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Panorama Bioraferne fik endnu 
en mavepuster

Borgmestre presser på i 
lægevagtsagen

Håndboldtræner kunne ikke 
have drømt om mere
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2021 kom efter et 2020, 
hvor erhvervslivet gik to 
veje. 

Der var de virksomheder, 
der leverede historiske 
årsresultater med plus på 
bundlinjen, og så var der 
de virksomheder, som blev 
ramt hårdt af restriktioner 
og nedlukninger. 2021 
blev endnu et anderledes 
år, lyder det fra Bent 
Jensen.

Mangel på arbejdskraft, 
politisk uro i Fredericia, og 
fokus på alt andet end 
udvikling af byen ved 
Lillebælt, gode kulturelle 
oplevelser og 
sportsresultater, massevis 

af spadestik og fremgang i 
erhvervslivet, det er hvad 
2021 bragte, men Bent 
Jensen, der er manden bag 
T. Hansen Gruppen A/S og 
formand for Business 
Fredericia, håber, at det er 
fortid og man nu kommer 
videre.

- 2021 har været et 
mærkeligt år, præcis som 
2020. Nogle virksomheder 
har klaret sig godt, og 
andre har været hårdt ramt 
af restriktionerne. 
Endvidere har rigtig mange 
virksomheder skreget på 
arbejdskraft, der er ingen 
tvivl om, at det er en stor 
udfordring for erhvervslivet, 
som politikerne også må se 
på, siger Bent Jensen.

Der er gang i hjulene i 
samfundet, og det glæder 
Bent Jensen, men der er 
akut behov for flere 
hænder.

- Det er vigtigt, at vi 
beslutter, at det er vigtigt, 
at folk får et arbejde, og 
arbejder den mængde, de 
kan. Vi skal sørge for at 
have arbejdspladser til 
dem, der ikke har bidt sig 

fast endnu. Skal vi 
fortsætte den gode 
økonomiske vækst, så 
kræver det, at der er 
hænder nok, og at vi 
omgående for besat de 
mange ledige stillinger, 
siger han.

Netop væksten er central 
for udviklingen i området, 
og flere virksomheder har 
placeret sig i byen, men 
bosætningen er ikke fulgt 
med. Det skal ændres nu, 
mener Jensen.

- Jeg glæder mig over 
fremgangen i hele 
området. Jeg glæder mig 
over, at der kommer flere 
virksomheder til Fredericia. 
Som borger ønsker jeg dog, 
at vi får gjort noget mere 
ved bosætningsområdet. 
En ting er, at 
virksomhederne vælger 
Fredericia for den 
fantastiske infrastruktur og 
beliggenhed, men vi skal 
have medarbejderne til at 
slå sig ned også. Derfor er 
det godt, at man har fået 
gang i udstykningerne af 
nye grunde. Jeg ser også, 
at man sætter stort politisk 
fokus på området, det er 

godt, siger Bent Jensen.

Et andet område, der har 
haft politisk fokus er 
dækningsafgiften, og her 
kvitterer Jensen positivt på 
politikernes nye syn og 
fokus på området.

- Dækningsafgiften 
er langt hen ad 

vejen en 
urimelighedsskat, 

og når den ikke er i 
alle kommuner, er 

den også et 
konkurrence-

parameter, siger 
Bent Jensen og 

fortsætter: 

- I Fredericia kan man ikke 
tage de penge ud af 
budgettet, det har jeg 
respekt for, men jeg er glad 
for, at politikerne har 
kvitteret for det i budgettet. 
Hvis man kan gøre noget 
ved arbejdsløsheden i 
byen, så kan man bruge de 
penge, vi sparer på at 
nedsætte 
dækningsafgiften. Det er 
klart, at det er en skat, som 

er en torn i øjet, siger 
Jensen.

Det går godt

- Teatret er blevet genrejst, 
og lever igen. Det er godt. I 
sportens verden er vi stolte 
over, at fodbold og 
håndbold gør det godt. Vi 
har et fodboldhold, der er i 
toppen af 1. division og i 
håndbold, har vi et hold i 
toppen af ligaen, og vi har 
et teater, der også er i 
gang. Jeg kan kun kvittere 
for de virksomheder, der 
bakker op og det samme 
med politikerne, siger Bent 
Jensen.

Restriktioner koster dyrt, 
men Jensen tror på, at det 
hele vender.

- Selvom der har været 
nedlukninger, restriktioner 
og et andet liv i området, 
så er det fantastisk at se 
alle de spadestik, der er 
blevet taget i 2021. Det 
sker i lyset af, at det 
blomstrede i erhvervslivet, 
inden vi blev ramt af 
restriktioner igen. Jeg 
forstår sagtens, at særligt 

restauranter og cafeér, som 
netop havde set lyset for 
enden af tunellen, nu 
trækker vejret dybt igen. 
Derfor glæder jeg mig til 
foråret, hvor det bedre vejr 
forhåbentligt betyder, at 
coronarestriktionerne 
fjernes igen og så tror jeg 
økonomien buldrer 
derudaf.

Nyt byråd skal have 
chancen

Efter næsten et år med 
politisk uro på den 
lokalpolitiske scene, håber 
Bent Jensen på ro og nyt 
fokus.

- Jeg håber helt klart, for 
alles bedste, at 2022 bliver 
et år med ro. 2021 var et 
år, hvor fokus var på alt 
andet end Fredericias 
udvikling. Nu er der valgt et 
nyt byråd, der skal have 
chancen, og jeg er sikker 
på, at de vil løse opgaven til 
UG, siger Bent Jensen 
afslutningsvist.

Se hele interviewet med 
Bent Jensen på avisen.nu
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Bent Jensen: Flere opgaver at løse
Erhvervsmanden Bent 
Jensen ser frem til et 
2022, hvor foråret vil 
bringe fremgang og 
vækst. Dog advarer 
han mod den akutte 
mangel på 
arbejdskraft.

Af Andreas Dyhrberg Andreassen





Nytårskuren, der skulle 
være afholdt i MesseC, var 
udset til at skulle blive en 
dag med netværk og 
hyggeligt samvær for de 
fremmødte.

Nu har Business Fredericia 
meddelt de tilmeldte til 
årets nytårskur, at den er 
blevet aflyst.
- Vi mener ikke, at det er 
forsvarligt at afholde den 
med den nuværende 
situation. Man ser, at der 

ikke længere må være 
betalende tilskuere til 
sports- og 
kulturarrangementer, og 
derfor er det naturligt, at vi 
har valgt at aflyse 
nytårskuren, hvor der plejer 
at være omkring 700 
mennesker samlet, siger 
erhvervsdirektør Kristian 
Bendix Drejer.

Et af de faster punkter på 
programmet til nytårskuren 
er uddelingen af årets 
erhvervspris, og den er nu 
blevet udsat til 
generalforsamlingen, er 
efter planen afholdes den 
17. marts. I samme 
forbindelse vil den nye 
iværksætterpris også blive 
uddelt.

Regionen har 
åbnet op for drop-
in-vaccination

Siden torsdag den 
6. januar har det 
været muligt at 

møde op til drop-in-
vaccination på 14 
ny- og genåbnede 
steder i Region 
Syddanmark.

Var det noget med en 
COVID-vaccine uden 
tidsbestilling i 
frokostpausen eller på vej 
hjem efter arbejde? Det 
bliver nu igen muligt for 
voksne at få en drop-in-
vaccination på 14 udvalgte 
vaccinationssteder i 
regionen. Før jul blev 
muligheden for drop-in-
vaccination lukket, på 
blandt andet de store 
vaccinationscentre, fordi 
presset på centrene gav 
udfordringer med lange 
køer og lange ventetider.

Presset er aftaget markant 
i takt med, at mange har 
ladet sig vaccinere i 
december, og fordi 
praktiserende læger og 
apoteker har været med til 
at lette presset på 
vaccinationskøerne. Derfor 
åbner regionen igen for 
drop-in-vaccination 14 

forskellige steder.

Følgende steder er der 
åbnet op for drop-in på 
regionens 
vacciationscentre og 
steder: Odense, Svendborg, 
Sønderborg, Aabenraa 
(Rødekro), Kolding, Vejle, 
Esbjerg (kun på Ørnevej) og 
Tønder (vaccinations-
klinikken)

Derudover åbnes der for 
drop-in hos Carelinks fire 
vaccinationssteder i: 
Assens, Haderslev, 
Fredericia og Brørup.

Og til sidst hos 
VaccineDanmarks to 
vaccinationscentre i: Varde 
og Grindsted

Man kan tjekke adresser, 
åbningstider og 
åbningsdage for drop-in-
vaccination på: https://
regionsyddanmark.dk/
patienter-og-parorende/
corona/skal-du-vaccineres/
placering-af-vaccinesteder

Middelfart var 
hurtige ud af 
starthullerne

Middelfart 
Boldklub var i 
starten af januar 
ude på 
transfermarkedet 
for at forstærke 
deres 2. 
divisionshold i 
fodbold.

Holdet er på sidstepladsen, 
og for at forsøge at rette 
skuden op i forårssæsonen 
har Middelfart Boldklub 
reageret hurtigt ved at 
hente to spillere allerede i 
starten af januar.

Det drejer sig om Jonathan 
Kjær, der er kommet til 
klubben fra FC Fredericia, 
og den nigerianske 
offensivspiller, William 
Akpan, som er kommet til 
Middelfart efter et ophold i 
FC Midtjylland.

- Min kontrakt med FC 

Midtjylland udløb 31. 
december og da jeg fik 
besked på at den ikke blev 
forlænget, var min prioritet 
at blive i Danmark. Jeg er 
glad for at Middelfart vil 
give mig chancen i det 
kommende år, og jeg håber 
at jeg kan betale tilbage via 
mine præstationer på 
banen. Jeg kender kun til 
klubben via min rådgiver, 
men jeg fik et godt indtryk 
under min prøvetræning, 
hvor mine nye 
holdkammerater tog rigtig 
godt imod mig. Jeg glæder 
mig til at komme tilbage og 
komme i gang med 
træningen i Middelfart, 
siger Akpan i en 
pressemeddelelse.

Kjær er en venstrebenet 
forsvarsspiller, der i det 
seneste halve år tørnede 
ud for FC Fredericia. Han 
blev primært benyttet som 
indskiftningsspiller, og 
derfor blev parterne enige 
om ikke at forlænge 
samarbejdet, og det har 
Middelfart nu udnyttet til at 
skrive kontrakt med 
Jonathan Kjær.

Business 
Fredericia aflyser 
årets nytårskur

Den 12. januar 
skulle Business 
Fredericias årlige 
nytårskur været 
afholdt, men 
grundet de 
nuværende 
coronarestriktioner 
har erhvervs-
organisationen 
valgt at aflyse den.
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Den 28. december 2021 
er en dag som Jytte sent vil 
glemme.

Hun er 90 år og stadig 
frisk nok til at komme en 
tur i vandet, og det er en 
historie i sig selv, men ikke 
nok med det, blev Jytte 
hædret. Hun er medlem af 
Vinterbaderne Østerstrand, 
og sammen med hendes 

søn tager hun en ugentlig 
tur i vandet. Siden 
november 1996 har Jytte 
vinterbadet, og her 25 år 
senere gør hun det stadig.

Og hun er langtfra den 
eneste. Den onsdag 
formiddag, hvor Jytte blev 
æresmedlem, var der en 
del vinterbadere på 
stranden, og flere af dem 
var i kategorien, som man 
kan betragte som 
uorganiserede. Omkring 
klokken 09:45 gik Jytte ind 
i omklædningsrummet, og 
efter endt omklædning, 
som tager sin tid grundet 
alderen, kom hun ud med 
sin rollator og søn, og tog 
turen hen mod stien, der 
fører ned til cirkelbroen.

Efter et par dage, hvor det 
har været spejlglat, var 
issen væk, og det gjorde 
turen noget nemmere. Ført 
an af sønnen gik turen ned 
i vandet, hvor kroppen blev 
dyppet i et halvt minuts tid, 
hvorefter turen gik op på 

land igen efter at have 
været en tur i det 3,2 
grader varme hav. Jytte 
havde ingenting fået at 

vide om overraskelsen, og 
gik derfor ind og klædte om 
som normalt. Hun tænkte 
ikke nærmere over, at der 
stod flere mennesker, som 
ikke havde været i vandet, 
og kiggede på. Ligesom det 
var tilfældet, da Jytte kom, 
tager ting sin tid i en alder 
af 90 år.

Var blevet 
indstillet

Medlemmerne af 
Vinterbade-klubben 
foreslog, at overrækkelsen 
kunne finde sted indenfor, 
men frisk luft har aldrig 
skadet, og derfor blev 
gruppen af omkring 15 
medlemmer stående ude 
foran ved bænkene ved 
omklædningsrummene. Da 
Jytte kom ud igen skyndte 
Else Warming sig ind i et 
andet omklædningsrum 
efter en buket blomster, 
som det nye æresmedlem 
skulle have. 

Derefter fik kasserer i 
Vinterbaderne Østerstrand, 
Benny Refsgaard, standset 
Jytte og fortalte, at der var 
en overraskelse til hende. 
En tydelig overrasket Jytte 
blev derfor gjort bekendt 
med, at hun blev klubbens 
førte æresmedlem.

- Bestyrelsen har modtaget 
en indstilling om at 

udnævne dig til 
æresmedlem, og det har vi 
vedtaget på 
generalforsamlingen. Din 
start som vinterbader 
kendte vi ikke, så vi valgte 
at overraskelsen skulle 
finde sted på din 
fødselsdag, sagde Benny 
Refsgaard inden, at Jytte 
hun har været vinterbader i 
25 år, og dermed har 
været under vandet i de 
kolde måneder siden 
1996.

- Det er ikke til at forstå, at 
jeg er så gammel, sagde 
Jytte.

Og Jytte har ret. De fleste 
drømmer om som 90-årig 
at være still going strong 
og aktiv som hende, men 
alderen er ved at spille 
hende et puds.

- Selvom du ikke går så 
godt mere, så kommer du 
stadig en gang i ugen og 
det er virkelig sejt, 
forklarede Benny, der 
overrakte Jytte en collage 
med billeder af hendes tid 
som vinterbader:

- Det er for meget I gør ud 
af det, sagde Jytte.

Skål og tillykke

Selvom Jytte mente det var 
for meget, kom der mere. 

Der var sørget for, at alle de 
fremmødte kunne få en 
skarp, og der var også lidt 
til den søde tand. Der blev 
derfor skålet for Jytte, og 
den skarpe gled stille og 
roligt ned efter for de 
flestes vedkommende at 
være delt over i et par 
mundfulde. Efterfølgende 
gik snakken blandt de 
fremmødte, og Jyttes søn 
fortalte blandt andet, at 
efter han er blevet 
pensionist, er han blevet 
vinterbader og er generelt 
aktiv. Han har selv en hel 
dag, hvor han er sammen 
med mor-Jytte, hvor de 
sammen tager en tur i 
vandet, og efterfølgende 
hygger sig med blandt 
andet kortspil.

De rutinerede vinterbadere 
anbefaler, at man starter 
med at vinterbade efter 
sommeren, og på den 
måde langsomt vænner 
kroppen til det, men er 
man sund og rask, kan 
man godt starte i de kolde 
måneder. Flere af de 
vinterbadere, der var med 
til at hædre Jytte fortæller, 
at de selv startede som 
vinterbadere i forlængelse 
af sommeren.

På avisen.nu kan man se 
flere billeder fra, da Jytte 
blev overrasket.
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90-årige Jytte hopper stadig i bølgen blå året rundt
Jytte Ebbesen er 
ikke som de fleste 
90-årige. Hun er 
vinterbader, og er 
medlem af 
Vinterbaderne 
Østerstrand, og 
efter en tur i 
bølgen blå, blev 
hun overrasket og 
gjort til 
æresmedlem af 
klubben.

Af Patrick Viborg Andersen

Foto: Patrick Viborg Andersen - AVISEN
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Det drejede sig om i alt 
cirka 172.000 ton 
jetbrændstof, der upåagtet 
af EU-forordning nr. 
36/2012 af 18. januar 
2012, ændret ved 
forordning nr. 1323/2014, 
var blevet solgt. 
Forordningen handlede om 
restriktive foranstaltninger 
på grund af 
krigssituationen i Syrien, 
hvor der rasede en 
borgerkrig. Men Dan-
Bunkering leverede ifølge 
retten alligevel 
brændstoffet hen over 33 
handler i perioden fra 
oktober 2015 til maj 2017. 
Enten med vilje eller 
uagtsomhed.

De dømte selskaber er en 
del af koncernen, Bunker 
Holding. Erhvervsstyrelsen 
rettede den 23. december 
2016 skriftlig henvendelse 
til et af selskaberne og 
meddelte, at man havde 
modtaget en underretning 
om en mulig medvirken til 
overtrædelse af 
sanktionerne mod Syrien. 
Det ønskede man at 
undersøge nærmere. 
Samtidig bad man om svar 
på om Dan-Bunkering på 
nogen måde havde 
medvirket til at 
transportere jetbrændstof 
til Syrien. Den 26. januar 
2017 svarede selskabet, at 
man ikke havde medvirket 

til salg, transport af 
jetbrændstof med videre – 
eller andre former for 
forbudte aktiviteter i 
forhold til Syrien.

Men domsmandsretten i 
Odense konkluderede 
noget andet den 14. 
december 2021. En 
bestyrelsesformand og en 
administrerende direktør 
fra Dan-Bunkering var 
begge tiltalt for forsætligt 
eller uagtsomt at have 
medvirket til de sidste otte 
handler med jetbrændstof, 
der fandt sted i perioden 
fra februar til maj 2017:

“Dan-Bunkering havde i 
alle 33 handler, med 
levering i det østlige 
Middelhav, solgt 
jetbrændstof til to russiske 
selskaber, der i hver sin 
periode var generalagent 
for den russiske flåde”, 
skrev Retten i Odense. 
Handlerne var indgået fra 
et filialkontor i Kaliningrad, 
Rusland. I nogle tilfælde 
var der sket en omlastning 
af brændstoffet ved “ship-
to-ship” operationer, og på 
baggrund af blandt andet 
handelsdokumenter, mails, 
lossedokumenter og AIS-
data fandt retten det 
bevist, at de russiske 
selskaber efter 
modtagelsen af 

jetbrændstoffet fra Dan-
Bunkering “havde 
videreleveret 
jetbrændstoffet i den 
syriske havn Port Banias, 
hvorefter jetbrændstoffet 
var blevet anvendt af det 
russiske luftvåben til 
militære operationer i 
Syrien”.

På den baggrund 
vurderede retten, at der var 
tale om en overtrædelse af 
EU’s sanktioner. Herunder 
mente et flertal af 
domsmændene at Dan-
Bunkering i alle handlerne 
vidste at det var 
sandsynligt, at 
jetbrændstoffet var 
beregnet til det russiske 
militær, der opererede i 
Syrien. Samtidig udgjorde 
dette en bevidst 
overtrædelse af EU’s 
sanktioner. Man lagde i 
den forbindelse vægt på at 
handlerne blev indgået på 
Dan-Bunkerings filialkontor 
i Kaliningrad, hvor det var 
implicit viden, at der var en 
russisk intervention i 
Syrien.

Forud for oktober 2015 
havde de to russiske 
selskaber ikke købt 
brændstof hos Dan-
Bunkering i denne 
mængde, og de var også 
generalagenter for den 

russiske flåde, hvilket kun 
kunne betyde at det 
brændstof de købte, skulle 
bruges til denne. Man 
burde og skulle med den 
viden man havde, og ikke 
mindst henvendelsen fra 
Erhvervsstyrelsen, havde 
stoppet salget til det 
russiske militær.

Anklagemyndigheden 
ønskede, at de tre tiltalte 
skulle idømmes en bøde på 
319 millioner kroner, 
hvilket svarede til knap 
halvdelen af den 
omsætning, der var solgt 
brændstof for. Samtidig 
skulle et andet selskab i 
koncernen idømmes en 
bøde på 81 millioner 
kroner efter samme 
princip. Men forsvarerne 
nedlagde i retten påstand 
om, at en eventuel bøde til 
selskaberne kun skulle 
beregnes efter den 
fortjeneste, Dan-Bunkering 
koncernen havde haft på 
den ulovlige aktivitet, 
hvilket drejede sig om cirka 
3 procent af omsætningen.

Ved dommen blev det 
bestemt at et Dan-
Bunkering selskab skulle 
betale en bøde på 30 
millioner krone, mens et 
andet skulle betale en 
bøde på 4 millioner kroner. 
Det endte med at være 

knap det dobbelte af 
fortjenesten i et tilfælde. 
Endeligt blev den 
administrerende direktør 
idømt en fængselsstraf på 
fire måneder, der blev gjort 
betinget, og man 
konfiskerede udbyttet af 
handlerne, der blev opgjort 
til 15,65 millioner kroner.

Efter rettens afgørelse 
skulle Dan-Bunkering 
træffe en svær beslutning. 
Enten accepterede man 
dommen, og dermed også 
konklusionen om de lyssky 
aktiviteter, eller også 
ankede man. Hvis man 
ankede til Østre Landsret, 
ville sagen for det første 
kunne trække i langdrag, 
ligesom den 
skadesvoldende omtale 
ville fortsætte. Dertil kunne 
man risikere at 
strafudmålingen ville blive 
ændret af landsretten.

Set i lyset af disse 
kendsgerninger, valgte 
man selv at sætte 
punktum for sagen ved at 
acceptere dommen fra 
Retten i Odense.

Borgerkrigen i Syrien har 
været særdeles blodig og 
turbulent. Forskellige 
fraktioner kæmper om 
kontrollen over landet efter, 
at man i 2011 så 

begyndelsen til en opstand 
mod den syriske præsident 
Bashar al-Assad. 
Indblandingen fra udlandet 
er kommet fra Iran, 
Rusland, Tyrkiet og USA. 
Siden 2014 har en 
amerikansk ledet koalition 
udført luftangreb og indsat 
specialstyrker, mens 
Rusland har støttet den 
modsatte side i 
borgerkrigen. På den 
baggrund blev fronterne 
trukket skarpt op, hvorfor 
Dan-Bunkerings salg af 
jetbrændstof til det 
russiske militær vakte 
opmærksomhed.

Efter dommen udtalte de 
dømte i sagen til 
Shippingwatch, at de 
hæftede sig ved, at de fik 
en langt mildere straf end 
anklagemyndigheden 
havde lagt op til. Den 29. 
december 2021 udsendte 
man så en 
pressemeddelelse, hvor 
man meddelte, at man 
ønskede at sætte punktum 
på sagen, og derfor ikke 
ville anke dommen. En af 
de mest spektakulære 
retssager i dansk 
erhvervslivs nyere historie 
har dermed fået sin 
endelige afslutning.
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Historisk dom trak fronter op
Virksomheden 
Dan-Bunkering 
med hovedsæde i 
Middelfart kunne i 
december 2021 
afslutte et grimt 
kapitel i 
selskabets 
historie, da man 
valgte ikke at anke 
en byretsdom fra 
Retten i Odense, 
hvor to selskaber 
og en direktør blev 
dømt for at have 
solgt jetbrændstof, 
der blev brugt i 
Syrien og i strid 
med EU-
sanktioner.

Af Janus Bang

Foto: Janus Bang - AVISEN
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  SAMFUNDAVISEN

På 1. debataften i 2022 
torsdag den 13. januar 
2022, kl. 19-21 tager vi, 
som lovet i sidste klumme, 
fat på formuleringen af 
drømmen om Det Ønskede 
Samfund, strategien for 
arbejdet (den såkaldte 
”Knibtangsmanøvre”), 
mulige debattemaer og 
vores 
kommunikationsstrategi 
(det såkaldte ”Cyber-
angreb”). Her kommer 
vores korte oplæg til 
debataftenen, samt en 
oversigt over 
debataftenerne i 2022, så 
du allerede nu kan plotte 
datoerne i din kalender.

Drømmen

I løbet af 2022 begynder vi 
at formulere vores bud på 
en fælles drøm om Det 
Ønskede Samfund. Vi vil 
skabe en ledestjerne 
baseret på vores mange 
berigende debatter, 
foreløbige refleksioner og 
konklusioner herpå. 
Drømmen bør beskrives så 
kort og så præcist som 
muligt, men samtidigt 
gøres levende, attraktiv og 
inspirerende, så vi og 
andre får lyst til at række 
ud efter den.

Drømmen bør 
gennemsyres af et holistisk 
og bæredygtigt 
verdensbillede, hvor vi ser 
verden i helheder. Et 
netværks- og 
relationsorienteret 
perspektiv, hvor 
enkeltelementerne altid 
ses og debatteres som 
dele af noget større i tid og 
rum.

Vi ønsker også at få flere 
med i debatterne. Både 
borgere, politikere, 
erhvervsfolk, ja alle aktører 
i samfundet er velkomne. 
Vi har brug for at få 

ungdommen med i 
debatten. For det er jo 
deres/jeres fremtid vi taler 
om. Så KOM OG VÆR MED 

 til at præge og udbrede 
idéerne og tankerne om 
Det Ønskede Samfund.

En idé kunne også være et 
reelt skifte fra at være et 
debatforum i den 
nuværende form til en 
egentlig ”Folkebevægelsen 
for Det Ønskede Samfund”. 
Hvad mener du?

”Knibtangs-
manøvren”

Indtil nu har vores strategi 
alene været at begynde 
debatten i vores 
etablerede debatforum og 
stille resultaterne til 
rådighed for andre. Nu 
tager vi næste skridt. Vi 
ændrer manøvreplanen for 
debatten til en dobbelt 
omfattende angrebsplan, 
så vi også aktivt rækker ud 
til vores politikere og 
medinddrager dem i 
debatten. Vi ønsker at give 
dem mulighed for – ud fra 
vores spørgsmål – at 
udfolde deres tanker og 
svar. Vi kunne kalde det en 
demokratisk debattræning 
før det kommende 
folketingsvalg. En model 
kunne være udpegning af 
tre politikere fra forskellige 
meningsdannende partier, 
som indgår i debatterne, 
hvor vi møder politikerne, 
og hvor du også er meget 
velkommen til at deltage 
(se oversigten sidst i 
artiklen).

Temaerne

Debattemaerne har hidtil 
være programsat for et år 
ad gangen. Det har 
fungeret godt og 
hensigtsmæssigt. Vi har 
fået styr på debattens 
grundtanker og 
perspektiver. Men 
temaerne bør genbesøges 
og revurderes i takt med 
vores foranderlige verden, 
og der er til stadighed nye 
temaer, der presser sig på.

Derfor foreslår vi i 2022 at 
holde temavalget for de 9 
debataftener forholdsvis 

åbent. Det gør vi, fordi vi 
ønsker at vores debatter er 
endnu mere aktuelle, 
konkrete og relevante for 
de demokratiske dialoger, 
som vi ønsker at opdyrke 
og styrke, mellem alle 
aktører i samfundet. 
Temavalget hænger 
naturligvis også sammen 
med den føromtalte 
”Knibtangsmanøvre”.

Hverdagslivet på både den 
politiske scene og i 
borgernes hverdag er fyldt 
med mangfoldige 
problemstillinger, der skal 
håndteres og løses. Ingen 
tvivl om det. Men bag dem 
ligger alle de tavse, 
hemmelige, tabubelagte og 
ikke italesatte 
problemstillinger og 
udfordringer, hvis løsning 
ofte er en forudsætning for 
løsning af hverdagslivets 
gordiske knuder. Det er 
disse bagvedliggende 
problemstillinger og 
udfordringer, som vi ønsker 
frem i lyset til åben debat.

Det er her debatterne om 
Det Ønskede Samfund 
giver mening. Debatter, 
hvor partipolitiske hensyn 
og hidtidige 
stiafhængigheder for en 
stund, lægges til side. Hvor 

nye kreative tanker og 
idéer om den demokratiske 
udvikling omsættes til 
konkrete forslag og 
handlinger.

Idéer og materiale til 
inspiration for temavalget i 
2022 finder vi fra vores 
tidligere debatter, hvor vi 
blandt andet har 
udarbejdet syv 
spørgerækker til vores 
lokale og nationale 
politikere, som du i fuld 
længde kan finde på 
hjemmesiden (Det 
Ønskede Samfund). Som 
vores umiddelbare oplæg 
til debatten om drømmen 
og strategien for Det 
Ønskede Samfund vil vi 
nævne fire af de syv 
emner, som kan 
kombineres med de tre 
resterende emner:

- Det mangfoldige 
og favnende samfund
- Samspillet mellem 
aktørerne i samfundet
- Borgerinddragelse – Den 
medskabende og kritiske 
samfundsborger
- Mediernes rolle

”Cyber-angrebet”

Som nævnt i vores seneste 
klumme her i AVISEN, 

introducerer vi Det 
Ønskede Samfund på 
Danske Digitale Medier     
A/S (AVISEN) elektronisk 
platform. Det åbner en helt 
ny verden af muligheder for 
at styrke den demokratiske 
dialog og vores debatter. 
Det vender vi tilbage til.

Oversigt over 
debataftener i 
2022:

Torsdag den 13. januar 
2022 = Debataften 1: 
Drømmen og strategien + 
Valg af Tema 1

Torsdag den 17. marts 
2022 = Vi møder 
Politikerne 1: Tema 1

Torsdag den 28. april 
2022  = Debataften 2: 
Tema 2

Torsdag den 16. juni 2022 
= Vi møder Politikerne 2: 
Tema 2

Torsdag den 25. august 
2022. = Debataften 3: 
Tema 3
Torsdag den 29. 
september 2022. = Vi 
møder Politikerne 3: Tema 
3

Torsdag den 3. november 
2022. = Debataften 4: 
Tema 4

Torsdag den 24. november 
2022. = Vi møder 
Politikerne 4: Tema 4

Torsdag den 15. december 
2022. = Debataften 5: 
Refleksion & Fornyelse
Første debataften i 2022

Første debataften i 2022 
foregår virtuelt på Zoom 
torsdag den 13. januar 
2021, kl. 19-21.

På denne aften 
konkretiserer vi Drømmen, 
”Knibtangsmanøvren”, 
Temaer for 2022 og 
”Cyber-angrebet”. Kom og 
vær med – Vi glæder os til 
at se dig .

Tilmelding til Erik 
Schwensen (es@es-
leadership.dk) senest 
torsdag den 13. januar 
2021, kl. 12.

Du er velkommen til at 
tilmelde dig allerede nu.

Send gerne jeres 
oplevelser og tanker tilbage 
til os om Det Ønskede 
Samfund.

De to debattører 
kigger frem mod 
deres første 
debataften i 2022.

Drømmen og strategien for Det Ønskede Samfund
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Af Uffe Steiner Jensen og

Erik Schwensen
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Inde i de danske kirker 
findes der et væld af 
forskellige historiske 
genstande. Mange af disse 
fortæller mere eller mindre 
om historiske personer, der 
har levet i byen for mange 
år siden. En særlig type af 
disse genstande hedder 
epitafier. Det er en slags 
dødstavle, der er hængt op 
på væggene inde i kirkerne. 
De er ofte forbundet til, at 
den eller de personer, der 
lod den fremstille, er blevet 
begravet under kirkens 
gulv. Tavlerne kan så 
indeholde forskellige 
oplysninger om fortidens 
personer; der er fødselsår 
og dødsår samt flere 
bemærkninger om 
personens vigtighed for sin 
samtid.

Den slags tavler findes 
også i de fredericianske 
kirker. Hvis man 
eksempelvis går ind i 

Trinitatis Kirke, kan man på 
den nordlige væg oppe i 
koret se en stor hvid tavle 
med et sort midterfelt, hvor 
der i guldbogstaver er en 
lang indskrift. Tavlen blev 
opsat af kancelliråd og 
borgmester Hans 
Marcussen inde i Trinitatis 
Kirke omkring 1764. Den er 
udsmykket med klassiske 
søjler og flere englebørn. 
Teksten i guldbogstaverne 
er ret speciel og lyder:

"Denne Ligsteen Schal 
staae til en ævig 
afmindelse om, at her 
nedenunder i denne 
Sacrafie findes nedlagt 
Levningerne af salig 
Cancellie-Raad Hans 
Marcussen, Herre til Rasch. 
Fød i Fredericia 1694. 
RaadMand sammestedt 
1724 og borgemester 
1728: 1731 Giftede han sig 
med Enken Madame 
Catharina Ammetsbøll som 
ogsaa herunder hviler og 
levede i agteskab med 
hverandre 33 aar dog uden 
Born. 1732 kiobte han 
Rasch. Samma aar blev 
han Cancellie Assessor, 
1751 virkelig Cancellie-
Raad, døde den 12. 
September 1764 paa 
Rasch og blev 70 aar 
gammel.

Han var en Man uden svig 
fornuftig, retsindig og 
reddelig. Han har ved at 

bortgive Tiende Parten af 
hans anseelige Midler til 
Gudelig Brug foræviget 
hans Navn og 
Ihukommelse.

Til Fattige i Fredericia 
legerede han 2000 Rdl.

Til den Dansche Kirke 800 
Rdl.

Til Sacrastiet ved Samme 
Kirke 300 Rdl.

Til den Tydsche Kirke 400 
Rdl.

Til Skolerne 672 Rdl.

Til Hospitalet 200 Rdl.

Til Rasch Godses Fattige 
500 Rdl.

Denne Steen schal ogsaa 
bare Minde om at herunder 
hviler den salig Herres 
Forældere Saavelsom hans 
salige Fruges første Mand 
Lauritz Hendrichsen 
Ammitsboll Bye-Foged udi 
Fredericia. Gud give disse 
Kiære Afdøde i Werdens 
Ende en frydefuld Indgang 
til Livets Opstandelse."

Teksten på epitafiet er 
selvfølgelig skrevet med 
1700-tallets formuleringer, 
men den viser faktisk 
mange interessante ting 
om, hvilke formål en kirke 
også havde i Danmark i 

1700-tallet. Først og 
fremmest var kirken et 
religiøst rum, og det var på 
den tid bedre at blive 
begravet inde i kirken 
fremfor ude på kirkegården. 
Man var dermed tættere på 
det guddommelige. Derfor 
kostede det også flere 
penge at blive begravet 
inde i kirken. Hans 
Marcussen var en 
fremtrædende borger med 
en stor formue. Desværre 
var hans ægteskab med 
Catharina Ammitsbøll 
barnløst, og derfor uden 
direkte arvinger. Knap 
5000 rigsdaler blev derfor 
testamenteret til såkaldte 
gudelige formål. Det var 
midler til de to sognekirker i 
Fredericia; Danske Kirke 
(Trinitatis Kirke) og Tyske 
Kirke (Sct. Michaelis Kirke) 
samt til skolerne, hospitalet 
og de fattige foruden en 
stor sum penge til sakristiet 
i Trinitatis Kirke. Den sidste 
sum var særlig vigtig, for 

det var her Hans 
Marcussen og hans hustru 
blev begravet, og disse 
penge skulle gå særskilt til 
at holde denne begravelse 
ved lige.

Så kan man jo spørge sig 
selv om, hvorfor blev dette 
skrevet med guldbogstaver 
på en tavle og hængt op 
inde i kirken? Det skyldtes 
dels, at samfundet var et 
religiøst samfund, hvor 
kirken sikrede en god 
forbindelse til Gud, men det 
skyldtes også, at de danske 
kirker i 1700-tallet stadig 
var stedet, hvor alle 
borgere mødtes jævnligt. 
Det var et rigtig godt sted, 
hvis man gerne ville 
signalere sin position og 
vigtighed over for alle 
andre. På den facon er det 
ikke meget anderledes, 
end når man i dag donerer 
penge til velgørenhed og 
alle kan se ens navn blive 
nævnt i landsindsamlinger 

på tv. Når nu Hans 
Marcussen så også lod en 
del af sit testamente blive 
skrevet så tydeligt inde i 
det offentlige kirkerum, så 
var det dels for at gøre 
andre opmærksom på hans 
gode gerning, og dels har 
det vel haft en opbyggelig 
virkning over for andre til at 
donere penge selv. Endelig 
kan man jo ikke udelukke, 
at Hans Marcussen dermed 
også sikrede sig, at alle 
kunne følge op på, om 
hans donation var blevet 
brugt korrekt ifølge hans 
sidste vilje.

Dette epitafium er blot et 
enkelt eksempel på, at 
vores historie findes 
beskrevet i en 
mangfoldighed af 
forskellige genstande. Vi 
skal blot være nysgerrige 
og undre os, så kan den 
udfolde sig.

Dødstavlen over Hans Marcussen
Museumslederen 
ser tilbage på ting, 
der prægede 
Danmark og 
Fredericica ved 
overtgangen fra 
1921 til 1922.

Af Karsten Merrald Sørensen

Museumsleder Museerne i 

Fredericia

Epitafiet over Hans Marcussen i Trinitatis Kirke. Foto: Museerne i Fredericia

Trinitatis Kirke. Foto: Museerne i Fredericia





FHK’s 2021 sluttede 
bogstavelig talt med et 
brag. I forbindelse med 
opgøret mod Skanderborg 
Aarhus Håndbold den 30. 
december troppede HK 
Ultras op ude foran 
thansen ARENA før 
opgøret, hvor de tændte op 
for en del fyrværkeri, mens 
spillertruppen så på. Efter 
kampen blev der tændt op 
for kedlerne igen, da 
fansene fejrede sejren på 

25-24 sammen med 
spillerne, men det var 
langtfra givet, at FHK ville 
slutte året af med en sejr. 
Undervejs i opgøret var 
FHK nemlig bagud med 7-
12.

– Det er helt outstandning, 
at vi har en fanklub, som 
bakker os sådan op. Det 
gav os noget til anden 
halvleg efter en tam første 
halvleg. Vi følte, at vi 
skyldte noget til fansene, 
som stod og tog imod os i 
kulden, siger Jesper 
Houmark.

Stabiliteten har 
indfundet sig i FHK

Året sluttede af med to 
sejre mellem jul og nytår 
mod KIF Kolding på 
udebane, og efterfølgende 
fulgte sejren mod 
Skanderborg Aarhus. De 
kom i kølvandet på et 
efterår, hvor FHK undervejs 

har taget store skalpe med 
sejre mod hold som TTH 
Holstebro og Bjerringbro-
Silkeborg. Det har nu 
udmøntet sig i, at 
fredericianerne ligger på 

tredjepladsen, og har fire 
point op til Aalborg på 
andenpladsen.

– Vi har kampe, som vi 
gerne ville have vundet, 
men vi kan ikke forlange 
mere. Vi har været stabile 
og gode, og så har der 
været lidt svipsere, men vi 
har vundet ”pluskampe”. 
Den stabilitet vi har haft, 
har gjort, at vi er på en 
fortjent tredjeplads, siger 
Houmark.

Er der flere plusser end 
minusser?

– Ja, selvfølgelig er der det, 
svarer FHK-træneren.

Pointtotalen viser nu 23 
point for 18 kampe, og det 
overgår FHK’s to forrige 
sæsoner i ligaen, hvor 
pointantallet viste 20 point 
efter 26 kampe i 
grundspillet i sidste sæson.

– Vi kom over det allerede 
efter Kolding-kampen, og 
det er fedt. Vi har været 
stabile og dygtige til at 
vinde tætte kampe, siger 
Jesper Houmark

FHK’s helt store 
målsætning for sæsonen er 
at ende i top-8, og en del 
skal gå galt, hvis det ikke 
lykkes, når regnskabet 
gøres op i starten af april. 
Kigger man på antallet af 
point, som det har krævet 
siden indførelsen af den 
nuværende ligastruktur, 

med undtagelsen af den 
specielle 2019/20-sæson, 
har det krævet 
gennemsnitligt 25,5 point. 
Sort på hvidt skal FHK 
derfor ren statistik ikke 
hente mange point for, at 
slutspillet er en realitet.

Efter en start på sæsonen, 
hvor FHK besejrede 
Bjerringbro-Silkeborg og 
TTH Holstebro fulgte en 
periode med resultater, 
som FHK gerne havde 
været foruden. Det blev til 
nederlag i ligaen til Ribe-
Esbjerg og et pokalexit mod 
Mors-Thy, men ellers har 
det været småt med 
svipsere for FHK. Den 
seneste af slagsene i 
kampe, som FHK havde 
forventet at vinde, var 
udekampen mod TMS 
Ringsted den 18. 
december, hvor 
fredericianerne tabte 33-
31. Ud af i alt 18 ligakampe 
er der derfor på papiret to 
minusser at sætte, mens 
der er adskillige plusser på 
kontoen, som gør, at FHK 
nu holder EM-pause på 
tredjepladsen.

Tilgange har løftet 
FHK

Kigger man på den rent 
statistisk, har FHK lagt et 
lag på forsvarsmæssigt i 
forhold til sidste sæson. 
Gennemsnitteligt lukkede 
FHK 31,65 mål ind, og det 
tal er i denne sæson faldet 

til 31,17, og fortsætter FHK 
formkurven fra slutningen 
af 2021, vil tallet for denne 
sæson falde. Mod 
Skanderborg Aarhus 
lukkede FHK 24 mål ind, 
og det er det laveste antal, 
som FHK har indkasseret i 
ligaen i nyere tid. Det skete 
efter et opgør, hvor Emil 
Tellerup rullede gardinet 
ned og endte med en 
redningsprocent 37,84 
procent, mens Jens 
Fredsgaard reddede tre ud 
af tre straffekast. Samtidig 
stod forsvaret med Lasse 
Balstad solidt plantet, og 
det vil kun blive bedre i 
takt med, at holdet bliver 
spillet endnu mere 
sammen.

Angrebsmæssigt har FHK 
også lagt lag på. I tidligere 
sæsoner har meget været 
bundet op på Kristian 
Stoklund skulle ramme en 
god dag for at FHK skulle 
hente point, men sådan er 
det ikke mere. Stoklund 
rammer stadig et højt 
niveau, og målt på statistik 
har han haft sidste eller 
næstsidste hånd på 161 
ud af FHK’s 541 mål. Med 
tilgangen af Cornelius 
Kragh hænger alt ikke 
længere på Stoklund, og 
samtidig har en spiller som 
Anders Kragh Martinusen 
løftet sit niveau, og i flere 
opgør vist sig at være den 
afgørende angrebsspiller 
for fredericianerne.
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Houmark: Vi kan ikke forlange mere
Fredericia 
Håndboldklubs 
cheftræner, Jesper 
Houmark, 
evalurerer på 
FHK’s sæson, og 
han fortæller, at 
han har klart flere 
plusser i bogen 
end minusser.

Af Patrick Viborg Andersen

Foto: Thomas Max Lægaard - AVISEN
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Jens er selv uddannet 
Sætteskipper i 
Frederikshavn og 
Maskinmester fra 
Fredericia 
Maskinmesterskole og har i 
en periode på 10 år tilbragt 
det meste af sin tid på 
søen, over og under dæk 
på store og små fartøjer. 
Og spørger du ham, hvor i 
verden han har sejlet, er 
svaret: ”hvor har jeg ikke 
sejlet”.
Med en køjesæk fyldt med 

erfaringer gik Jens fra 
borde tilbage i 1997 og 
blev landkrabbe. Fra 1. 
januar 1997 blev han 
ansat som sagsbehandler i 
Farvandsvæsenet i 
København og blev senere 
leder af Driftscenter Korsør 
i Farvandsvæsenet.

- Jeg blev ansat i staten 
efter at have sejlet i nogle 
år. Jeg stiftede familie, og 
så kom der er et tidspunkt, 
hvor det ikke harmonerede 
med at sejle, så jeg fandt 
et job hos Farvandsvæsnet 
i København. Der startede 
jeg den 1. januar 1997 og 
var der i ti år. Vi boede i 
Middelfart og så pendlede 
jeg til Korsør, inden jeg blev 
en del af FMS, hvor jeg selv 
var uddannet 
maskinmester.

Hvordan var det at blive 
landkrabbe?

- Det med at have noget, 
man kender og er god til, 

og så give slip på var 
grænseoverskridende, men 
omvendt et tilvalg af noget, 
og et fravalg af noget 
andet, men jeg ville da 
familien, siger Færgemand.

Savner du at sejle?

- Ser jeg en coaster i godt 
vejr, så drømmer jeg mig 
tilbage, men det skal være 
godt vejr så, siger han og 
griner.

Hvad var FMS, da du selv 
gik der?

- Dengang var det en 
mindre skole med 100 – 
120 studerende med et 
helt andet setup end nu. 
Det var en god tid, der var 
spædende og det passede 
godt ind i det jeg ville. 
Fredericia var en industriby 
og jeg kom i praktik på 
Kemira, og det var 
lærerrigt, og der var et godt 
socialt samvær på 
fabrikken, og jeg blev en 
del af det, siger rektor, der 
tidligt blev leder:

- Jeg tror altid, at det har 
ligget til mig. Når man 
tager navigatør-
uddannelser, bliver man 
lidt leder, og styrede 
tjansen på dækket og jeg 
nåede at være skipper i et 
stykke tid. Da jeg blev 
maskinmester, blev jeg 
bevidst om lederrollen. Jeg 
prøver at være lydhør og 
prøver at tage imod 
tingene, der kommer fra 
medarbejderne, men 
selvfølgelig kommer der 
nogle gange et stormvejr, 
hvor beslutningerne ikke er 
lige populære. Senest med 
corona traf vi beslutninger, 

som ikke er populære, 
blandt onlineeksaminerne, 
fortæller Jens Færgemand.

Der er sket meget siden 
2007, fortæller 
Færgemand, der er i dag er 
blevet rektor. En opgave og 
et kald, han er glad for.

- Der var sket et skifte til, at 
det var blevet en 
professionsbacheloruddan
nelse, så opbygningen var 
ændret siden, jeg var der. 
FMS er meget mere end 
det. Vi blev flyttet fra 
Søfartsstyrelsen over til 
Uddannelsesministeriet, så 
i dag er det et sted, hvor vi 
underviser, forsker, udvikler 
og laver kursusvirksomhed 
på et andet plan end 
tidligere. Vi har mulighed 
for at udvikle uddannelsen 
i spændende retninger, 
eksempelvis 
datacenterbranchen. Der 
er mange spændende ting i 
gang og der er en 
ingeniøruddannelse på vej, 
fortæller om at blive rektor.

- Du er det sidste led. Inden 
da kunne man altid sende 
den videre. Qua jeg har 
været på FMS i så mange 
år, også som 
ressourcedirektør og været 
en del af chefgruppen, er 
det ikke ukendt og jeg 
synes ikke, at jeg har været 
i situationer, hvor jeg ikke 
vidste, hvordan jeg skulle 
håndtere det. Jeg glæder 
mig til at gå på arbejde 

hver eneste dag, og der er 
nok at arbejde med.

Åbner i 
Sønderborg

- 2022 bliver et 
spændende år. For det 
første er vi lige ved at 
lægge sidste hånd på 
maskinmesteruddannelsen 
i Sønderborg og det gør, at 
vi samarbejder med større 
virksomheder dernede, og 
det giver en ny udvikling. Vi 
arbejder på 
ingeniøruddannelsen, og 
forhåbentligt sendes 
ansøgningen ind til næste 
år. Det er anderledes end 
maskinmesteruddannelsen 
i Sønderborg. Lige nu 
sidder der nogen erfarne 
undervisere og støber det 
sammen, fortæller 
Færgemand.

Hvordan fejrede du de 25 
år?

- Jeg bryder mig ikke om at 
være i centrum. Jeg fejrede 
det med et LinkedIn-
opslag, og det er det. 
Nogen af kollegaerne har 
sagt, at det burde kaste 
noget af sig, så det må vi 
se på, når vi må mødes 
alle sammen, måske et 
glas champagne, slutter 
han med et smil.

Se et tv-indslag med Jens 
Færgemand på avisen.nu

18 ONSDAG 12. JANUAR 2022

25 år som ansat i staten
Rektor på 
Fredericia 
Maskinmester-
skole, Jens 
Færgemand 
Mikkelsen, kunne 
den 1. januar 
2022 fejre 25 år 
som ansat i staten.

Af Andreas Dyhrerg Anddreassen

Foto: Janus Bang - AVISEN
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For Christian Lynggaard (C) 
betyder skoleområdet en 
del, sundhed og 
ældrepleje – og så har han 
ikke lagt sin store passion 
for sport bag sig. Men det 
vigtigste for ham er, at 
borgerne i Middelfart føler, 
at der er fremgang.

- Jeg har altid gået meget 
op i politik. Det har vi med 
hjemmefra. Min far stillede 
også op til valg – og jeg 
kan huske fra, jeg var helt 
lille, da min far og farfar 
stod og snakkede politik. 
Når vi så fjernsyn, var det 
nyheder, politik og 
Højlunds Forsamlingshus. 
Det har bare altid været en 
del af hverdagen, siger 
Christian Lynggaard, om 
sin indgang til politik.

Med politik i hjemmet var 
vejen banet, om end han 
har valgt et andet parti end 
sin far. Valget om at stille 
op til kommunalvalget kom 
som et naturligt næste 
skridt efter en årrække 
som aktiv i den lokale 
afdeling af det 
Konservative Folkeparti.

- Jeg har været en del af 
Middelfart Konservative 
Vælgerforening siden 
2012. Jeg har været 
næstformand i mange år 
efterhånden og har fået 
mere og mere viden 
omkring, hvad der sker i 
Middelfart Kommune. Når 
man lever og bor – og har 
børn, så begynder man at 
få en interesse for det 
lokalsamfund, man bor i. 
Den bedste måde at gøre 
en forskel på er at melde 
sig ind i det politiske, siger 
Christian Lynggaard og 
fortsætter:

- Med børn der går i skole 
er det meget nærliggende, 

at det har min store 
interesse. Jeg er så heldig, 
at jeg har fået plads i 
skoleudvalget. Jeg håber, 
at jeg kan bruge mine 
oplevelser og tanker til at 
ændre på noget. Det 
handler om at snakke og 
lytte til, hvilke problemer 
de forskellige skoler har. 
Det kan godt være, at 
politikerne har en holdning, 
men det er vigtigt at vi 
lytter til dem det drejer sig 
om.

Særligt problemstillingen 
om inklusion optager 
Christian Lynggaard, der 
håber, at flere børn i 
fremtiden kan få tilbud der 
passer til deres behov.

- Jeg synes, at man måske 
skulle kigge på det her 
med børn med særlige 
behov, hvor vi nok skal 
have flere i faste 
specialklasser. Her skal det 
være uddannede lærere og 
pædagoger der kan tage 
hånd om de udfordringer 
som de her børn kæmper 
med. Det tror jeg også vil 
gavne de andre klasser. 
Det vil skabe mere ro og 
jeg tror på, at de vil kunne 
løftes både i forhold til 
trivsel og faglighed. Det er 
jeg sikker på, at man kan 
begge steder. Det giver 
også selvtillid til de der 
kommer i faste 

specialklasser, forklarer 
Christian Lynggaard.

- Man har oplevet gennem 
mange år, at flere og flere 
forældre fra 
ressourcestærke familier 
vælger at flytte deres børn i 
private og frie skoler. Det 
gør lidt, at man har fået et 
A- og et B-hold. 
Fremadrettet vil det skabe 
en skævvridring mellem 
børn unge, fortsætter han.

En samlet vision 
for idræt og kultur

Med en gloværdig 
håndboldkarriere i 
bagagen har Christian 
Lynggaard på egen krop 
mærket, hvad et liv med 
idræts- og foreningsliv kan 
gøre af forskel – både for 
den enkelte og for en 
kommune.

- Jeg kunne rigtig godt 
tænke mig, jeg kommer 
selv fra en lang 
håndboldkarriere i 
Fredericia, at man 
begynder at få struktur på 
idrætten og defineret en 
idrætspolitik, både for elite 
og bredde. Jeg håber, man 
kan samle repræsentanter 
fra de forskellige foreninger 
og klubber, så man 
sammen kan finde ud af 
hvad man gerne vil med 

idrætten. Det kunne være 
workshops med et par 
stykker om året, hvor vi kan 
drøfte tingene og sætte 
gang i en udvikling, siger 
Christian Lynggaard og 
fortsætter:

– Jeg tror, der er mange 
gode forslag rundt om i 
foreningerne til, hvordan 
man griber sådan noget an. 
Idræt kan godt sætte en 
kommune på landkortet. 
Det behøver ikke kun være 
eliten. Vi har meget, men 
måske vi kan styrke det og 
markedsføre det. Måske 
også i samspil med 
uddannelser og skoler, som 
man ser det i Fredericia. 
Her har man et fantastisk 
samarbejde. Det behøver 
ikke kun være idræt, det 
kunne også være inden for 
musik og billedkunst, hvor 
man kan lave et samspil.

Dialogen er 
afgørende

I samtalen med Christian 
Lynggaard er det 
gennemgående for alle 
politikområder, at dialog er 
en vigtig del af hans måde 
at gå til politik.

- Et af de områder det går 
rigtig godt er erhvervslivet. 
Det handler om at vi bliver 
ved med at have fokus på 

det. Der er blevet lavet en 
rapport, der peger på at 
virksomhederne gerne vil 
lyttes endnu mere til. Men 
ellers ser det meget 
fornuftigt ud. Men der er 
forskellige steder, som vi 
kan løfte endnu bedre. Det 
er helt sikkert, at der skal 
være fokus her, siger 
Christian Lynggaard.

- Det vil helt klart være 
meget dialogbaseret. De 
aktører vi skal forandre 
noget sammen med og 
skabe bedre betingelser 
for. Dem der er tæt på det 
ved bedst, det er der ingen 
tvivl om. Jeg vil også synes, 
det var mærkeligt, hvis en 
udefrakommende skulle 
diktere mit arbejde uden at 
spørge mig. Dialogen er 
rigtig vigtig. Det er der, man 
får de inputs der skal til, 
fortsætter han.

- Nu er det helt nyt med 
frikommuneforsøget. Det er 
ikke foldet helt ud endnu, 
men jeg tror det kommer 
mere i spil med det nye 
byråd. Jeg kommer selv til 
at sidde i Social- og 
Sundhedsudvalget. Vi har 
gjort os de første 
erfaringer, det er jeg 
spændt på at se mere til. 
Men jeg har ikke indtrykket 
af, at det er foldet helt ud. 
Men jeg håber, at de 
ekstra muligheder gør at 

man kan rykke på nogle 
punkter og skabe bedre 
ting. Statsministeren 
nævnte i nytårstalen, at der 
skal mere værdighed og 
selvbestemmelse til de 
ældre. Det er jeg helt enig 
i. Der skal mere nærvær og 
tid til de ældre. Det er også 
vigtigt, at vi har flere faste 
genkendelige hjælpere, 
forklarer Christian 
Lynggaard om 
mulighederne for en mere 
dialogbaseret tilgang til 
ældreplejen i Middelfart 
Kommune.

Hvad skal du måles på om 
fire år?

- Jeg håber, at nogle af de 
ting vi har talt om her er 
sat i værk og er realiseret. 
Men det vigtigste er, at vi 
får løftet de områder, der 
er i Middelfart Kommune. 
Det vigtigste er, at 
borgerne i Middelfart føler 
at det er en kommune der 
er på rette vej – og at det 
er en kommune man vil 
flytte til og bo i. Det er både 
dem, der bor i Middelfart, 
men også dem i den anden 
ende af kommunen, hvor 
jeg selv bor. Alle skal føle, 
at det er en hel kommune. 
Det er ikke kun 
centraliseret ind mod 
Middelfart, slutter Christian 
Lynggaard.
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Christian Lynggaard: Dialog er vigtigt for udvikling
Han er ny i 
Middelfart Byråd, 
men politik har 
altid fyldt en del. 
Hans far stod også 
på stemmesedlen, 
så hans politiske 
interesse er ikke 
fremmed.

Af Matthias Runge Madsen

Christian Lynggaard (th) sammen med partifælle Morten Weiss-Pedersen (tv) og partiformand Søren Pape Poulsen. Foto: Privat
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Susanne Eilersen endte 
med at stå i orkanens øje. 
Hun stod trofast ved Steen 
Wrists side, da Fredericia 
Kommune kom i søgelys i 
forbindelse med sager 
omkring den 
forhenværende 
borgmester og 
kommunaldirektør.

Hektisk start på 
året

Der blev bestilt dyre 
advokatundersøgelser, og i 
marts blev der afholdt et 
pressemøde, hvor der for 
rullende kameraer skulle 
fremlæges undersøgelser.

- Det var en hektisk tid, 
hvor man så sig selv 
komme i meget stor 
modvind, og der blev skudt 

på min person og rolle i 
stedet for at fokusere på 
andre, der havde gjort 
noget forkert. Det skulle jeg 
lige forholde mig til. Det 
med at føle, at jeg havde 
været den værste skurk, 
havde jeg ikke set komme. 
Der er et menneskeligt 
aspekt i det med personer 
bagved og familien, som er 
hårdt. På sociale medier er 
der ikke et ord, som man 
ikke må sige, og det skulle 
man også forholde sig til, 
siger Eilersen og 
fortsætter:

- Vi skullet også tage 
ansvar og have rodet op og 
anerkende, at vi 
fremadrettet skal gøre ting 
anderledes i forhold til 
borgere. Jeg er ked af, at 
tilliden til politikerne 
forsvandt i 2021. Jeg kan 
godt forstå det langt henad 
vejen, og det skal vi rette 
op på. Det er hårdt, når 
man får den 
landsdækkende presse 
efter sig. og skal spekulere 
i hvad man skal gøre. De 
første tre måneder ville jeg 
gerne have været foruden.

- Omkostningerne til 
advokatundersøgelserne 
endte med at blive et 
tocifret millionbeløb, men 
Eilersen mener, at det var 
nødvendigt. Hvis vi ikke tog 
det i strakt arm, så var vi 

stået et andet sted. De 
mange penge er jeg ked af, 
men jeg er sikker på, at det 
var den eneste mulighed vi 
havde. Det føltes sådan, da 
vi stod i det med, at der 
væltede skeletter ud af 
skabene. Det havde vi ikke 
kunnet stå med selv som 
byråd. Pilen pegede også 
mod den øverste ledelse i 
kommunen, men jeg er 
ærgerlig over det. Det er 
godt, at det ikke var så 
alvorligt, som vi troede, 
siger Susanne Eilersen 
med henvisning til, at 
købet af Argentinervej viste 
sig ikke at være ulovligt.

Efter nogen tid med de 
verserende sager havde 
Dansk Folkeparti-
politikeren fået nok. Hun 
stod i skudlinjen, når de 
kritiske spørgsmål blev 
stillet, men hun savnede 
handling fra 
Socialdemokratiet.

- Det bliver drejet over på 
min person og mit parti, 
hvor vi kun havde to i 
byrådet. Socialdemokratiet 
havde absolut flertal, og 
gik under radaren og 
dukkede sig. Jeg synes, at 
jeg stod på perronen og 
forsvarede og forklarede 
mig og fik nok. De måtte 
kigge indad og stå på mål 
for deres tidligere 
borgmesters gøren, 

forklarer Susanne Eilersen.

Der er talt om den længste 
valgkamp i Fredericia i 
mange år, og temaet blev 
ikke som Eilersen havde 
ønsket det.

- Det var en lang valgkamp, 
hvor vi mere talte tillid end 
visioner. Det er træls, men 
jeg tror vi kan gøre noget 
ved det i 2022. Der var 
brug for det, og mit parti og 
jeg havde gode snakke 
derude. Folk var glade for 
det ansvar jeg tog og 
sagde, at vi nok skulle 
finde tilliden igen. På den 
måde var det positivt. Nu 
står vi et sted med vores 
parti, hvor vi kan være 
tilfredse med den ramme vi 
har, siger hun.

Et nyt kapitel 
starter

Eilersen har blandt andet i 
den nu afsluttede 
byrådsperiode siddet som 
formand for 
Sundhedsudvalget, der er 
lidt af et hjertebarn for 
hende.

- I de seneste år har det 
været lidt stille, da vi har 
haft corona, der har lagt 
nogle ting ned, men vi har 
et sundhedshus, hvor 
enderne er nået sammen. 

Vi har fået mange aktører i 
huset, som vi har en god 
dialog med også. Vi har 
lavet gode aftaler med de 
interne lejere i huset, og på 
tærsklen til 2022 får jeg 
afleveret et selvkørende 
sundhedshus, hvor 80 
procent af huset er udlejet, 
siger Susanne Eilersen og 
fortsætter:

- Man kan ikke være andet 
end stolt over, hvor vi er. 
Jeg er stolt over at sende 
udvalget videre og der er 
stadig ting vi skal gøre 
bedre, men det kan Connie 
(Connie Maybrith 
Jørgensen fra SF, red.) 
også løse. Som sagt, så 
skal jeg nok hejse flaget for 
sundhed, selvom jeg 
starter et nyt kapitel.

Ville du have gjort noget 
anderledes i 2021?

- Det tror jeg ikke. Det var 
ude af mine hænder at 
gøre første halvdel af 2021 
anderledes. kunne jeg det, 
så ville jeg have fokuseret 
på et hospice og flere 
sengepladser på 
sundhedshuset. Jeg kan 
ikke se, hvad jeg skulle 
have gjort, siger Eilersen.

En ny periode i Fredericia 
Byråd er netop startet. Det 
betyder, at Susanne 

Eilersen har sat sig i stolen 
som formand for 
Bosætnings- og 
turismeudvalget

- Det er nyt og spændende. 
Jeg har selv har været med 
til at sætte det i søen. Det 
er nyt for mig, da jeg skal 
ud på nye områder og det 
glæder jeg mig meget til. Vi 
skal løfte et 
fæstningscenter så folk 
kommer hertil som turister. 
Når Varde kan, så kan vi 
også, da vi har noget unikt 
at byde på, forklarer 
Susanne Eilersen og 
slutter:

- Jeg har en anden opgave 
end udvalget, og det er, at 
skal skabes tillid. 
Byrådsmøderne bliver 
længere. Jeg vil lægge en 
ny strategi for hvordan jeg 
og DF formidler politikken. 
Det vil man se på 
dagordenerne, da jeg i 
byrådet vil fortælle om 
processen om den 
beslutning, der vedtages. 
Jeg har også bedt om 
politisk træffetid på 
rådhuset, hvis der er sager 
derude vil jeg have 
træffetid så folk kan møde 
mig ansigt til ansigt for at 
skabe tillid.

Eilersen vil genskabe tilliden
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2021 var et 
hektisk år i 
fredericiansk 
politik. Susanne 
Eilersen (O) ser 
tilbage på året, og 
glæder sig til at få 
en ny 
udvalgskasket på i 
2022.

Af Patrick Viborg Andersen
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Når de praktiserende læger 
lukker deres konsultationer 
om eftermiddagen tager et 
andet beredskab over. Det 
er det beredskab, der ikke 
er til livstruende sygdom, 
men til de tilfælde hvor der 

er brug for lægelig 
assistance. Lægevagten 
åbner telefonerne – og 
indtil for halvandet år siden 
også i 22 
konsultationssteder på 
tværs af Region 
Syddanmark. Det er 
Praktiserende Lægers 
Organisation (PLO), der 
driver lægevagtsordningen 
ud fra en overenskomst 
med Region Syddanmark. 
Men den overenskomst har 
siden indtoget med corona 
været suspenderet.

Der har været stor 
forståelse fra både 
regionsrådspolitikere og 
lokalpolitikere for den 
pressede situation, der har 
været – og nu atter er i 
sundhedsvæsnet. Men 
kritikken går på, at der på 
intet tidspunkt, ej heller da 
corona ikke længere var en 
samfundskritisk sygdom, 
har været åbnet på det 
niveau som 
overenskomsten ellers 
foreskriver.

Formand for udvalget for 
den nære sundhed i 
Region Syddanmark, Bo 

Libergren, har tidligere 
kaldt det for en 
egenhændig beslutning fra 
PLO, som han ikke har 
været enig i, men har 
været nødsaget til at 
notere sig. Han står fast 
på, at der er behov for 22 
konsultationssteder i 
Region Syddanmark, 
selvom PLO lige fra 
regionernes oprettelse i 
2007 har haft et ønske om 
helt ned til fire 
konsultationssteder.

Der har ikke siden den 
oprindelige overenskomst 
fra 2007 været rykket 
meget på indholdet – og i 
de seneste år har Region 
Syddanmark, på trods af 
kraftige ønsker fra PLO, 
afvist at indgå i nye 
forhandlinger omkring 
lægevagtsordningen i 
regionen. Men nu er der 
åbnet for forhandlinger. Det 
er ikke en holdbar løsning 
for hverken Region 
Syddanmark eller PLO, at 
der ikke bliver arbejdet 
efter overenskomsten.

Derfor venter nu 
forhandlinger om en ny 

lægevagtsordning, 
forhandlinger, der kan blive 
meget svære for både 
Region Syddanmark og 
PLO. Der er langt mellem 
de to udgangspunkter, men 
det virker ikke til at nogle 
regionspolitikere er klar til 
at opgive det høje antal 
konsultationssteder. Den 
holdning har de fuld 
opbakning til fra både 
Johannes Lundsfryd, 
borgmester i Middelfart, og 
Steen Wrist, borgmester i 
Fredericia.

Steen Wrist: Jeg 
køber ikke 
præmissen om få 
konsultations-
steder

Det er på ingen måde 
tilfredsstillende, at 
Fredericia Kommune ikke 
har haft en lægevagt i 
halvandet år, må man 
forstå på borgmester i 
byen, Steen Wrist. Der er 
behov for en ny 
overenskomst, så både 
læger og borgere kan få 
forhold, der er gode nok – 

men det skal ikke være på 
bekostning af et nært 
sundhedsvæsen, slår 
Steen Wrist fast.

- I første omgang fik vi at 
vide, at det var på grund af 
corona. Jeg synes, det er 
utilfredsstillende, at en by 
som Fredericia ikke har en 
lægevagt. Det vil jeg gerne 
sætte en tyk streg under. 
Jeg synes måden, det 
fungerer på er mærkelig. 
Hvis PLO henviser til en 
gammel aftale, så synes 
jeg at regionen må komme 
i gang med at forhandle en 
ny, siger Steen Wrist.

- Jeg synes ikke, man skal 
købe præmisserne om fire 
steder – i øvrigt kommuner 
hvor man i forvejen har 
storhospitaler. Jeg synes, 
man bør skele til, hvor der 
bliver placeret 
nærhospitaler fra 
regeringens side. Det er en 
helt vild præmis at sætte 
op med kun fire lægevagter 
i regionen. Når det kommer 
til adgang til sundhed, der 
har geografi en stor 
indflydelse. Det er ikke alle, 
der kan starte bilen og 

køre til Kolding. Det er 
enormt ulighedsskabende 
at lægge så stor afstand 
ind over, fortsætter Steen 
Wrist, borgmester i 
Fredericia Kommune.

Hvilke konsekvenser en 
manglende lægevagt vil få 
for befolkningen kan være 
svært at spå om, men 
Steen Wrist er bange for, at 
det kan få alvorlige 
konsekvenser. For ham er 
lægevagten ikke en bonus, 
det er en nødvendighed. 
Det er de færreste, der 
ringer til lægevagten, hvis 
ikke det er nødvendigt.

- Jeg tror desværre, det kan 
betyde, at flere ikke gør 
noget og giver op og venter 
til dagen efter. Men det 
kunne godt være, at det 
var vigtigt at blive 
behandlet i den tid der var 
lægevagt. Det er de ting, 
der bliver udsat, der 
bekymrer mig, siger Steen 
Wrist.

Informationen om den 
manglende lægevagt har 
ikke været alment kendt, ja 
ikke engang kendt af de 

Borgmestre: Vi skal have en lægevagt i byerne
Der er ikke den 
mindste tvivl at 
spore hos hverken 
borgmester i 
Fredericia 
Kommune, Steen 
Wrist (A) eller hans 
kollega på den 
anden side af 
bæltet, borgmester 
i Middelfart 
Kommune, 
Johannes 
Lundsfryd Jensen 
(A). Der er behov 
for nær sundhed – 
og her spiller 
lægevagten for de 
to borgmestre en 
afgørende rolle.
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lokale politikere, før 
AVISEN i en artikelserie 
kunne afdække, at der er 
store udfordringer på 
området. At der bliver 
skåret ned på antallet af 
konsultationssteder virker 
for Steen Wrist som en 
komplet anden vej end den 
regeringen har slået an 
med ønsket om en mere 
nær sundhed.

- Det er netop det præcis 
modsatte af de intentioner, 
der lå med regeringens 
forskellige udspil. Jeg kan 
tørt konstatere, at man på 
regionalt niveau går i en 
anden retning. De siger, 
det er PLO, men så må de 
gå til bordet, siger Steen 
Wrist.

Det kan være svære 
forhandlinger, der venter, 
for alle byer vil gerne have 
en lægevagt. Men her 
glæder Steen Wrist sig 
over, at der er hele tre 
regionsrådspolitikere fra 
Fredericia.

- Jeg er rigtig glad for, at vi 
har tre valgt fra Fredericia. 
Men de er valgt til at 
repræsentere hele 
regionen. Men jeg har en 
klar forventning om, at de 
kan finde en løsning. Jeg 
synes, det her er meget 
skuffende, siger Steen 
Wrist.

- Jeg synes ikke det, vi 
beder om er urimeligt. På 
ingen måde. Det her 
handler om afstand. Det 
kan godt være at nogle har 
længere afstande end 
andre. Men vi er mere end 
50.000 indbyggere. Det er 
altså ikke alle der bare kan 
tage og tænde bilen og 
køre til Kolding eller Vejle, 
fortsætter han.

Sundhedsvæsnet er 
afgørende i den danske 
velfærdsstat – og for Steen 
Wrist er den nære 
sundhed afgørende. Derfor 
har han klare forventninger 
til de forhandlinger der 
venter.

- Det her går kun én vej. I 
gamle dage kom Dr. 
Hansen hjem i Matador. 
Der rykkede lægevagten 
ud. Så skulle vi tage 
derhen, men nu skal vi 
rejse derhen. Jeg forventer 
ikke, at Dr. Hansen 
kommer tilbage, men jeg 

forventer at der er en 
lægevagt i Fredericia, siger 
Steen Wrist.

Steen Wrist selv kommer 
ikke til at spille en aktiv 
rolle i forhandlingerne, det 
vil han overlade til Region 
Syddanmark. Men han er 
ikke i tvivl om hvad 
udfaldet skal blive.

– Nu er det her en 
overenskomst der skal 
forhandles mellem to 
parter. Jeg er ikke en part. 
Men jeg har en forventning 
om, at parterne med 
hinanden kan finde 
løsninger. Hvordan de 
kommer frem til, at der er 
en i Fredericia Kommune 
er op til dem selv, bare de 
kommer derhen, lyder det 
afslutningsvist fra Steen 
Wrist, borgmester i 
Fredericia Kommune.

Johannes 
Lundsfryd Jensen: 
Vi er nødt til at stå 
sammen

Borgmesteren i Middelfart 
Kommune, Johannes 
Lundsfryd Jensen, har 
tidligere ytret en skarp 
kritik af den manglende 
lægevagt i Middelfart, en 
kamp han allerede 
dengang kastede sig ind i. 
For ham er det afgørende 
med nærhed i sundhed, 

derfor er det vigtigt at man 
ikke går den anden vej i 
Region Syddanmark.

- For det første har vi lavet 
en henvendelse fra det 
samlede fælleskommunale 
samarbejde i Syddanmark, 
for vi er otte kommuner 
uden dækning. Det er et 
generelt problem i hele 
regionen. Vi har gennem 
det samarbejde løftet 
dagsordenen for regionen. 
Vi har i den forbindelse fået 
bekræftet, at man har 
indledt forhandlinger. Jeg 
har en forventning om, at 
når vi har så udbredt et 
problem, så bliver der taget 
hånd om det, siger 
Johannes Lundsfryd 
Jensen og fortsætter:

- Det er ikke gangbart med 
så få steder. Jeg er stærkt 
imod centralisering – også 
af sundhedsvæsnet. Vi har 
en regering der har lagt op 
til mere nærhed i sundhed 
med nærhospitaler og 
andet. Jeg synes, det PLO 
har gang i, det er 
fuldstændig modsat. Jeg 
synes PLO virker lidt 
politisk tonedøve her, hvis 
de ikke forstår det meget 
klare ønske om mere 
nærhed i sundhed.

Johannes Lundsfryd 
Jensen har været meget 
kritisk omkring måden, der 
er blevet skåret i 

lægevagten på. Det er sket 
i ly af Corona, en meget 
belejlig undskyldning, for 
ingen har kunnet sige 
noget imod det. For 
Johannes Lundsfryd 
Jensen handler det heller 
ikke om manglende 
forståelse for en 
ekstraordinær situation, 
men mere om hvordan vi 
på den anden side kommer 
videre.

- Jeg er helt med på, at det 
danske sundhedsvæsen i 
øjeblikket er i en 
ekstraordinær situation. 
Men jeg tænker også, at 
når vi kommer på den 
anden side af coronakrisen 
skal vi finde en måde at 
skabe nær sundhed for 
borgerne, siger Johannes 
Lundsfryd Jensen.

De forhandlinger der venter 
kan blive hårde – og ingen 
kommuner vil være dem, 
der ender uden en 
lægevagt. Men Lundsfryd 
vil alligevel lade 
forhandlingerne være op til 
Region Syddanmark, da 
det er deres ansvar at drive 
en lægevagt.

- Jeg har respekt for at 
regionen indretter, som 
man finder det nødvendigt. 
Det vil jeg helst ikke blande 
mig i. Det jeg har fokus på 
er service til de borgere der 
bor i Middelfart Kommune. 

Det skal tilbage igen med 
en lægevagt i området. 
Hvordan det skal 
organiseres, vil jeg trygt 
overlade til regionen, siger 
Johannes Lundsfryd 
Jensen.

Fra Middelfart Kommune er 
Morten Weiss-Pedersen (C) 
valgt til regionsrådet, 
ligesom også Kim 
Johansen (A) fra Nordfyns 
Kommune er valgt i 
Middelfart-kredsen. 

De to vil Johannes 
Lundsfryd bruge som 
aktiver i kampen for en 
lokal lægevagt.

- Jeg har haft fat i Morten 
Weiss-Pedersen, der også 
er i byrådet i Middelfart. 
Han er helt opmærksom 
på, at vi har en udfordring 
med lægevagten i 
Middelfart kommune. Men 
når lejligheden byder sig vil 
jeg også tage fat i Kim 
Johansen. Men jeg tænker 
det stærkeste sted er i 
kommunekontaktudvalget. 
Vi har jævnlige møder i det 
udvalg. Vi har allerede 
taget hul på det ved at 
sende et brev på vegne af 
de syddanske kommuner, 
siger Johannes Lundsfryd 
Jensen.

Det er vigtigt at gå samlet 
ind til de her forhandlinger, 
på den måde står man 

stærkest, forklarer 
Johannes Lundsfryd.

- Det handler om at stå i 
samlet flok. Jeg har særligt 
meget fokus på borgerne i 
Middelfart Kommune og 
Steen Wrist har på 
borgerne i Fredericia 
Kommune. Men vi står 
bare stærkere når vi er 
sammen, siger Johannes 
Lundsfryd.

Det er ikke sikkert, at der 
kommer en ny aftale 
mellem Region 
Syddanmark og PLO, 
hvilket vil resultere i mere 
af det samme: Politikere 
der er kede af situationen 
og PLO der ikke føler de 
kan leve op til de krav, der 
bliver stillet. Men Johannes 
Lundsfryd har tillid til, at 
Region Syddanmark kan 
lande en god aftale – og 
hvis PLO ikke forstår 
behovet for mere nærhed i 
sundhed, så får de det 
svært.

- Det kan godt være, at der 
også er nationale forhold 
der spiller ind. Men der 
blæser den politiske vind i 
retning i mere nærhed i 
sundhedsvæsnet. Så jeg 
tror den vej vil ende blindt 
for PLO, lyder det 
afslutningsvist fra 
Johannes Lundsfryd 
Jensen, borgmester i 
Middelfart.
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Da 2021 blev til 2022 
kunne ledelsen i 
Middelfart Sparekasse ud 
over årsskiftet også skåle 
på, at de to direktører nu 
tilsammen har været 40 år 
i Middelfart Sparekasse. 
Vicedirektør Peter Møller 
står for de 30 år, mens 
adm. direktør Martin 
Baltser nu har stået i 
spidsen for sparekassen i 
ti år.

Deres historie er forbundet 
på flere plan. Først og 
fremmest har de kørt 
ledelsesmæssigt parløb i 
de seneste 10 år, og Peter 
Møller har i høj grad været 
med til at skabe den 
særlige kultur i Middelfart 
Sparekasse, som Martin 
Baltser fik til opgave at 
bevare og udvikle – 
samtidig med, at 
sparekassen skulle rustes 
til at leve op til de krav, som 
allerede dengang lurede i 
horisonten.

- Peter er en kulturbærer, 
der om nogen forstår – og 
kan fortælle – hvad der er 
Middelfart Sparekasses 
særkender. Han er 
ophavsmanden til 
udtrykket ”Middelfart 
Sparekasse er en moderne 
sparekasse baseret på 
gamle dyder”, og det 
fortæller helt perfekt, 
hvordan vi fortsat tror på 
personlige relationer, men 
også skal have de rigtige 

digitale løsninger til 
kunderne. Ved siden af det 
føler vi også en forpligtelse 
til at lade en del af vores 
overskud gå tilbage som 
støtte til foreninger, 
arrangementer og meget 
andet, som bidrager til liv 
og trivsel i de områder, hvor 
vi har afdelinger. Vi vil være 
til fælles bedste, og den 
ambition opstod længe før 
både Peters og min tid, 
siger Martin Baltser.

80 år i sektoren

De to direktører har 
tilsammen 80 års erfaring i 
finanssektoren at trække 
på. Martin Baltser indledte 
karrieren i Sparekassen 
Hobro. Han har desuden 
været i bl.a. Sydbank, før 
han kom til Middelfart 
Sparekasse fra en stilling 
som områdedirektør i 
Sparekassen Kronjylland. 
Peter Møller blev ansat til 
at åbne Middelfart 

Sparekasses afdeling i 
Vejle i 1992, hvor han kom 
fra den daværende 
Sparekassen Sydjylland.

De tidlige 90’ere var første 
skridt mod den Middelfart 
Sparekasse, vi kender i 
dag. Nye afdelinger i Vejle, 
Fredericia og Kolding lagde 
fundamentet for at 
fremtidssikre sparekassen. 
I 2010’erne kom anden 
bølge med afdelinger i 
blandt andet Odense, 

Horsens, Svendborg, 
Esbjerg og Aarhus til.

I dag er Middelfart 
Sparekasse næsten 
nøjagtigt dobbelt så stor 
målt på antal kunder og 
medarbejdere i forhold til i 
2012, da Martin Baltser 
tiltrådte. Kunde-
tilfredsheden er fortsat 
meget høj, og det er blevet 
til en førsteplads og tre 
andenpladser i 
konkurrencen Danmarks 

bedste arbejdspladser. Så 
kulturen er fastholdt, og 
sparekassen står godt 
rustet til fremtiden.

- Det er ikke en opgave, 
Peter og jeg har løst alene, 
men vi har selvfølgelig haft 
et ansvar for at sætte nogle 
rammer, som vores nu 
næsten 380 kolleger fylder 
ud på fornem vis, siger 
Martin Baltser.

Ledelse har tilsammen været 40 år i Middelfart Sparekasse
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Fordelt med ti år til 
adm. direktør 
Martin Baltser og 
30 år til 
vicedirektør Peter 
Møller har ledelsen 
i Middelfart 
Sparekasse været 
40 år i 
sparekassen pr. 1. 
januar 2022.

Af Mille Dyhrberg

Adm. direktør Martin Baltser (tv) og vicedirektør Peter Møller. Foto: Middelfart Sparekasse
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Hele 150 nye 
medarbejdere til IT og 
anlægsprojekter er, hvad 
der venter HR-folkene hos 
Energinet i Fredericia det 
kommende år. Et stort tal, 
der også betyder, at den 
ellers store bygning på 
Tonne Kjærsvej, der i dag, 
huser over 1100 
medarbejdere får 
pladsudfordringer

- Vi forventer i det 
kommende år at skulle 
ansætte op mod 150 nye 
medarbejdere, blandt 
andet IT-medarbejdere og 
medarbejdere til store 
anlægsprojekter, siger 
Marianne Hansen er 
direktør for 
Koncernøkonomi og 
Business Support hos 
Energinet.

El-nettet skal tilpasses den 
grønne omstilling og det 
betyder flere opgaver for 
Energinet.

- Vi får flere opgaver rundt 
om i landet, i takt med at 
særligt elnettet skal 
tilpasses en fremtid, hvor 
langt det meste af 
strømmen kommer fra 
vind og sol, ofte fra 
havmølleparker eller fra 
solcelleanlæg placeret i 
tyndere befolkede 
områder. Danmarks 
elforbrug vil også stige 
voldsomt, fordi vi skal 

bruge strøm til mange 
flere ting, når olie, kul og 
naturgas udfases, uddyber 
Marianne Hansen

IT-medarbejdere mangler 
nu, og den efterspørgsel 
vil stige i fremtiden, hvor 
energisystemerne styres 
via IT.

- IT spiller i dag en stor 
rolle, men bliver endnu 
vigtigere for driften af 
energisystemerne 
fremover – derfor er der 
også brug for at styrke det 
område, fortæller 
Marianne Hansen, der dog 
ikke kan løfte sløret for 
om, man udbygger i 
Fredericia endnu.

- Der er ikke truffet 
beslutning om at bygge til, 
men det er rigtigt, at vi 
drøfter, hvordan vi får 
plads til mange nye 
medarbejdere, herunder 
også eventuel tilbygning, 
siger hun.

Vil se tiden an

I en tid, hvor det digitale 
univers har været i vækst, 
en tid, hvor 
hjemmearbejde er blevet 
en naturlig del af manges 
arbejdsliv, tager Energinet 
sig tid til at finde ud af, 

hvad man vil.
- Men med i de 
overvejelser er også, at 
rigtig mange af vores 
medarbejdere har 
hjemmearbejdspladser og 
typisk arbejder en eller 
flere dage om ugen 
derhjemme, samt at vi for 
nogle år siden fik vi sat 

midlertidige pavilloner op 
ved siden af vores 
kontorbygninger, og vi skal 
i det nye år drøfte, hvordan 
det spiller sammen med 
fremtidens behov, slutter 
direktør for 
Koncernøkonomi og 
Business Support, 
Marianne Hansen.

150 arbejdspladser skal finde plads i Fredericia
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Det statslige 
selskab Energinet, 
der ejer og driver 
danske 
infrastruktur, står 
over for store 
anlægsopgaver og 
nye ansættelser. 
Det presser 
hovedkontoret i 
Erritsø, Fredericia.

Af Andreas Dyhrberg Andreassen
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Europa var begge gange 
det største brændpunkt, 
hvor Tyskland som 
kontinentets store og 
stærke nation blev 
omdrejningspunktet for 
konflikterne. Hvor 
årsagerne til første 
verdenskrig kan 
forekomme mere 
omtågede og diffuse, for 
det var en krig få 
forventede eller kunne 
forklare årsagerne til, så 
var anden verdenskrig især 
ideologiernes krig.

Fællestrækket for disse 
ideologier var, at det 
enkelte menneske var 
ubetydelig og undværlig. 
For man dyrkede staten 
over alt andet. Men ikke 
mindst statens ledere, der 
blev transformeret til 
guddommelige skikkelser, 
højt hævet over almene 
mennesker. En del har den 
opfattelse at anden 
verdenskrig primært 
startede på grund af 
nazisterne i Tyskland og 
deres agressioner. Men 
det er en forsimplet 
forklaring. Årsagerne er 
mere komplicerede. En er 
den første verdenskrig, der 
efterlod Tyskland som et 
ydmyget og forgældet land. 
Især franskmændene nød 
sejrsrusen og krævede 
økonomiske konsekvenser 
for tyskerne. Resultatet 
blev, at tyskerne i 
1920’erne blev fattige, 
inflationen eksploderede 
og arbejdsløsheden fulgte 
med. Dette blev 
grobunden for den 
tilslutning til det nazistiske 
parti, der i 1930’erne 

gjorde at tyskerne stemte 
Hitler til magten. På trods 
af, at man i Tyskland 
indførte demokratiet efter 
første verdenskrig, endte 
tyskerne med at stemme 
på en diktator. Weimar-
republikken blev et 
sørgeligt eksempel på et 
fejlslagent demokrati.

Konflikterne lurede mange 
steder. Datidens 
brændpunkter var typisk 
nationalistiske. Det 
handlede om tilhørsforhold, 
sprog og kultur. Ganske 
som konflikten der i dag 
ulmer i Ukraine. 
Sovjetunionen opstod som 
en konsekvens af den 
russiske revolution. Det 
gamle Zar-rige blev 
overtaget af 
kommunisterne, der 
opbyggede en stærk 
ideologisk stat, hvor ikke 
kun Rusland, men også de 
omkringliggende folkeslag 
blev indlemmet i den 
kommunistiske 
verdensrevolution. Fra 
1917 og frem til 
Sovjetunionens kollaps i 
1991 herskede der en 
udbredt, russisk 
selvforståelse, hvor ikke 
mindst Stalins enorme 
flytning af store 
befolkningsgrupper betød, 
at der kom til at bo mange 
russere i andre lande end 
Rusland. Således også i de 
baltiske lande, der blev 
indlemmet i NATO efter at 
kommunisterne mistede 
magten og Sovjetunionen 
forsvandt. De konflikter vi i 
dag ser med Rusland og 
Putin handler i høj grad om 
geopolitisk selvforståelse 
og nationers placering i 
historien. Men de handler 
også om de etniske 
folkeslag. Ikke kun om 
retten til jord.

Danmark havde efter 1864 
mistet Sønderjylland. 
Grænsen var trukket ved 
Kolding. Men som en 
konsekvens af første 
verdenskrig gik den 
amerikanske præsident, 
Woodrow Wilson, i spidsen 
for fredsforhandlinger der 
skulle løse problemerne 
med etniske mindretal 
rundt omkring i Europa. For 
Danmarks vedkommende 
betød det danskerne i det 
dengang nordligste 

Tyskland. Ved en 
folkeafstemning i disse 
regioner stemte 
Sønderjyderne sig selv 
hjem til Danmark, mens 
resten ønskede at forblive 
tyske. I 1920 blev 
Sønderjylland genforenet 
med Danmark. Den dansk-
tyske problemstilling blev 
derfor endeligt løst på en 
fredelig måde. Det 
nationale og etniske kan 
udløse enorme følelser og 
deraf handlinger.

Det er ikke kun Rusland, 
der ser med nationalistiske 
øjne på deres geopolitiske 
problembørn. Også Kina er 
svært optaget af det 
samme emne. Her er det 
Taiwan, Korea, Mongoliet 
og Hong Kong. Igen er det 
nationalistiske og etniske 
årsager, der driver 
konflikterne. 
Kommunisterne overtog i 
Kina et kæmpe territorium 
der under diktatoren Mao 
oplevede en ekstrem fattig 
og langvarig krise. Men 
efter at kineserne i 
1980’erne begyndte at 
omfavne kapitalismen og 
fik en særlig kommunistisk 
kapitalisme, har Kina 
udviklet sig til en 
økonomisk supermagt. 
Man producerer og 
eksporterer i dag massivt 
til de vestlige lande. 
Samtidig fastholder man et 
antidemokratisk 
statssystem og en stærk 
militær magt.

Det 20. århundrede blev 
det amerikanske 
århundrede. For både 
første og anden 
verdenskrig efterlod de 
tidligere kolonimagter i 
Europa i ruiner. 
Amerikanerne førte krig 
udenfor deres eget 
territorie, og deres 
produktionsapparat forblev 
intakt, mens Tyskland, 
England og Frankrig blev 
smadret af især anden 
verdenskrig. Da den 
sluttede blev der behov for 
genopbygning. Det skete 
med amerikanske dollars. 
Det verdensherredømme 
som amerikanerne 
opbyggede blev et 
kapitalistisk eventyr, hvor 
den amerikanske, 
kulturelle indflydelse blev 
spredt ud over de vestlige 

lande. Da den kolde krig i 
slutningen af 1940’erne 
var en realitet, opstod der 
reelt to supermagter, USA 
og Sovjetunionen. Helt 
frem til Sovjetunionens 
kollaps i 1990’erne 
definerede konflikten 
mellem øst og vest 
verdenshistorien. Truslen 
om en altødelæggende 
atomkrig hvor 
interkontinentale missiler 
kunne udslette jordens 
befolkning mange gange 
var en fast del af 
hverdagens trusselsbillede.

Efter at den kolde krig 
sluttede opstod der en 
udbredt naivitet og et 
vakum i den 
sikkerhedspolitiske 
virkelighed. Ingen vidste 
hvad der skulle ske med de 
sovjettiske stater, der 
havde opløst sig selv. De 
baltiske stater var hurtige 
til at få fjernet sig fra 
Rusland og er i dag 
indlemmet i NATO. Polen 
genopstod som en 
selvstændig buffer midt i 
Europa, og fungerer som 
nationen mellem øst og 
vest. Her skal man huske 
på at Polen efter anden 
verdenskrig blev til et 
mærkeligt sammensat 
resultat af Stalins krav om 
sikkerhed mod Tyskland. 
Derfor blev en del af 
Tyskland indlemmet i 
Polen. Samtidig havde 
Sovjetunionen nappet en 
del af det østlige Polen. Og 
på ægte stalinistisk maner 
fik man tvangsflyttet 

befolkningsgrupper.

De brændpunkter vi ser i 
verden i 2022 skal ses i et 
historisk lys. Netop det 20. 
århundredes kamp om 
verdensherredømmet, 
samt de nationale og 
etniske konsekvenser 
heraf, har skabt et usikkert 
grundlag for fred. Hvor 
vesten i dag puster sig op 
til konfrontation med 
Rusland og Kina ud fra en 
universel ideologi om 
demokrati, så ser disse 
supermagter ikke USA, EU 
eller NATO som andet end 
agressorer, der vil diktere 
nationale og etniske vilkår 
på deres vegne. Og hvor vi i 
den daglige formidling i 
vesten løbende bliver 
tilbudt den opfattelse, at 
det er Rusland og Kina, der 
er ude på ballade, så ser 
formidlingen helt 
anderledes ud hos dem. 
Potentialet til store og 
ødelæggende konflikter er 
derfor tilstede. Men vesten 
er slet ikke i stand til at 
klare en konflikt. USA er 
ikke længere den 
dominerende verdensmagt, 
de var i 1990’erne. Det 
blev segmenteret med 
Donald Trumps 
præsidentembede, der 
endegyldigt afsluttede 
forestillingen om 
amerikansk storhed.

Både kineserne og 
russerne har også opdaget 
dette. De øjner nu deres 
chance for at genindtage 
en mere betydningsfuld 

rolle på verdensscenen. 
Samtidig har de også 
interne forhold at tage 
hensyn til, hvor en stor 
befolkning skal holdes 
under kontrol og forsynes 
med varer. Derfor vil et 
historisk tilbageblik på det 
20. århundrede være 
nødvendig for de vestlige 
politikere, der ikke lader til 
at have forstået, hvad de er 
oppe imod. Når Putin slår 
fast, at han har trukket en 
streg i sandet i forhold til 
Ukraine, så skal man tage 
det alvorligt. Han – og rigtig 
mange andre russere – 
opfatter det forhenværende 
Sovjetunionens geografi 
som deres baghave. 
Vestlige forestillinger om at 
der er en demokratisk 
dagsorden for hele verden 
er forfejlet. For Kina og 
Rusland er magter, der 
råder over et stærkt militær 
og en mulighed for udslette 
jordens befolkning i en 
atomkrig. Derfor kan vi 
meget nemt ende med at 
en ny kold krig er ved at 
tage form.

2022 kan blive 
skelsættende for, hvordan 
styrkeforholdet mellem 
USA, EU, Nato, Kina og 
Rusland bliver afklaret. For 
vesten kan ikke vinde en 
konflikt med hverken 
militær magt eller 
økonomiske sanktioner. 
Det har ikke mindst den 
kinesiske succes på den 
kapitalistiske scene 
tydeliggjort for enhver.
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Verdens brændpunkter i 2022
Det 20. 
århundrede blev et 
særdeles 
konfliktramt 
århundrede, hvor 
intet mindre end to 
verdenskrige 
henlagde store 
dele af verden i 
ruiner og hvor 
millioner af 
mennesker blev 
slået ihjel.

Af Janus Bang
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Hele Middelfart Kommune 
skal først og fremmest 
være et godt sted at leve 
og bo – med stærke 
fællesskaber og plads til 
forskellighed. Men vi vil 
også være åbne, ambitiøse 
og attraktive for verden 
omkring os. Det er 
essensen af den vision, 
som byrådet tidligere har 
vedtaget overskriften 
”Broerne begynder her”.

- Jeg er glad for, at det er 
lykkes at samle alle 
partierne i det nye Byråd 
bag en fælles aftale om de 
vigtigste dagsordener for 
de kommende år. Vi holder 
fast i vores strategi om at 
være et sted, som er dejligt 
at leve, bo og drive 
virksomhed. Hvis vi fortsat 
skal være et smørhul i 
Danmark, skal vi også i 
fremtiden turde investere i 
kvalitet, udvikling og 
fællesskab. For når 
bæredygtig vækst, kvalitet 
i velfærden og attraktivitet 
går hånd i hånd, så skaber 
det en positiv spiral, siger 

borgmester i Middelfart, 
Johannes Lundsfryd (A).
Visionens kerne – med 
fokus på bæredygtig vækst, 
sundhed, trivsel og gode 
velfærdstilbud gennem 
hele livet – er stadig 
relevant ved indgangen til 
den nye byrådsperiode. 
Men meget har også 
forandret sig. Væksten i 
kommunen er markant. 
Nye borgere kommer til, og 
virksomhederne i 
kommunen er bredt set i 
en rivende udvikling. Klima 
og biodiversitet er mere 
udfordret end nogensinde. 
Og på velfærdsområderne 
ser vi ind i en fremtid, hvor 
stigende behov og færre 
hænder til at løfte 
opgaverne, udfordrer.

Derfor vil byrådet som det 
første i den nye valgperiode 
revitalisere visionen, 
prioritere de vigtige 
dagsordner og formulere 
konkrete, politiske mål i de 
stående udvalg og 
Økonomiudvalget.

Ved indgangen til perioden 
2022-2025 ser det 
samlede byråd en række 
fælles dagsordener, som 
kræver byrådets fokus. 
Denne aftale er ikke 
udtømmende, men tegner 
et klart billede af, at 
byrådet står samlet om 
hovedlinjerne i udviklingen 
for vores kommunes 
fremtid. Samtidig ønsker 
det samlede byråd, at 
kommunen er en aktiv og 

udadvendt 
samarbejdspartner for 
borgere, virksomheder, 
foreninger og den øvrige 
omverden.

Vækst og velfærd 
som hinandens 
forudsætninger

Grundlæggende holder 
byrådet fast i strategien om 
at sikre fremtidens velfærd 
for kommunens borgere 
gennem vækst.

Det betyder, at byrådet:

• også i den kommende 
periode vil investere i at 
være et attraktivt sted 
at leve – med kvalitet i 
velfærden, levende 
lokalområder, aktiv 
kultur, spændende 
oplevelser, rig natur og 
rekreative områder.

• fortsat arbejder for at 
tiltrække nye borgere og 
virksomheder til 
fællesskabet. Vi skal 
sikre et aktivt samspil 
om at være en af 
Danmarks mest 
attraktive kommuner at 
bo og drive virksomhed 
i.

• vil sikre gode vilkår og 
fortsat vækst i antal 
arbejdspladser sammen 
med virksomhederne.

For når bæredygtig vækst, 
kvalitet i velfærden og 
attraktivitet går hånd i 
hånd, så skaber det en 

positiv spiral.

Kvalitet i 
velfærden

Når målet er at fastholde 
kommunen som et godt 
sted at leve og bo, så er 
fundamentet kvalitet i 
velfærden – gennem hele 
livet. Fra 
sundhedsplejerskens 
første besøg til det gode liv 
på plejehjemmene.

Ved indgangen til 
byrådsperioden tegner 
rekrutteringsudfordringer – 
her og nu og på længere 
sigt – sig som den absolut 
største udfordring på 
velfærdsområderne. Derfor 
vil denne dags-orden have 
det samlede byråds fokus 
lige fra begyndelsen.

Udfordringen er akut på 
ældreområdet. Her vil 
byrådet:

• udnytte rammerne i 
velfærdsaftalen til at 
mindske regler og 
bureaukrati – og på den 
måde fremme faglighed 
og arbejdsglæde.

• arbejde med 
velfærdsteknologi og 
organisering, der på én 
gang opleves 
meningsfuld for 
borgerne og frigiver tid 
og hænder til det vigtige 
– relationen og den 
nære kontakt.

• Systematisk arbejde 

med fastholdelse, flere 
op i tid og omskoling af 
ledige for at øge 
udbuddet af 
arbejdskraft.

Det er byrådets 
forventning, at 
rekrutteringsudfordringerne
, ikke bare i Middelfart 
Kommune men i hele 
landet, også vil påvirke de 
øvrige velfærdsområder – 
på bosteder, i dagtilbud, på 
skoler. 

Byrådet er indstillet på at 
gå nye veje for at sikre 
hænder til fremtidens 
velfærd.

Samtidig vil byrådet 
arbejde for:

• at der i hele den 
kommunale 
organisation arbejdes 
kontinuerligt og 
målrettet med at 
fremme et godt 
arbejdsmiljø, faglig 
udvikling og god ledelse.

• at kommunens ansatte, 
der hver dag går på 
arbejde for at gøre en 
positiv forskel for 
borgerne, gør det med 
glæde.

• at mulighederne i 
velfærdsuddannelserne 
synliggøres for 
kommunens unge.

Sammen med 
borgerne om 
velfærden

Dygtige og dedikerede 
medarbejdere er afgørende 
for, at borgerne oplever 
mødet med kommunen 
som konstruktivt, ordentligt 
og i øjenhøjde. Sådan skal 
oplevelsen være uanset 
om man er i en sårbar 
situation eller handicappet 
og har brug for hjælp og 
støtte, eller man er tilflytter 
og har brug for en 
byggetilladelse og 
dagtilbud til familiens børn.

Byrådet vil i den 
kommende periode:

• sætte fokus på, at den 
samlede organisation 
yder god service, 
kommunikerer og indgår 
i dialog og forventnings-
afstemning.

• i endnu højere grad 
arbejde med dialog og 
borgerinvolvering – også 
i udviklingen af 
velfærdsydelserne.

• arbejde med initiativer, 
der gør det lettere for 
borgerne, der har brug 
for hjælp og støtte på 
tværs af afdelinger og 
lovgivninger.

• være en aktiv 
samarbejdspartner og 
brobygger mellem 
aktører.

Sundhed og trivsel – 
med særligt fokus 
på vores unge

Sundhed og trivsel er en 
vigtig dagsorden for det 

Byrådets prioriterede dagsordner for perioden 2022-2025

Mandag vedtog 
Middelfart Byråd et 
nyt aftalepapir. Her 
vil man sætte 
fokus på en række 
dagsordner for 
2022-2025.
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samlede byråd. Der skal 
være plads til alle og vi 
skal tage ansvar for at 
hjælpe de, der har det 
svært.

Byrådet er enige om:

• at arbejdet med 
forebyggelse er centralt 
og skal begynde tidligt 
med investeringer i 
mennesker. F.eks. skal 
vi arbejde med bredere 
tilbud ift. 
misbrugsproblematik-
ker.

• at der skal arbejdes 
målrettet med 
inddragelse af borgere, 
frivillige og foreninger i 
udviklingen af de 
muligheder, som det nye 
Sundheds- og 
Frivillighedscenter giver.

Mental sundhed og trivsel 
for børn, unge og ældre 
ligger byrådet meget på 
sinde. Vi skal afdæmpe 
virkningerne af ensomhed, 
angst og mistrivsel ved at 
skabe stærke, åbne og 
nære fællesskaber.

Byrådets fælles 
dagsordner for perioden er 
her:

• at der tages hånd om 
psykisk sårbare – og 
deres pårørende.

• at der bliver et særligt 
fokus på unge – 
herunder sikre tilbud til 
dem, som ikke føler, at 
de passer ind.

• at arbejde for et godt 
ungeliv i kommunen. 
Med muligheder for at 
udvikle sig og med plads 
og rum til forskellighed.

• at understøtte 
foreningslivet – og sikre 
at børn og unge igen 
finder hinanden efter en 
tid med covid-19´s 
begrænsninger. 
Herunder ved at 
understøtte 
foreningerne i at 
tiltrække frivillige ledere 
og instruktører.

Kultur, fritid, 
events og 
oplevelser

Byrådet ser kultur-og 
fritidsområdet som en 
væsentlig del af 
attraktivitetsdagsordenen 
og det kit, der binder os 
sammen.

Byrådet ser frem til:

• at være vært for større 
events og oplevelser 
sammen med lokale 
foreninger og andre 
partnere.

• udvidelsen af CLAY og 
det videre arbejde med 
at realisere MIND og 
MINDWalk.

• at arbejde med 
potentialet ved at 
lokale kultur-
institutioner bidrager til 
børnenes læring i 
skoler og dagtilbud.

I budgetforliget for 2021 
var Forligspartierne  enige 
om at se på indretningen 
og organiseringen af 
Kultur- og Fritidsområdet. 
Dette arbejde afsluttes 
primo 2022 under ledelse 
af kommunaldirektøren – 
med henblik på at sikre 
tættere administrativ 
sammenhæng mellem 
events, kultur, foreningsliv 
og indsatsen for 
Bæredygtige 
Lokalsamfund.

Skoler og 
dagtilbud med 
fokus på kvalitet, 
faglighed og trivsel

På skole- og 
dagtilbudsområdet er 
byrådet enig om at 
fortsætte arbejdet med 
visionen ”Fra 
Middelfartbarn til 
Verdensborger” samt at 
fastholde et fokus på 
faglighed og trivsel.

På området er det byrådets 
fælles dagsorden at:

• skoler spiller en aktiv 
rolle i lokalområdet og 
samarbejder med 
erhvervsliv og 
foreninger.

• skolestrukturen ligger 
fast, og vi fastholder 
arbejdet med 
skolerenoverings-
planen.

• der lægges en plan for 
renoveringen af de 
eksisterende dagtilbud 
– inde og ude – og 
afsættes midler til at 
føre planen ud i livet.

• bakke op om 
Skoleudvalgets arbejde 
for at styrke 
professionelle og 
inkluderende 
læringsfællesskaber. 

Fællesskaberne skal 
skabe de bedste 
muligheder for at så 
mange børn som muligt 
kan have deres 
skolegang i de almene 
skoler.

• sikre gode dagtilbud til 
alle i en tid med et 
stærkt stigende 
børnetal blandt 
kommunens yngste 
borgere.

• bakke op om 
medarbejdere, ledere 
og forældrebestyrelser 
gennem bl.a. bedre 
normeringer på alle 
kommunens 
institutioner for at løfte 
kvaliteten.

Dagtilbudsområdet 
generelt kigger ind i store 
opgaver og dagsordener. 
Med de stigende børnetal, 
ny tildelingsmodel og 
forventningen om et stort 
rekrutteringsbehov. 
Byrådet er derfor 
indstillede på at styrke 
ledelse af 
dagtilbudsområdet ved at 
oprette en ny stilling som 
dagtilbudschef.

Danmarks grønne 
vækstkommune

I Middelfart Kommune har 
vi tradition for at gå forrest i 
udviklingen af konkrete 
løsninger til at fremme den 
grønne omstilling. Dette 
ønsker byrådet fortsat. 
DK2020 Klimaplanen, 
Biodiversitetsstrategien og 
planerne for 
affaldshåndtering sætter 
rammen og retningen for 
de kommende års arbejde.

Byrådet ønsker i perioden 
at:

fortsætte arbejdet med 
konkrete handlinger, der 
gavner naturen og skaber 
grønne og rekreative 
rammer – f.eks. via en 
begrønningsplan for alle by- 
og lokalsamfund.
værne om eksisterende, 
større naturområder og at 
etablere nye – f.eks. via 
skovrejsning og etablering 
af vådområder.

Befolkningsvæksten 
betyder, at interessen for at 
investere er meget stor.

Byrådet er optaget af:
at der ved fremtidige 

nybyggerier stilles krav til 
både kvalitet i byggeriet og 
samspillet med naturen og 
omgivelserne.
at trafiksikkerheden 
højnes.
at der skal være en 
mangfoldighed i 
boligudbuddet, så alle også 
fremover har råd til at bo i 
kommunen. F.eks. via krav 
om at etablere almene 
boliger ved større private 
byudviklingsprojeker.

Vækst i 
erhvervslivet

• Boliger til alle er 
samtidig en vigtig brik i 
at forebygge mangel på 
arbejdskraft. Ligesom 
den kommunale 
organisation oplever 
udfordringer med at 
rekruttere, så er dette 
også den største 
udfordring for vores 
lokale virksomheder. En 
styrkelse af 
virksomhedernes 
rekrutteringsgrundlag er 
en vigtig dagsorden for 
byrådsperioden, der 

kræver samarbejde 
mellem virksomheder, 
kommune og lokale og 
regionale aktører.

Byrådet ønsker blandt 
andet at:

• samarbejde med 
arbejdspladser om 
kommunen som 
attraktiv 
karrieredestination.

• understøtte tiltrækning 
og fastholdelse af 
arbejdskraft ved at 
understøtte attraktive 
lokalsamfund for 
borgerne.

• skabe attraktive miljøer 
omkring unges 
uddannelsespraktikker 
på arbejdspladser i 
kommunen, så de unge 
får lyst til at vende 
tilbage til området, og 
virksomhederne får 
lettere ved at skaffe 
kvalificeret og stabil 
arbejdskraft i fremtiden.

• styrke iværksætteri og 
innovation for at sikre 
fremtidens vækst.

• styrkeudviklingen af 
turisme og handel.

At der er fart på væksten 
generelt i samfundet og 
gang i byggeriet har også 
en betydning for 
kommunens samlede 
anlægsprogram. 
Ambitionerne er høje, 
priserne er steget – og 
tempoet i det private 
byggeri stiller krav til den 
kommunale organisation.

• byrådet er enige om, at 
der skal tages stilling til 
kommunens samlede 
anlægsprogram – og det 
efterslæb, der ligger på 
dette.

De næste skridt i 
2022

Byrådet tager fat på 
processen med at 
revitalisere vision og 
strategier for Middelfart 
Kommune. Det er byrådets 
forventning, at en ny vision 
kan godkendes i 
sommeren 2022.

Læs mere på avisen.nu
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Middelfart kæmper for at 
undgå nedrykning fra 2. 
division, hvor de er på 
sidstepladsen. 
Middelfarterne går 
formentlig ind i et forår, 
hvor de går ind i et 
nedrykningsspil, hvor de er 
seks hold, der kæmper for 
at undgå de to nederste 
pladser.

Holdene tager pointene fra 

grundspillet med over i en 
ny pulje, hvor de seks 
nederste hold mødes ude 
og hjemme. Middelfart 
ligger pt. sidst i 2. division 
med ti point, og har syv 
point op til Kolding, der er 
på tiendepladsen, som er 
spærregrænsen for 
nedrykning, når det hele 
skal gøres op. Der resterer 
fem runder af grundspillet, 
og for Middelfarts 
vedkommende må 
afstanden til tiendepladsen 
derfor helst ikke blive 
større. Af samme årsag har 
man fra Middelfart 
Boldklubs ledelses side 
valgt at forstærke sig i 
januars transfervindue. Det 
sker blandt andet med 
tilgangen af Jonathan Kjær, 
som ikke forlængede sin 
aftale med FC Fredericia, 
der løb ud den 31. 
december 2021.

- Vi har fulgt Jonathans 
udvikling i de seneste år, og 
havde ham faktisk til 

prøvetræning allerede i 
sommeren 2019, da han 
blev seniorspiller. Dengang 
var var vi enige om, at han 
skulle søge spilletid et 
andet sted, og at vi ville 
følge hans udvikling fra 
sidelinjen. Jonathan har 
fået spillet en masse 
seniorfodbold i de seneste 
år, og hans udvikling er 
fulgt med de mange 
spilleminutter. Timingen for 
et samarbejde er derfor nu 
helt perfekt, og vi ser frem 
til, at Jonathan bliver en del 
af vores trup i den 
kommende tid. Vi har en 
forventning om at Jonathan 
fra dag et kan byde sig til, 
samt at han til både 
træning og kamp vil byde 
ind med sin energi og 
power, siger Middelfart 
Boldklubs sportschef, 
Søren Godskesen, i en 
pressemeddelelse.

Som seniorspiller har 
Jonathan Kjær, der primært 
er venstre back, 

repræsenteret Holbæk, 
Dalum og altså senest FC 
Fredericia. Fodbold-
opdragelsen som 
ungdomsspiller fik han i FC 
Nordsjælland og OB, men 
han har tidligere stiftet 
bekendtskab med 
Middelfart, som han nu 
skal forsøge at hjælpe til 
overlevelse i landets tredje 
bedste fodboldrække.

- Jeg blev glad, da jeg hørte 

om kontakten fra 
Middelfart. Jeg fik et godt 
indtryk af klubben i 
sommeren 2019, da jeg 
trænede med holdet et par 
uger, også selvom det ikke 
blev til en kontrakt 
dengang. Jeg kender et par 
spillere i truppen ret godt, 
og har derfor fulgt klubben 
siden da. Selvom holdet pt. 
ligger i den forkerte ende af 
tabellen, så tror jeg på, at 
vi sammen kan levere et 

stærkt forår, og 
forhåbentlig redde 
skærene i 2. division. Jeg 
er i hvert fald meget 
motiveret, og går ind til 
opgaven med stor 
optimisme, udtaler 
Jonathan Kjær i en 
pressemeddelelse.

Kontrakten mellem 
Middelfart Boldklub og 
Jonathan Kjær løber frem 
til den 30. juli 2023.

Ny Middelfart-spiller vil levere stærkt forår
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Middelfart 
Boldklub er i fuld 
gang med at 
forstærke sig til 
forårssæsonen, og 
en af de spillere 
klubben har 
hentet, er 
Jonathan Kjær, der 
senest har spillet i 
FC Fredericia.

Af Patrick Viborg Andersen

Jonathan Kjær er en af de nye spillere i Middelfart Boldklub. Foto: Middelfart Boldklub
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Biograferne lever af, at så 
mange mennesker som 
muligt har lyst til at komme 
i biografen for at se en 
film. Men nedlukningerne 
har betydet tomme sale. 
Samtidig har mange af de 
vigtige, udenlandske film, 
der skaber omsætning til 
biografejerne, fået 
premiere på forskellige 
streamingtjenester. Det 
skyldes, at flere filmstudier 
i Hollywood er brændt inde 
med mange 
premieredatoer, og har 
taget den omsætning, der 
så kunne komme ud af at 
udgive filmene som 
streaming. De danske film 
har dog været gode til at 
hjælpe biograferne, men 
biografbranchen står 
fortsat på usikker grund.

Det har Helle Broen fra 
Panorama Biograferne i 
Fredericia og Middelfart 
også mærket. Under den 
første nedlukning i 2020 
fik hun mere end god tid til 
at gøre rent i biograferne.

- Der var ikke noget, vi 
kunne gøre ved det. Så vi 
forsøgte at være positive, 
og så ellers afvente 
hjælpepakkerne fra staten, 
siger Helle Broen.

Tilfredsheden med 
hjælpepakkerne har 
generelt været præget af 
den virkelighed, at 
biograferne har følt det 
besværligt at søge og få 
hjælp. Man har i branchen 
efterlyst mere forståelse 
for de vilkår, der arbejdes 
under. Daværende 
kulturminister Joy 
Mogensen var efter en del 
fagfolks mening ikke 
meget hjælp, for 
biograferne kom ikke 
straks ind og blev 
anerkendt som en del af 
kulturen. Men der kom 
noget økonomisk hjælp i 

den sidste ende, men først 
efter en del sværslag. 
Forløsningen var dog da 
samfundet genåbnede i 
løbet af 2020, hvor også 
biograferne kunne starte 
op igen:

- Det var en kæmpe lettelse 
for os. Endelig var der lys 
for enden af tunnelen. Men 
så kom der jo en 
nedlukning mere, og så 
står man der, siger Helle 
Broen, der tydeligvis lyder 
meget skuffet over den 
situation man atter er 
landet i.

Da Panorama Biograferne 
genåbnede begyndte folk 
godt nok atter at komme. 
Der har været rivende 
travlt, og folk havde haft 
behov for at komme ud 
igen. Men det sker ikke fra 
den ene dag til den anden. 
Heldigvis har ikke mindst 
salget til den længe 
ventede James Bond-film 
været en forløsning. Men 
forude ventede også den 
helt store kronjuvel, nemlig 
juletiden, der traditionelt er 
højsæson for biografer. 
Netop derfor var Helle 
Broen chokeret, da man før 
jul atter fik besked om at 

lukke ned.

- Vi blev vrede og skuffede. 
Igen er det biograferne, der 
må ligge først. Det her 
kommer som et hårdt slag, 
det vil jeg ikke lægge skjul 
på, forklarer Broen, og 
uddyber:

- Det er jo ikke nogen 
hemmelighed, at jeg synes, 
det er træls. Grunden til, at 
jeg synes det, er også at vi 
selv synes, at vi har gjort 
alt, hvad vi kunne for at 
vores gæster kan være 
trygge og sikre. Vi har 
kæmpet for at sikre en 
sikker og god oplevelse i 
biografen. For det første 
ved at lave spærresæder 
imellem pladserne, og 
dernæst at have vi en helt 
suverænt 
ventilationssystem i vores 
sale. Folk sidder også med 
ansigtet i den samme 
retning, og vi kan placerer 
dem præcist, hvor de skal 
sidde i salen. Så på den 
måde synes vi det er 
fuldstændig urimeligt, at vi 
er blevet lukket ned.

Frustrationen er også skabt 
af, at der er en alvorlig 
krise i biografbranchen. For 

de to første nedlukninger 
er man slet ikke kommet 
sig over endnu.

- Det er virkelig en 
mavepuster. Det er heller 
ikke nogen hemmelighed, 
at der har været et stort 
efterslæb med de to 
tidligere nedlukninger. Hver 
gang vi åbner, så går der 
altid noget tid, inden vi er 
på fode og oppe i 
omdrejninger igen. Så 
havde vi jo også set frem til 
en juleferie, der ville blive 
fuldstændig fantastisk. Der 
var virkelig mange gode 
film klar til julen. Et meget 
bredt og godt program, der 
helt sikkert havde fået 
mange gæster ind i salene, 
fortæller Broen.

Nu er hun sammen med 
manden Lars atter igang 
med rengøring:

- Ja, lige nu går vi igen og 
gør rent. Og så laver vi 
status. Men vi undrer os 
også meget over at 
kulturministeren ikke 
sætter sig ind i branchen. 
Fordi vi synes, at vi i vores 
branche – der har vi 
virkelig styr på tingene. Jeg 
gider egentlig ikke brokke 

mig over at andre området 
får lov til at fortsætte uden 
videre. Men jeg kan 
simpelthen ikke forstå, 
hvorfor vi så ikke får lov. 
Også når man 
sammenligner med 
situationen med kirker og 
værtshuse.

Kæmper sig 
igennem 
nedlukning

Det gælder nu om at 
komme igennem 
nedlukningen og se frem 
mod en ny genåbning af 
biograferne i Danmark. 
Men da biograffilm er 
meget længe om at blive 
planlagt og programsat, er 
der ingen garantier for at 
programmet holder, og 
dermed kommer 
omsætningen måske til at 
lide under nedlukningen i 
højsæsonen.

Chokket er blevet følt ud 
over hele den danske 
biografbranche, hvor man 
betragter det som en 
katastrofe. De store film er 
røget tilbage på hylden, og 
usikkerheden er stor. 

Danske Biografer vurderer, 
at branchen måske kan 
have tabt over 500.000 
solgte billetter i julen. Det 
drejer sig om filmtitler som 
‘The Matrix: 
Resurrections’ (22. 
december), 
‘Monsterfamilien – Den 
uperfekte mission’ (25. 
december), ‘Pig’ (25. 
december), ‘Spencer’ (25. 
december) og ‘The Tragedy 
of Macbeth’ (26. 
december).

Stemningen i de to 
biografer ved Lillebælt, der 
begge drives af Helle Broen 
og hendes mand Lars, er 
præget af chokket, men 
samtidig kæmper de videre 
for deres biografer:

- Vi arbejder meget hårdt 
på at påvirke filmbranchen, 
for det er ikke sikkert, at de 
store film bare ligger klar til 
os bagefter nedlukningen. 
Derfor er vi er skuffede og 
kede af den beslutning, der 
er truffet. Det er en alvorlig 
situation for os, men vi 
kæmper, slutter Helle 
Broen.
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Panorama Biograferne måtte tage endnu en mavepuster
Efter snart to år 
med coronakrise 
er den danske 
biografbranche ved 
at være godt og 
grundig trætte af 
situationen.

Af Janus Bang

Foto: Janus Bang - AVISEN
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Det er især indenfor pleje 
og sundhed, at de 
offentlige ansatte er ramt 
af en identitetskrise, hvis 
udgangspunkt er tårnhøje 
forventninger fra borgerne, 
som de har svært ved at 
leve op til.

Mange borgere har betalt 
trofast til velfærdssystemet 
gennem deres arbejdsliv, 
og når de begynder at få 
brug for at få noget igen, 
kan det være svært at 
forstå teknokratiets logik. 
Identitetskrisen handler i 
høj grad om at mange 
offentlige ansatte 
glemmer, hvem de 
arbejder for. 
Fagforeningerne har 
massivt oversolgt ideen 
om, at det først og 
fremmest er en 
arbejdsplads. Det er i 
snæver forstand korrekt, 
men i bred forstand 
ukorrekt. For de 
kerneopgaver der 
ansættes til, er opgaver 
med et stærkt behov for 
omsorg og 
menneskelighed.

Det er en 
menneskelighed, der ofte 
forsvinder, når 
trivselseksperter og 
økonomiske hensyn får for 
meget plads i 
beslutningerne på disse 
tunge områder. Økonomen 
vil regne sig frem til 
omkostningerne, mens 
trivselseksperterne vil 
finde alle de huller i osten, 
som de kan. Et sted midt 
imellem lander den 
virkelige verden der, hvor 
en borger med et 
plejebehov eller sygdom, 

skal finde en vej til at 
navigere i sindrige 
systemer, telefonkøer og 
upersonlige kontakter med 
offentlige ansatte. Det er 
især de ældre medborgere, 
der bliver sat bagerst i 
bussen.

For politikere er det altid 
sjovest, når der er penge at 
dele ud. De sidste syv år 
har været fede år, for 
økonomien har i samfundet 
haft det godt. Men det er 
lige så sikkert som amen i 
kirken, at der kommer syv 
magre år før eller siden. 
Sker det, så skal politikerne 
til at tage penge og velfærd 
fra borgerne, frem for at 
dele ud af goderne. Netop 
derfor er det afgørende at 
se på, hvordan vores 
velfærdssystem er indrettet 
i dag, og hvad vi eventuelt 
gør forkert.

I Fredericia og Middelfart 
har der i over 1½ år ikke 
været en lægevagt. I 
forvejen er byerne blevet 
underprioriteret af 
regionen, hvor eksperter og 
flertallet af politikere er 
overbevist om, at 
befolkningen hellere vil 
pendle til en ekspert, frem 
for at få en middelmådig 
behandling i deres hjemby. 

Men denne overbevisning 
har nogle helt 
fundamentale 
fejlslutninger. For det første 
har man sat gang i en 
udvikling, hvor eksperterne 
samler sig på 
supersygehuse, fordi 
stillinger og faciliteter 
placeres der. Der er ikke 
andre incitamenter til at 
være læge i andre byer, 
fordi man jo netop har 
lukket sygehusene. For det 
andet har man ikke 
prioriteret det enkelte 
menneskes livsvilkår ind i 
planlægningen, men i 
stedet for betragtet 
patienterne som enheder, 
der skal smides på et 
samlebånd.

Resultatet er at de lokale 
samfund mangler noget 
vigtigt, der i øvrigt 
fungerede fint, før man 
opfandt de store, 
centralistiske planer. 
Samtidig har man 
behandlet personalet 
elendigt, så den enkeltes 
glæde ved at udføre et job, 
hvor man både kan tjene 
sin løn og gøre gode 
gerninger, er blevet 
udhulet. Forholdene i 
sektoren er enormt 
opslidende for de ansatte, 
hvis man ser bort fra dem 

på ledelsesgangen og i de 
teknokratiske 
jobfunktioner. Altså det vi 
kalder for 
skrivebordsarbejdet.

Men det allerværste er, at 
man har glemt hvorfor, vi 
overhovedet har brug for et 
velfungerende 
sundhedsvæsen. Det har 
vi, fordi borgerne har brug 
for at de selv og deres 
pårørende, modtager den 
bedste behandling, man 
kan få. Og selvom 
politikerne i deres mange 
båltaler og med en hær af 
ansatte journalister 
konstant overfodrer 
offentligheden med 
succeshistorier om alle 
herlighederne, så ved 
patienterne og deres 
pårørende bedre. Hvis man 
giver gode karakterer til 
systemet, så sker det ofte 
på baggrund af personalet, 
der har ydet en god 
indsats.

Hvis vi allerede i de fede år 
har disse problemer, så 
bliver det ikke sjovt, hvis 
samfundsøkonomien 
kommer ind i en ny krisetid. 
Og for de mange årgange, 
der nu går på pension og 
får brug for en 
velfungerende plejesektor, 

venter der en alderdom 
med gummimad og 
påstande om at man er en 
byrde for samfundet. Tak 
for indsatsen, forresten.

Det holder naturligvis ikke. 
For alle behandlings- og 
plejekrævende borgere er 
der nød til at komme 
markante forandringer. Det 
starter med at regeringen, 
støttepartierne og 
oppositionen nytænker 
hele området og får ændret 
i lønforholdene for det 
personale, der løfter 
opgaverne. Samtidig bør 
man slå hårdt ned på 
teknokratiet, så der er 
kortere afstand mellem 
den enkelte medarbejder 
og muligheden for at blive 
hørt. De fleste der arbejder 
nede på gulvet, kan 
sagtens se problemerne. 
Men fagforeningerne 
blokere ofte for løsninger, 
fordi de er for 
sammenspiste med de 
kommunale interesser, 
hvor et snævert 
persongalleri sidder med 
alt for meget magt.

Heldigvis er der også noget 
nyt på vej, hvor 
eksempelvis Middelfart fra 
2022 har fået lov til at gå 
sine egne veje på området. 

Nu kan man altså begynde 
at tænke anderledes end 
de traditionelle, 
planøkonomiske modeller 
tilsiger at man skal. Det 
bliver spændende at se, 
om man kan skabe nye 
initiativer, der kan forbedre 
pleje- og omsorg for den 
enkelte borgere, når disse 
absurde statslige lænker er 
forsvundet.

For de fleste uanset 
partifarve er enige om, at 
der er brug for en god 
omsorg til de svageste. De 
syge og ældre borgere er 
ikke en byrde. De fleste har 
nemlig brugt en stor del af 
deres liv på at arbejde for 
og betale til 
velfærdssamfundet, og 
derfor har de været en 
kæmpe gevindst for 
Danmark. Den respekt de 
fortjener skal kunne ses i 
hverdagen. Både i forhold 
til de muligheder ældre har 
for at komme ud, betale 
deres regninger og få 
noget spiseligt mad. Derfor 
er det nødvendigt, at man 
for alvor kommer i gang 
med at rydde op i pleje- og 
sundhedssektorerne, før 
en ny økonomisk krise 
rammer os.
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De syv fede år
I disse år udstråler 
det danske 
samfund tegn på 
en markant 
afmatning af 
velfærdssystemet, 
der er under 
massivt pres fra et 
hastigt voksende 
antal borgere, der 
har brug for 
statens hjælp.

Af Janus Bang

Foto: Janus Bang - AVISEN
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