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Afslutningsmatch

Muligheder er som solopgange
AF MARIUS BROCH
Rolighedsvej 10, Åle
- kandidat for socialdemokraterne
ved kommunalvalget i november

Muligheder er som solopgange, hvis
du venter for længe, går du glip af
dem. Denne følelse af at vente forlænge er der nok en del unge mennesker, der står tilbage med efter
endt skolegang, og mulighederne
skal tilbydes gennem skoletiden.
Når undersøgelser og virkeligheden
viser, at en alt for stor del af de unge
mennesker efter endt skolegang, ikke besidder de rette kvalifikationer
til at gennemføre en uddannelse enten bogligt eller fagligt, så er det, der
bliver gjort, ikke godt nok.
Vi står i en situation hvor ufaglært
arbejde flyttes til udlandet og kravene til en faglært uddannelse skærpes, hvilket kan bevises ved, at ca.
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40 procent af de unge mennesker,
der starter på en faguddannelse falder fra, de fleste fordi de er læsesvage, man har altid haft det indtryk, at
hvis man ikke var boglig stærk, så
kunne man altid få en faguddannelse, men i nutidens samfund kræver
langt de fleste jobs, både faglærte og
ufaglærte, at man skal kunne læse
en instruktion, udfylde formularer
eller betjene en computer for at udføre sit job. Og når en anden undersøgelse viser at 25 procent af de 26årige ikke har nogen form for uddannelse, så er det på høje tid, at der
bliver tilbudt muligheder som kan
forbedre deres kompetencer, og
samtidig skal de unge ikke vente
med at udfordre dem.
Derfor er det utroligt vigtigt, at folkeskolen får undervist de læse- og
regnesvage elever på deres rette niveau uanset alder. Jeg forestiller
mig, at f.eks. første, anden og tredje

klasse som en gruppe og fjerde, femte og sjette klasse som en anden og
overbygningsklasserne som den
tredje, så kunne man i dansk og matematik, niveauopdele eleverne på
tværs af klasserne indenfor hver
gruppe, hvilket vil hæve niveauet
for alle, ved at eleverne kan udfordres ens, det kræver bare at de forskellige klasser, har det pågældende
fag samtidigt.

Helhedsskole
Jeg skal på ingen måde gøre mig til
ekspert på dette område, men jeg
forbeholder mig ret til at undre mig
over, at så mange elever går ud af
skolen uden de nødvendige færdigheder, og mange forældre føler sig
nødsaget til at påføre familien en
ekstra udgift ved at sende børnene
på efterskole for at sikre mulighed
for, at børnene kan få en uddannelse. Vi betaler jo til folkeskolen over

skatten, og som følge deraf har jeg i
hvert fald en forventning om, at børnene får tilført de nødvendige kundskaber, for vi får ikke uden videre
pengene tilbage. Men netop det at
tilføre skolerne et kvalitetsløft, hvilket jeg vil arbejde for, hvis jeg bliver
valgt til byrådet i Hedensted Kommune, kan være grundskolernes
chance for at bevise deres berettigelse. Det kan gøres ved, at indføre
helhedsskole, som en start i grundskolerne, så kunne børnene være i
skole fra klokken 8 til f.eks. 15, hvilket kunne indebære at der var afsat
tid til lektielæsning, hvorved børnefamilierne ville få mere tid sammen,
og alle børn bliver sikret lektiehjælp.
Det skal ikke fritage forældrene
for ansvar, de skal sørge for, at eleverne møde udhvilede og motiverede frem i skolen hver dag. Derved får
grundskolerne en mulighed for at
overbevise beslutningstagerne om,
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at de er gode til at manøvrere og udvise fleksibilitet og derved give undervisningen et løft, så eleverne besidder de nødvendige kundskaber
ved skoleafslutning. Hvis det lykkes
for de små skoler, bliver de ikke så
nemme at nedlægge, kommunalpolitikerne, skal i hvert fald have nogle
bedre argumenter end besparelser.
Landsbyerne hvori de mindre
grundskoler ligger har ikke så mange skud tilbage i bøssen, så derfor
skal alle kræfter samles om de sidste
muligheder, for at udvikle byerne,
det kan skolerne være med til, ved at
kvaliteten for indlæring på skolerne
er så højt, for alle elever på netop deres niveau, at det ligefrem kan tiltrække børnefamilier til de mindre
skoledistrikter. Det vil jeg gerne have mulighed for at kæmpe for i kommunalbestyrelsen, det er en af grundene til, at jeg opstiller.

Hedensted Golfklub er nået til vejs ende i
årets matchkalender. 80 medlemmer var
med i årets afslutningsmatch i et meget efterårsagtigt vejr. Den kraftige blæst lagde en
stor dæmper på scoren, men til gengæld ikke
på de fremmødtes humør. Så efter timer kunne de sidste vindere i 2009 kåres og belønnes
med præmier skænket af Erik Jensen, Super
Spar og Carlsberg.
Vinderne af afslutningsmatchen blev på
korthulsbanen Lene Dandanell med 36 point
foran Aase Kragebæk 25 p. og Lars Nissen 23
p. Nærmest flaget på hul 2 kom Louis Andersen 9,70 m. Længste drive på hul 8 havde
Thomas Vinderslev.
På 18-huls banen blev A-rækken vundet af
Kurt Ross med 32 point foran Stephan Dalsgård 31 p. og Tommy Rathmann 29 p. I B-rækken sejrede Steen Dandanell med 34 p. foran
Kim Møller 32 p. og Lars Andersen 31 p. Kari
Martinsen var med 34 point bedst i C-rækken. Her blev Michael Kessler 32 p. nummer
to og Juul Andersen 30 p. tredje
Nærmest flaget kom på hul 9 Kurt Ross
2,20 m. og på hul 12 Lars Olsen 2,20 m. Længste drive på hul 14 havde hos kvinderne Helle
Rasmussen og hos herrerne Uffe Freiberg.
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Bryllup
På lørdag klokken 13.30 vies i Langskov Kirke Maria
Sørensen, datter af Helle og Finn Sørensen, Nørre
Alslev, og Per Nørskov Madsen, søn af Lis og Arne
Nørskov Madsen, Grejs.

LØSNING

Dødsfald
Esther Christensen, Sneppevej 36 B, Løsning, er død
93 år. Hun efterlader sig børn og svigerbørn, børne- og
oldebørn. Begravelsen har fundet sted.
★
Elise Kathrine Jørgensen, Løsning Plejecenter, Sneppevej, er død 91 år. Hun sov stille ind den 29. september. Hun efterlader sig sønnerne Ib og Leif, svigerdøtrene Anne Grethe og Joan, børne- og oldebørn.
Højtideligheden i forbindelse med Elise Kathrine Jørgensens død har fundet sted.
★
Arthur Gudmund Andersen, Løsning er død 83 år.
Han efterlader sig sin hustru, Marie Andersen, børn,
svigerbørn, børne- og oldebørn. Arthur Gudmund
Andersen blev i går begravet fra Løsning Kirke.

GLUD

Dødsfald
Inger Kathrine Rasmussen, Museumsvej 11, Glud, er
død 84 år Hun var født i Suldrup ved Aalborg, og hun
blev gift med gårdejer Niels Regner Munk Rasmussen
den 20. maj 1961 i Sct. Nicolai Kirke i Vejle. Han døde
den 10. oktober 1996. Inger Kathrine Rasmussen, der
var født Nielsen, efterlader børnene Jette og Arne
samt børnebørn. Indtil 1997 boede Inger Kathrine
Rasmussen på Gludvej 125 og fra 1997 til sin død den
1. oktober på Museumsvej 11. Hun er i går blevet begravet fra Skjold Kirke
therkel

JUELSMINDE

Dødsfald
Tidligere mangeårig fisker Jørgen Helstrup Jensen,
Strandvejen 7, Juelsminde, er død på Sct. Maria Hospice i Vejle, 77 år. Han var født i Jernbanegade i Juelsminde som søn af fiskeskipper Viggo Jensen og hustru. Han blev den 3. september 1960 i Klakring Kirke
gift med sygeplejerske Ruth Falting. I sine yngre år
fiskede Jørgen Helstrup Jensen med sin storebror,
Erik, og senere med Jørgen Thuesen og Børge Knudsen, indtil han - som så mange Juelsminde-fiskere skiftede spor, fordi fiskene forsvandt i det sydlige
Kattegat, og derefter fik han ansættelse på Stenhøj
Maskinfabrik i Barrit, hvor han arbejdede indtil han
gik på pension og hjalp til i sin fars fiskehandel på den
lille mole i Juelsminde. Han ramtes senere af en uhelbredelig sygdom og var til sidst på Hospice i Vejle,
hvor han døde den 2. oktober. Ruth og Jørgen Helstrup Jensen havde to børn, Jens og Lisbeth. Jens er
gift med Elsebeth, og de har børnene Niklas og Peter.
Datteren Lisbeth døde i 2004, ligeledes af en uhelbredelig sygdom. Bisættelsen af Jørgen Helstrup Jensen fandt sted i går fra Juelsminde Kirke.
therkel

HJORTSVANG

Dødsfald
Ellen Jensen, Borgergade 29, Hjortsvang, er død. Hun
sov stille ind i lørdags. Hun efterlader sig ud over sin
mand, Ejnar Jensen, børn og svigerbørn, børne- og
oldebørn. Ellen Jensen er i dag blevet begravet fra
Linnerup Kirke.

Michael Moric (tv) og Uffe Mølgaard er begge maskiningeniører og mødte hinanden, da de studerede i Horsens. I 2000 etablerede de virksomheden ”Ergofloor” i Tørring, som laver gummibelægninger til gulve og underlag. Virksomheden er netop blevet kåret som Gazelle-virksomhed efter fire forrygende år.

TØRRING

Gazelle laver senge til næsehorn
og bløde gulve til mennesker
Tørring-virksomheden
”Ergofloor”, der laver
bløde gummibelægninger til
mennesker og dyr,
er blevet kåret som
Gazelle-virksomhed
af Dagbladet Børsen
AF PALLE SØDERBERG
OG BENNY F. NIELSEN (FOTO)

D

et kan være farligt at
komme for tæt på dyrene i zoo. Det kan Uffe
Mølgaard og Michael
Moric tale med om, efter at deres
fælles virksomhed ”Ergofloor” i
Tørring havde fået til opgave at lave et blødt leje i næsehornsburet i
Københavns Zoo.
– Det var ikke Brutalis, men den
kunne godt stange, skal jeg love
for. Jeg havde lige stået og kløet
den bag øret gennem burets trem-

Gummi i lange baner er grundlaget
for ”Ergofloors” succes. – Den
største hemmelighed er dog hårdt
arbejde, siger Uffe Mølgaard. Tørring-virksomhedens næste skridt
er opførelsen af en fabrik i Vietnam, som forventes at være i gang
i løbet af foråret.
mer, og det kunne den åbenbart
godt lide. I hvert fald gav den mig
et ordentlig puf bagi, da jeg vend-

te mig om for at arbejde videre.
Jeg tror ikke, den ville skade mig.
Den ville vist bare kløes lidt mere,
fortæller Michael Moric om oplevelsen i næsehornets bur.
Så er der mere fred og fordragelighed over det dyr, som pryder
væggen på kontoret på Viborgvej
9, hvor ”Ergofloor” har til huse.
Tørring-virksomheden er blevet
udråbt til Gazelle-virksomhed af
Dagbladet Børsen. En titel som gives til virksomheder, der over en
fire-årig periode kan fremvise
kontinuerlig vækst i omsætning
eller bruttoresultat og som over
hele perioden mindst skal have
fordoblet enten omsætning eller
bruttoresultat.
De kriterier har virksomheden,
som Uffe Mølgaard og Michael
Moric startede i 2000, ingen problemer med at leve op til.
– Vores omsætning er steget
med 350 procent og vores bruttoresultat med 186 procent, fortæller Uffe Mølgaard, som tilføjer, at
virksomheden, der har otte ansatte, allerede nu er med i kapløbet
om at få endnu et Gazelle-trofæ i

2010 til at hænge ved siden af dette års diplom.
– Vi har allerede nu udfaktureret for mere end i hele 2008, og vi
forventer at komme ud af 2009
med en vækst på 40 procent, fortæller Uffe Mølgaard.

Flere skud i bøssen
Virksomheden producerer, sælger og monterer bløde gummibelægninger, som bruges af både
mennesker og dyr.
– Vi laver gulve til skoler, institutioner, dyrlægeklinikker og fitnesscentre. Derudover er staldmåtter til brug for heste, køer og
grise et stort område for os. Vi laver desuden belægninger og faldunderlag til legepladser og skolegårde og endelig har vi fået et nyt
segment ind med gulve til butikker. Det er et segment, vi forventer os meget, og vi har blandt andet fået ordre på at lægge gulv i alle TDC-butikker i Danmark. At vi
har så mange forskellige segmenter, er en af forklaringerne på, at vi
er kommet godt igennem krisen.

Især landbruget har lagt stille i år,
men så har vi haft andre skud i
bøssen, forklarer Michael Moric
om væksten i virksomheden.
– Den største hemmelighed
bag vores succes er dog hårdt arbejde. Simpelthen, lyder det fra
Uffe Mølgaard, som sammen med
Michael Moric måtte igennem et
par magre år, da virksomheden
var ny.
– Dengang producerede vi selv,
og det gik sådan set også godt. Vi
havde ingen problemer med at få
vores produkter solgt, men vi kunne tjene på dem, fortæller Uffe
Mølgaard.
Efterfølgende har virksomheden outsourcet produktionen til
en række lande i Østen, ligesom
man har to ansatte i Kina, som
står for kvalitetskontrollen, og til
næste år forventer de to direktører at åbne en fabrik i Vietnam.
– Vi skal faktisk derud og kigge
på byggeriet den 1. november
sammen med dronningen som et
led i et eksportfremstød for dansk
erhvervsliv, fortæller Michael Moric.

