingene. 
Kigger man alene i 
NordicBet Ligaen er der 
ejerforhold i Esbjerg, 
Fremad Amager og 
Jammerbugt, der gør, at 
det har skabt uro på den 
ene eller anden måde. Det 
står i stor kontrast til FC 
Fredericia, hvor man i 
direktør Stig Pedersen har 
haft en, der har stået for 
direktionen i 25 år.

- Jeg har ikke oplevet det 
som i andre klubber, men 
der er ikke langt fra os 
spillere til ledelsen eller 
bestyrelsen, og man møder 
dem i hverdagen og har en 
relation til både ejer og 
ledere, så et der et fladt 
hierarki, hvor man har 
relation hele vejen op. På 
den måde er det trygge 
rammer vi har, siger 
Kirkegaard.

I denne sæson har FC 
Fredericia fået en del 
spillere til udefra. I forhold 
til tidligere sæsoner er det 
spillere, som klubben selv 
ejer, og ikke er der på leje, 
og det er vel at mærke 
spillere, der kommer fra en 
hylde, som FC Fredericia 
ikke plejer at få tilgange 
fra.

- Det er en højere hylde 
end normal, så det er 
anderledes, end når der 
kommer unge spillere fra 
FC Midtjylland. De spillere, 
der er kommet ved, at 
deres fremtid er her, og det 
kan man godt mærke på 
nogen punkter, da de så 
ved, at de er her efter 
sommerferien og ikke er 
uvisse omkring det, siger 
Kristian Kirkegaard.

Før sæsonen skete der ting 
og sager i FC Fredericia. 
Valance Nambishi, Jeppe 
Gertsen, Mathias 
Kristensen, Jeppe Brinch, 
Andreas Lausen, Patrick 
Egelund, Oliver Olsen og 
Sebastian John. Væk var til 
gengæld flere rutinerede 
spillere som Dennis Høegh.

- Der har været en 
tilvænningsperiode, hvor 
man skal lære de 
individuelle træk at kende 
fra hver enkelt spiller, men 
relationerne er blevet 
stærkere som tiden er 
gået. Vi har lavet 
formationsskifte, og jo flere 
kampe, og jo mere vi 
træner, des mere lærer vi 
hinanden at kende. Det går 
den rigtige vej, forklarer 
Kristian Kirkegaard.

Kirkegaard har 
rykket sig

Kirkegaard har selv kunnet 
mærke på egen krop, at 
der er kommet en ny form 
for hierarki. Fra at være en 
spiller, der ikke behøvede 
at tage ansvar, og som FC 
Fredericia ikke har været 
afhængig af toppræsterer, 
har han taget skeen i den 
anden hånd. I skrivende 
stund har han lavet ti mål 
og fem assists i 23 kampe i 
NordicBet Ligaen, og har 
gang i sin klart bedste 
seniorsæson. 

Sæsonen har vist, at FC 
Fredericias offensiv står og 
falder med Kirkegaard, 
men at det lige præcis er 
sket i den her sæson, er 
svært at svare på hvorfor.

- Selvtillid avler selvtillid og 
når det lykkes, så har jeg 
været i en positiv spiral. 
Måske har jeg løftet mit 
niveau, siger Kristian 
Kirkegaard.

En af de andre nye ting, der 
er sket i FC Fredericia er, at 
de har fået Anders Clausen 
som assistenttræner. Som 
aktiv viste han gang på 
gang, at han var en 

goalgetter, og på den front 
kan han have påvirket 
Kirkegaard i en positiv 
retning.

- Man skal ikke 
undervurdere Clausens 
betydning, og han har et 
cv, som alt andet lige 
indgyder respekt. Når han 
siger noget, lytter man og 
suger til sig. Om det er 
udslagsgivende for mig, vil 
jeg være usagt, 
konstaterer Kirkegaard.

Målet for oprykningsspillet 
er helt klart for FC 
Fredericia. Holdet skal ikke 
distanceres hurtigt, og få 
alt for stor afstand til 
oprykningspladserne.

- Vi skal spille med så 
længe som mulig og holde 
det spændende og gribe 
chancen hvis den byder sig 
- det vil være det at rykke 
op, men vi er også 
realistiske, og vi ved vi ikke 
er favoritter som det ser ud 
nu, fortæller Kristian 
Kirkegaard.

Til gengæld tøver han ikke 
med svaret på, om det er 
realistisk, at FC Fredericia 
rykker op i den 
kontraktperiode, som han 
har gang i med 

fredericianerne.

- Ja, lyder det prompte svar.

Alt imens Kirkegaard 
drømmer om oprykning, 
går spillet på banen videre. 
På banen har 174 cm høje 
Kristian Kirkegaard gang i 
sin bedste seniorsæson 
efter, at seniorkarrieren 
startede i Kolding, hvor var 
en af profilerne på det 
Kolding-hold, der rykkede 
op i NordicBet Ligaen i 
2018. Den lejlighed 
benyttede Kristian 
Kirkegaard til at skifte til FC 
Fredericia, som han 
dengang så som et hold, 
der kunne tage ham til next 
level, som han nu er godt 
på vej til som en af de 
største profiler i landets 
næstbedste række i denne 
sæson.

• 24 år gammel
• 174 cm høj
• Kan spille alle de 

offensive pladser
• Har spilet 94 kampe i 

FC Fredericia, og lavet 
19 mål og 17 assists

Kristian Kirkegaard 
har været den helt 
store offensive profil 
for FC Fredericia i 
denne sæson. Hvad 
der præcis har gjort 
det har han svært 
ved at svare på, 
men han fortæller, 
at selvtillid avler 
selvtillid.

Kirkegaard: Selvtillid avler selvtillid
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Om Kristian  
Kirkegaard:



I fodboldbestyrelser ser 
man jævnligt udskiftninger, 
og særligt når man taler 
om klubber, der ligger i de 
øverste rækker. Når man 
så som Morten Rahbek har 
været formand i så mange 
år, lyder det ret vildt.

– Det er også voldsomt i så 
mange år. Jeg tror ikke, at 
der er ret mange formænd 
i danske fodboldklubber, 
der har siddet i små 30 år, 
men sådan er det, siger 
Rahbek.

Det er ikke kun i 
bestyrelsen, at FC 
Fredericia har haft 
kontinuitet, men også på 
ledelsesgangen, hvor Stig 
Pedersen sidste år kunne 
fejre 25-års jubilæum.

– Stig og jeg har haft et 
makkerskab i 25 år, det 
har været spændende. I 
det hele taget kan man 
sige, at det der har præget 
FC Fredericia på godt og 
ondt, er stabiltiet. Vi har 
haft en direktør, der har 
siddet i 25 år, og en 
formand i knap 30 år, og 
en bestyrelse, der har 
været med i mange år og 
en ejerkreds, der har været 
her i mange år. Men så 
længe alle brænder for det 
og vil klubben det bedste, 
er det også fint, forklarer 
Morten Rahbek.

Formanden er også helt 
indforstået med, at der 
over tid skal komme en og 
overtage posten.

– Selvfølgelig skal der det, 
men jeg tager et år ad 

gangen. På et tidspunkt 
skal andre tage over, men 
det varer ikke så mange år, 
som der er gået. Det kan 
jeg godt afsløre, siger 
Morten Rahbek med et 
glimt i øjet.

I 1991 blev FC Fredericia 
stiftet, og det blev også 
starten på Morten Rahbeks 
virke i FC Fredericia, der er 
en sammenslutning af 
Fredericia KFUM og 
Fredericia fF.

– Jeg kom ind i bestyrelsen 
efter, at FC Fredericia blev 
etableret. Jeg blev spurgt 
om jeg ville være med, og 
det var daværende 
formand Erik, der spurgte 
om det. Så gik der et par 
år, så ønskede Erik ikke at 
være formand mere og så 
spurgte han, om jeg havde 
lyst til at overtage 
formandsskabet. Jeg har 
været formand siden, 
fortæller Morten Rahbek.

Dengang var det med 
stadion på Baldersvej, 
mens træningen fandt sted 
i KFUM Parken. Særligt det 

gamle stadion var ydmyge 
rammer.

– Når københavnerholdene 
kom og skulle klæde om i 
gæsteomklædningen, og 
havde det regnet kraftigt, 
stod der 2-3 centimeter 
vand i omklædningen. 
Sådan var det dengang. 
Der er sket meget siden, 
og noget af det der har 
løftet klubben er, at vi gik 
fra Baldersvej til Monjasa 
Park. Det gav et kæmpe 
løft, siger Morten Rahbek.

Lokalrivalerne fik 
en over nakken

Gennem tiden har der 
været flere mindeværdige 
præstationer i FC 
Fredericia, og i tiden på 
Baldersvej er der særligt 
en kamp, der står fast i 
erindringen.

– Rent sportsligt kan man 
ikke lade være med at 
tænke tilbage på et 
lokalopgør mod Vejle, hvor 
vi vandt 6-1. Det er en af 
de enkelstående kampe, 
der står printet i 

bevidstheden hos de fleste 
FC Fredericia-fans. Det var 
en god sejr mod VB på 
Baldersvej med 6-1. Det er 
den største enkelt 
sportslige højdepunkt, 
siger Rahbek, der også 
husker oprykningen til 1. 
division i 2001:

– Vi rykkede op over to 
kampe mod Horsens efter 
en forrygende kamp på 
Baldersvej, hvor vi sikrede 
os oprykningen, fortæller 
han.

Nyt stadion gav 
udvikling

Selvom der er minder og 
nostalgi forbundet med 
stadionet på Baldersvej, 
der i dag er revet ned, stod 
det klart, at der skulle ske 
noget nyt for FC Fredericia, 
hvis klubben skulle udvikle 
sig. Morten Rahbek vil gå 
så langt at sige, at den 
fredericianske fodboldklub 
ikke havde været, hvor den 
er i dag, uden etableringen 
af Monjasa Park.

– Det kan jeg sige med 
100 % sikkerhed. Vi havde 
ikke haft det niveau, hvis vi 
ikke politikerne og byrådet 
havde været så 
forudseende sammen med 
os at etablere Monjasa 
Park, siger Rahbek.

Efter i nogen år at have 
haft ønsket om tilføjelse af 
næste etape på Monjasa 
Park, blev der etableret en 
ny tribune, der blev indviet 
sidste år.

– Det er lidt det samme 
som i 2006. Vi fik etableret 
Monjasa Park. Vi blev bragt 
et stykke videre, og så 
opgraderingen af stadionet 
sidste år giver os en fornyet 
mulighed for at tage næste 
skridt. Udviklingen i dansk 
fodbold er så hurtig, at hvis 
man ikke følger trit med 
udviklingen, er man smidt 
bagud, forklarer Morten 
Rahbek.

Glippet 
holdsammen-
lægning

Bestyrelsesformand kom hurtigt med ombord

Morten Rahbek er 
blevet et synonym 
med FC Fredericia. 
Bestyrelsesforman
den kom ind i 
bestyrelsen 
umiddelbart efter, 
at klubben blev 
etableret i 1991. I 
29 år har han 
været formand for 
klubben.
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En af de tendenser, der er 
i moderne fodbold er, at 
klubber kommer på 
udenlandske hænder. Om 
det sker i FC Fredericia, 
må tiden vise, men i andre 
klubber, blandt andet i 
NordicBet Ligaen, er der 
skræmmeeksempler i 
Esbjerg, Vendsyssel og 
Fremad Amager.

– Jeg tænker, at enhver 
ejer, der vil klubben og 
lokalområdet det bedste, 
er velkommen. Så er det 
ligemeget om det er 
udenlandsk eller dansk. 
Det handler om man vil 
klubben det bedste. Vi er 
en ejerkreds, der består af 
en del forskellige ejere, og 
de fleste har lokalt 
tilhørsforhold. og det har vi 
det rigtig godt med, men 
hvis der er nogen, der vil 
FC Fredericia, Fredericia by 
og området det godt, så 
kan det godt være, at der 
er bedre ejere, siger 
Morten Rahbek.

I flere omgange har en ny 
fodboldmæssig mastodont 
været på tale i 

Trekantområdet, og et 
fællesstadion i Taulov har 
blandt andet været nævnt. 
Klubben skulle være en 
sammenlægning mellem 
Kolding IF, Vejle Boldklub 
og FC Fredericia, og det var 
med fredericianerne som 
en stor fortaler.

– Det er ikke nogen 
hemmelighed, at vi har 
været forgangsmænd tre 
gang for at lægge klubber 
sammen, da vi mente det 
var det eneste rigtige. Vi 
har været med i 
sammenlægningen og 
været en drivende kræft 
mellem Vejle, Kolding og 
Fredericia. Det var tæt på, 
men vi manglede Vejle 
Byråd til at sige god for, at 
de ville være med. Alle 
andre havde sagt ja. Det 
gjorde man ikke, og så 
faldt det ned på jorden. 
Imellem tiden er der sket 
meget i Fredericia og Vejle, 
og sådan er det. Der er et 
vindue, der bliver åbnet og 
hvis man ikke udnytter det, 
så forsvinder det og så kan 
der gå lang tid igen, 
fortæller Morten Rahbek.

FC Fredericia har været i 
NordicBet Ligaen i en 
menneskealder, og 
spørgsmålet er om, hvornår 
en oprykning kan komme 
på tale.

– Det hænger lidt sammen 
med stabiliteten. Den kan 
være fin i mange 
henseender, men vi er 
også en klub, der skal tage 
hensyn til økonomien. Vi 
smider ikke alt på rød 
roulette, og håber, at vi 
rykker op. Vi er nødt til at 
tage hensyn til, at der er en 
dag imorgen. Vi arbejder 
hver dag på at skaffe 
økonomi til at forbedre det 
sportslige setup i 
Fredericia, og på et 
tidspunkt, når alle tandhjul 
passer sammen og 
spillertruppen går op i en 
højere enhed med 
trænere, ledelse osv., så 
har vi en chance, hvilket vi 
ret beset gør i øjeblikket. 
Muligheden eksisterer, 
men mange ting skal falde 
i hak, siger Rahbek.

I 2009/10-sæsonen var FC 
Fredericia snublende tæt 

på at rykke op. Et nederlag 
i næstsidste spillerunde til 
Kolding gjorde, at det ikke 
sker.

– Lige så vel, som der har 
været fantastiske 
oplevelser, har der også 
været nedture. Den største 
var i pokalsemifinalen mod 
Silkeborg og kvartfinalen 
samme år mod AaB. Vi 
havde chancen for at 
komme i pokalfinalen mod 
Brøndby, det lykkedes ikke, 
men vi var tæt på. I alt den 
tid, jeg har været med, er 
den største skuffelse 
kampen i Kolding, hvor vi 
havde en mulighed for at 
rykke op. Det tog klubben 
et par år at komme sig over 
det, og vi skulle lige finde 
vores fødder igen.

Ny struktur gør det 
svært

Da Superligaen blev lavet 
om fra at bestå af 14 hold 
til 12 skete der et 
strukturskifte i både 
Superligaen og NordicBet 
Ligaen. Det betyder, at der 

nu kun er to oprykkere.

– Der er ingen tvivl om, at 
med kun 12 hold i 
Superligaen er det sværere 
at rykke op. Det siger sig 
selv, at da man skar 
klubberne ned fra 14 til 12, 
så er der to pladser mindre 
i Superligaen, og færre 
pladser at spille om. 
Konkurrencen i NordicBet 
Ligaen er større end 
nogensinde, og derfor er 
det ufatteligt vigtigt, at vi 
kan holde fast i den 
sportslige udvikling, ellers 
bliver vi sat tilbage, 
konstaterer Morten 
Rahbek.

Rahbek nævner selv den 
store konkurrence. Derfor 
glæder han sig især over, 
at det lykkedes at komme 
med i oprykningsspillet for 
anden sæson i træk.

– Det er en stor 
tilfredsstillelse, at med et 
beskedent budget i forhold 
til de andre kan spille med 
i top-6. Vi ser, at der er 
klubber som Esbjerg, 
Vendsyssel og andre, der 

spiller nedrykningsspil, der 
har markant større 
budgetter end os, så det er 
tilfredsstillende, at vi får 
mere ud af pengene end 
mange af de andre. Det er 
også nødvendigt. Vi skal 
være dygtigere til at få 
noget ud af de midler vi har 
til rådighed, forklarer 
Morten Rahbek.

Ser man ud i fremtiden er 
det svært at spå om, hvad 
der sker. Rahbek har dog et 
håb, hvis man kigger på en 
femårig periode.

– I løbet af fem år spiller vi 
med om oprykningen i ny 
og næ, og der vil også være 
en periode, hvor vi ikke gør 
det, og hvis vi er dygtige, 
kan det være vi snupper en 
billet til Superligaen, slutter 
FC Fredericias 
bestyrelsesformand.
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– Vi må og kan gøre noget,’ 
tænkte Ulla Sørensen, da 
krigen i Ukraine i februar 
var en realitet og de 
ukrainske flygtninge 
begyndte at komme til 
Danmark.

Foruden at være med i 
organisationsbestyrelsen i 
Boligforeningen Lillebælt er 
hun både koordinator for 

frivillighed, koordinator for 
mentorer i jobcenter 
Middelfart og desuden 1. 
viceborgmester i Middelfart 
Kommune.

Ulla Sørensen mødte 
mange gode kræfter i 
værtsfamilierne, der huser 
de ukrainske flygtninge. 
Men flere gjorde 
opmærksomme på, at de 
som værter ikke får penge 
til mad og forplejning til 
ukrainerne. Og selvom den 
gode vilje er der, kan det 
blive dyrt at hjælpe de 
ukrainske flygtninge.

– Jeg tænke, at med de 
mange gode kræfter i 
lokalsamfundet, må det 
være muligt at gøre noget, 
siger Ulla Sørensen.

66 paller med 
tørvarer og 
fælleshuse som 
udleveringssteder

Og så gik det hurtigt – på 
blot fire dage stod det hele 
færdigt og klart til at dele 
mad og andre 
fornødenheder ud til 
ukrainske flygtninge. En 

manøvre der naturligvis 
krævede logistisk overblik, 
fælles indsats og hårdt 
arbejde.

– Vi kontaktede Coop og 
fra deres tørvarelager i 
Odense fik vi 66 paller 
med fx knækbrød, kaffe, 
kiks og tandbørster. Men 
66 paller fylder en del og 
hvor skulle vi opbevare alle 
varerne? lyder det fra Ulla 
Sørensen.

Hjælpen var heldigvis nær 
og den lokale virksomhed 

LIP har stillet et stort lager 
til rådighed, der fungerer 
som hovedlager. Derfra 
køres varerne ud til 
Boligforeningen Lillebælts 
fælleshuse i de forskellige 
boligafdelinger i Nr. Aaby, 
Gelsted, Ejby og Middelfart.

– Vi henter lækagevarer og 
andre varer hver dag og 
uddeler fra fælleshusene i 
boligafdelingerne. Der 
kommer hele tiden 
ukrainske flygtninge og 
henter mad og ting. De 
fleste er jo rejst fra alt, 

hvad de ejer, siger Ulla 
Sørensen.

Hun fortæller, at omkring 
20 frivillige er med i 
projektet og mange lokale 
virksomheder har doneret 
forskellige ting. Fx Planet 
Nature der producerer 
tøjdyr og legetøj. Planen er 
indtil videre at fortsætte 
med uddelingerne ind til 
påske.

For formand i 
Boligforeningen Lillebælt, 
Alex Gren, er der ikke tvivl 

om, at en almen 
boligforening kan og skal 
hjælpe i den slags 
situationer.

– I det almene har vi et 
socialt dna, vi hjælper når 
vi kan. Det ligger os nært. I 
den her situation har vi 
både gode frivillige kræfter 
og fysiske rammer, der gør 
det muligt at gøre en 
forskel i en tragisk 
international begivenhed, 
siger Alex Gren.

På få dage fik Ulla 
Sørensen og en 
række frivillige fra 
Boligforeningen 
Lillebælt og 
lokalsamfundet 
samlet varer ind, 
skabt hovedlager og 
uddelingssteder i 
boligforeningens 
fælleshuse til de 
ukrainske 
flygtninge, der de 
seneste uger er 
ankommet til 
Middelfart 
Kommune.

Fælles indsats for hjælp til ukrainske flygtninge
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Ulla Sørensen (th) og Birthe Skov Jakobsen (tv) fik på kort tid stablet et centralt varelager og en række uddelingssteder på benene for at hjælpe de ukrainske flygtninge, der er ankommet til Middelfart Kommune. 

Foto: Ulla Sørensen

AVISEN SAMFUND

Birthe Skov Jakobsen, formand for Boligforeningen Lillebælts afdeling i Nr. Aaby og tovholder på lageret og udleveringen i Nr. Aaby. Foto: Ulla 

Sørensen





I parentes blev 
skandalerne fra 
havnesagen, men direkte, 
da to afgående bestyrelses-
medlemmer tog ordet 
under eventuelt.

Der var stillet kaffe og kage 
frem på Trinity Hotel og 
Konferencecenter til 
dagens gæster; 
byrådsmedlemmer, revisor, 
bestyrelsesmedlemmer, 
administration, nære 
samarbejdspartnere og 
pressen, som det hører sig 
til på en generalforsamling, 
og der var også meget at 
fejre hos de fremmødte, 
der var i godt humør. Ved et 
stort konferencebord havde 
bestyrelsesmedlemmerne 
sat sig til rette, og 
tilhørerne på 
tilskuerpladserne, der var 
opstillet bagved, og de 
kunne høre meget tilfredse 
bestyrelsesmedlemmer 
dele roser ud.

Det var nemlig en meget 
tilfreds ADP-bestyrelse, der 
på dagens 
generalforsamling, kunne 
godkende et årsresultat for 
ADP-koncernen, som 
omfatter erhvervshavnene i 
Nyborg og Fredericia samt 
Taulov Dry Port – 
sidstnævnte er ejet i joint-
venture mellem ADP og 
PFA. Ud over fortsat at 
udbetale ét af Danmarks 
højeste udbytter fra en A/S-
havn til aktionærerne – 
Fredericia Kommune, 
Nyborg Kommune og 
Middelfart Kommune, – på 
7.125.000 DKK, så kunne 
man ligeledes fremvise et 
rekordstort årsresultat på 
104 MDKK.

Der blev først afholdt 
generalforsamling i Taulov 
Dry Ports selskabet, TDP A/
S, hvor bestyrelsesformand 
Christian Herskind fortalte 
om det flotte historiske 
resultat, og den store 

fremgang, der har været i 
byggeri og udlejning på 
tørhavnens arealer.

– Da vi i 2017 så på 
visionerne og 
mulighederne, lagde vi en 
plan og arbejdede med 
denne. Vi havde først 
forventet resultater, som 
det vi præsenterer i år, i 
2027, sagde Herskind og 
sendte rosen videre til 
bestyrelsen, selskabets 
direktør; Jesper Gemmer 
og de øvrige 
samarbejdspartnere.

ADPs bestyrelsesformand, 
Erik Østergaard aflagde 
senere sin beretning, og 
kunne fortælle om en 
fantastisk udvikling på alle 
parametre i de 10 år, hvor 
han havde været med.

– I 2012 var ADP et 
havneselskab i traditionel 
forstand, og det har været 
et privilegium, igennem de 
seneste syv år at være 
bestyrelsesformand for 
selskabet at være med til 
at transformere ADP til det 
professionelle transport- og 
logistikknudepunkt, som 
det er i dag. Der er sket 
rigtig meget siden 
dengang. Det er resultatet 
af et godt 
erhvervssamarbejde, 
politisk opbakning, en 
visionær direktion og 
bestyrelse, og ikke mindst 
en velfungerende 
organisation med 
dedikerede medarbejdere, 
sagde Østergaard og 
fortsatte:

– 2021 har været et helt 
specielt år for ADP – et 
historisk godt år for ADP. 
Der har været travlt, både 
hos driftspersonalet og i 
administrationen, og det er 
der fortsat. Der er pres på 
logistikkæderne, noget 
hænger sammen med 
verdenshandlen efter 
corona, men også en 
række andre faktorer, som 
er blevet forstærket af det, 
der sker i Ukraine, så det 
er søtransporten, 
landtransporten og ikke 
mindst havnene, hvilket 
giver fuld knald på. Jeg 
skal også nævne, at 
regnskabet, som 
fremlægges efter min 
beretning, er tilført en 

fuldstændig ren 
revisionspåtegning.

– Resultatet er en markant 
stigning i forhold til 2020, 
og det afspejler en 
markant vækst i 
kerneforretningen på vores 
havne. Der er tale om en 
rekordhøj omsætning og 
bestyrelsen betragter 
resultatet som særdeles 
tilfredsstillende, tilføjede 
formanden blandt andet.

Bestyrelsesformand Erik 
Østergaard nævnte ikke 
havnesagen, og det gjorde 
direktør Rune D. 
Rasmussen heller ikke 
direkte, han fortalte om de 
mange arbejdspladser, 
som havnen skaber, men 
sendte også en tak til 
medarbejdere, der stod 
sammen i 2021.  

– En ting har jeg lært i min 
tid ved ADP i snart fem år, 
og det er, at alt kan ske. 
Derfor er det vigtigt, at vi i 
vores organisation 
fokuserer på det, vi selv 
kan påvirke. I 2021 har vi i 
hele organisationen stået 
sammen som hold, og det 
er typisk i modgang, at 
holdet viser sig, rejser sig 
og gør det ekstraordinære. 
Det har hele 
organisationen i ADP gjort. 
Det har ikke altid været 
nemt, men jeg er meget 
stolt og ydmyg over den 
indsats, som hele 
organisationen har lagt for 
dagen, sagde Rune D. 
Rasmussen blandt andet.

Under eventuelt tog 
Fredericias borgmester og 
næstformand i ADPs 
bestyrelse ordet og sendte 
ros af sted til 
medarbejderne og hele 
holdet bag havneselskabet 
ADP. Herefter fik to 
afgående medlemmer 
ordet, Nyborgs Kaj 
Refslund og Fredericias 
Christian Jørgensen.

Kaj Refslund roste Rune D. 
Rasmussen for at kunne 
navigere i et farvand med 
politiske hajer.

– Jeg har været med i ni år 
og det har været en 
fantastisk rejse. Jeg 
anerkender, at man skal 
have rum til at kunne 

diskutere, men jeg håber, 
som borgmester Steen 
Wrist lagde op til, at det 
nye byråd som ejere, vil 
tage ejerstrategien til sig, 
og prøve at sætte en 
retning på. Grunden til, at 
vi har det setup med disse 
regelsæt, er og gør, at vi 
kan tiltrække nogle af 
Danmarks største 
erhvervsvirksomheder til 
området her, og det gør 
altså noget, at vi kan 
håndtere disse 
virksomheder, selvom vi er 
et kommunalt ejet selskab. 
Husk nu, hvad det er for en 
størrelse, vi har med at 
gøre. Det skal være min 
opfordring, sagde Refslund 
og fortsatte:

– Jeg takker alle, der har 
været med om bord for 
samarbejdet, og sender 
også en tak til ADP’s 
direktør, Rune (Rune D. 
Rasmussen red.)  for de 
mange gode, rolige og 
udviklende samtaler, som 
vi har haft. Jeg må beundre 
din ro i forhold til at 
navigere i et politisk ejet 
selskab, igennem et 
farvand, for at bruge det 
maritime udtryk, hvor der 
er fyldt med, undskyld mig 
udtrykket, nu må I tage 
som, det er: politiske hajer, 
og det er man i stand til at 
håndtere med Runes 
sindige jyske lune, og ikke 
mindst hans evne til at 
skabe kontakt til nogle af 
de største dele af dansk 
erhvervsliv. Tak for de 
mange gode år, jeg har 
haft, sluttede det afgående 
bestyrelsesmedlem Kaj 
Refslund, der har været 
udpeget af Nyborg 
Kommune til bestyrelsen, 
hvorefter Christian 
Jørgensen talte kort.  Han 
blev på 

generalforsamlingen 
erstattet af Tommy Rachlitz 
Nielsen, der er udpeget af 
Fredericia Kommune.

– Jeg kan ikke stikke Kaj, 
jeg har haft fornøjelsen af 
at sidde i bestyrelsen de 
seneste syv år. Jeg er 
måske lidt miljøskadet fra 
mine 40 år i den finansielle 
sektor, men jeg vil gerne 
betone selskabets 
økonomiske betydning for 
Fredericia. Selskabet 
udlodder det maksimalt 
mulige udbytte i henhold til 
lovgivningen til sine ejere, 
og her får Fredericia mest, 
godt syv millioner kroner, 
hvor Fredericia får 
størstedelen. Dertil 
kommer, at de dele af 
koncernen, der er 
skattepligtig, her tilfalder 
cirka 15 procent også 
Fredericia Kommune, så 
der kommer også en 
indtægt. Samtidig har 
selskabet igennem alle 
årene bakket op om de 
politisk udpegede fyrtårne, 
FHK, FC Fredericia og 
Fredericia Teater. Det er 
også lagt op til, at man vil 
gøre fremover. Endvidere 
har man over en bred kam 
støttet bredden, så man 
leverer en meget vigtig og 
massiv støtte til den 
fredericianske udvikling. 
Jeg vil også sige, at der 
findes et kodeks for godt 
bestyrelsesarbejdet, jeg 
ved ikke om, der findes et 
kodeks for god ejeradfærd, 
men jeg kunne anbefale, at 
man så lidt på, hvordan 
man har håndteret det i 
Nyborg i den periode, hvor 
det har blæst lidt, men nu 
hvor valgkampsretorikken 
burde have lagt sig, så vil 
min anbefaling til 
Fredericia Byråd, der skal 
arbejde med en opdateret 

ejerstrategi for selskabet 
være, at man sørger for at 
give koncernen 
udviklingsmuligheder, 
selvfølgelig lokalt, men 
også nationalt og 
internationalt, for der er 
fantastiske perspektiver for 
dette selskab, som flere 
har været inde på i dag. 
Tak for et godt og tillidsfuldt 
arbejde med direktionen, 
ledelsen, 
bestyrelseskollegerne og 
kæmpe respekt til 
medarbejderne, både dem 
med smørolie på 
hænderne og dem med 
slips, og tak for en god tid i 
ADP’s bestyrelse, sagde 
Christian Jørgensen.

Blandt de mange 
fremmødte 
byrådsmedlemmer og 
øvrige gæster blev der 
klappet flittigt, da dirigent, 
advokat Martin Justesen, 
med sine egne ord legede: 
”Navneleg”, og fortalte 
hvem, der var valgt eller 
udpeget til bestyrelserne 
omkring de otte selskaber, 
som drives. Det blev ved 
denne lejlighed konstateret 
fra flere tilhørere, at der 
ikke var mange kvinder i 
den nye bestyrelse, samt, 
at de ”evt.” ved 
borgerinddragelse og 
borgermøde, der står 
nævnt i selskabets 
årsberetning på side 12, 
ikke skulle være evt., men 
derimod et klart krav for at 
sikre åbenhed, men ellers 
var der smil og god 
stemning, da 
generalforsamlingens 
gæster forlod 
arrangementet, og 
bestyrelsen fortsatte med 
et bestyrelsesmøde.

ADP A/S aflagde 
den 30. marts et 
historisk godt 
regnskab på årets 
generalforsamling, 
der blev afholdt på 
Trinity i Snoghøj.  

Tidligere bestyrelsesmedlemmer: Tænk jer godt om
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På topmødet blev der 
diskuteret flere 
idrætspolitiske emner, som 
efterfølgende kalder på en 
politisk opfølgning. Det 
hele blev arrangeret af 
Fredericia Idrætsråd, og 
klokken 09:30 slog de 
dørene op i ADP Loungen, 
hvor der var morgenmad 
forud for en dag i idrættens 
tegn.

Det første oplæg kom fra 
Peter Forsberg, der er 
senioranalytiker og ph.d. 
Han fremlagde resultater 
og konklusioner fra 
rapporten: “Idrætten i 
Fredericia Kommune”, der 
blev lavet af Idrættens 
Analyseinstitut.

Rent faktuelt fortalte 
Forsberg blandt andet, at 
66 procent af børnene i 
aldersgruppen 9-15 år 
dyrker idræt, og at drenge 
er mere aktive end piger. I 
aldersgruppen 26-39 år er 
der en lav 
idrætsdeltagelse, påpeger 
rapporten.

En af de ting, som 
rapporten også peger på 
er, at særligt de voksne 
ikke dyrker organiseret 
idræt i en forening, men i 
stedet går vandreture, 
styrketræner og løber. 
Faktisk var de discipliner i 
toppen for voksne i 
Fredericia, men blandt de 
adspurgte er det ikke fordi 
der peges i retning af, at 
Fredericia mangler 
organiserede idrætstilbud, 
der rammer de voksne. 
Under fem procent, der 
ikke er aktive, peger på, at 
der mangler præcis det de 
vil have for at dyrke idræt i 
Fredericia. Derimod kan en 
pointe som Nikolaj 
Jacobsen pegede på, 
under hans oplæg, have 
spillet ind. Han fortalte 
blandt andet, at 
breddeholdene tit får 
skæve træningstider, og at 
det kan spille en faktor.
Efter oplægget fra Peter 
Forsberg gik Nikolaj 
Jacobsen på scenen. Han 
fortalte først i klassisk 
foredrag format om sit liv 

som både håndboldspiller 
og håndboldtræner, hvor 
trænerdelen fyldte mest.

– Jeg kommer selv fra et 
samfund, hvor vi var på en 
lille mark. Vi havde gode 
fester, nogen var uden tøj 
på, men vi arbejdede også 
hårdt, sagde Nikolaj 
Jacobsen.

Landstræneren nævnte 
nogle værdier, som han går 
meget op i som træner, og 
en af dem var ærlighed, og 
det kom han med et 
konkret eksempel på med 
Aaron Mensing forud for for 
EM-slutrunden tilbage i 
januar.

– Aaron, du får at vide, at 
du er med og du skal lære. 
Det kan være, at det giver 
spilletid eller ikke gør. Jeg 
lover ikke en mellemstor 
rolle for at please nogen. 
Mathias Gidsel fik 
eksempelvis at vide, at han 
ikke fik en stor rolle, da jeg 
udtog ham, første gang. 
Han er et eksempel på, at 
hårdt arbejde belønner sig, 
forklarede Nikolaj 
Jacobsen.

Nikolaj Jacobsen tiltrådte 
som landstræner i foråret 
2017, og der fortæller han, 
at der skulle laves om på 
en kultur, hvor der ikke blev 
trænet efter Jacobsens 
hoved.

– Op til EM 2018 mente 
de, at vi havde haft syv-otte 
gode træninger. De kan 
være glad for, at jeg havde 
en god dag, da vi 
evaluerede. Jeg sagde der 
var en-to gode, 
konstaterede Jacobsen og 
kom med en par anekdoter 
om, at han havde bestilt 
sandwich til landsholdet 
efter en kamp i Herning:

– Jeg havde bestilt med æg 
og rejer, og kylling og 
bacon, og det brokkede 
nogen sig over. Jeg sagde, 
fint, det styrer I selv. Nu 
brokker de sig bagerst i 
bussen over, at de 
brokkede sig dengang, 
fortalte Nikolaj Jacobsen 
med et smil på læben.

Til EM 2020 skuffede 
Danmark stort, og røg ud af 
den indledende pulje. I 
evalueringen kom de frem 
til, at truppen ikke havde 
været nok samlet. Et af 
svarene på det blev at 
købe et bordtennisbord, 
som man kunne samles 
om i et fællesrum. Det kom 
for første gang med til VM i 
Egypten, som Danmark 
endte med at vinde.

– Jo bedre kammerater, jo 
længere vil man gå for 
hinanden, konkluderede 
Nikolaj Jacobsen.
Efter at være kommet med 
flere anekdoter, som fik 

loungens smil frem, var det 
tid til en spørgerunde til 
sidst, der blev drejet hen 
mod dagens emne. Et 
spørgsmål lød blandt 
andet: Hvad tænker du om 
at dyrke holdsport og at 
rekruttere til det?

– At rekruttere nye i 
dagens Danmark er 
vanvittigt svært. Man skal 
ud i skolerne og fange dem 
i klasserne. Man skal have 
fortalt de unge, der spiller 
fodbold eller håndbold, og 
få dem til at tale med 
kammeraterne om at lokke 
dem med. Jeg har været 
heldig at vokse op i 
forening, hvor der sker 
noget hele tiden. Lidt som 
med a-landsholdet, så når 
man laver noget, skal der 
være et trygt miljø, svarede 
Nikolaj Jacobsen og 
fortsatte:

– Jeg bruger 12-15 timer 
om ugen i GOG frivilligt. Jeg 
afstår fra betaling og 
træningsdragt, da jeg giver 
tilbage til klubben. Så 
længe mine børn er der, 
gør jeg et frivilligt stykke 
arbejde. Den tankegang 
skal vi hen til. Fitness gør, 
at vi selv kan styre det. Det 
gør, at man kan holde mig i 
form med nogen ting og 
selv kan styre det. Det 
handler om, at haltiderne 
skal forbedres, ellers kan vi 
ikke holde fast i tingene, og 

det handler ikke kun om 
håndbold, men også om 
foreningerne generelt set, 
forklarede Nikolaj Jacobsen 
med henvisning til, at et 
eksempelvis et Serie 2-
hold træner fra 20:30 – 
22:00 og at det ikke er 
optimalt for at få 
familielivet til at fungere.

En af de tilstedeværende til 
arrangementet var formand 
for kultur- og 
idrætsudvalget i Fredericia 
Kommune, Peder Tind 
(Venstre), der glædede sig 
over fremmødet.

– Det at vi er samlet så 
mange, og at der er 35 
forskellige foreninger, 
kommer til at give os noget 
med til vores videre 
arbejde, siger Tind, der 
skal være med til at 
evalurere på det hele, når 
udvalget samles:

– På fredag har vi 
udvalgsmøde, og der 
kommer vi til at tage en 
drøftelse om, hvad vi tager 
med, og Idrætsrådet holder 
møde på onsdag, hvor de 
også evaluere på det. Den 
her dag kommer der til at 
blive samlet hurtig op på, 
forklarer Peder Tind.

Omkring 70 
personer, heraf 35 
forskellige 
foreninger, var 
lørdag samlet i ADP 
Loungen i Fredericia 
Idrætscenter til 
“Idrættens 
Topmøde”. Blandt 
oplægsholderne var 
Danmarks 
landstræner i 
herrehåndbold, 
Nikolaj Jacobsen.

Landstræner var med til at give inspiration til Fredericias idrætsliv
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