
Sanger, sangskriver, skuespiller MICHAEL FALCH fylder i dag 57 år. 
Michael Falch brød igennem lydmuren som forsanger og musiker i rockbandet Mal-
urt. Som solist har han siden 1984 udgivet 11 albums og er ophavsmand til hits som 
»Mød mig i mørket« og »I et land uden høje bjerge«.

På www.navne.dk kan du lægge billeder og 
dine tanker. Familie, venner og bekendte 
kan tænde et lys og sende tanker. 
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DAGENS STOL: Kort før jul 
sidste år fik Conni Sørensen 
en særlig julegave: Fleksjob 
og fast arbejde.

»De andre julegaver bleg-
nede fuldstændig i forhold til 
den gave, det var at have fået 
fast arbejde – og så var det i 
købet et drømmejob.«

Det fortæller 47-årige Con-
ni Sørensen, der i dag har 
fleksjob i 16 timer om ugen i 
Creativ Shop i Nørreportcen-
tret i en pressemeddelelse. 

Mange år som slagteriar-
bejder på akkord havde giver 
hende skader i skulder og 
nakke, som ikke kunne ret-
tes op. Da slagteriet lukkede 
i 2009 valgte hun at tage or-
lov for at læse enkeltfag på 
VUC og give sin skulder ro.

»Jeg troede bare, at der 
skulle ro til, men i den peri-
ode fik jeg det faktisk værre. 
Jeg var igennem undersøgel-
ser som viste, at jeg havde få-
et en permanent arbejdsska-
de. Jeg gik derfor sygemeldt 
i nogle måneder, indtil jeg 
blev tilbudt en arbejdsprøv-

ning hos Creativ Company,« 
fortæller Conni.

Hun startede i Creativ 
Companys Servicecenter og 
rykkede siden videre til virk-
somhedens kreative afdeling, 
hvor hun blandet andet hjalp 
med fremstilling af  modeller 

og ideer. I februar 2012 blev 
hun efter afprøvning  til-
kendt fleksjob.

»Jeg var så heldig, at jeg 
fik et vikariat på tre måne-
der i afdelingen, og bagef-
ter begyndte jeg at søge ar-
bejde andre steder, men det 

var meget svært at finde no-
get på de særlige vilkår, jeg 
skal have. Efter nogle måne-
der foreslog jeg min jobkon-
sulent, at komme i praktik 
i Creativ Shop for at holde 
mig i gang.  Jeg har altid væ-
ret meget kreativ, så det ville 
være mit drømmejob at ar-
bejde der,« fortæller Conni, 
som også tidligere har arbej-
det i butik.

I praktikperioden skul-
le Creativ Shop have en ny 
ungarbejder, men Conni gik 
til lederen og spurgte, om 
hun ikke kunne bruges i ste-
det.

»Det lykkedes – og kort tid 
efter fik vi også en ny ung-
arbejder ansat. Det var sim-
pelthen den bedste julegave, 
jeg kunne få. Jeg har fundet 
ud af, at det for mig ikke var 
lykken at tjene mange penge 
på akkordarbejde. Jeg går på 
arbejde, fordi jeg er glad for 
mit arbejde, og brænder for 
de opgaver, jeg har. Da mine 
smerter var værst, kunne 
jeg ikke løfte armene, så jeg 
kunne vaske mit hår, men 
nu kan jeg leve et liv næsten 
uden smerter.«

Fast arbejde i julegave
Ny start. Akkordarbejde gav Conni alvorlige arbejdsskader, 
men nu brænder hun for sit fleksjob.

Af Lars Rask Vendelbjerg

rask@bergske.dk

MINISTERKUNST: Når Hol-
stebro i forbindelse med 
CRS-award 2013 bliver smyk-
ket med 543 stole, så er seks 
af  stolene doneret af  Radika-
le Venstre Holstebro og ud-
smykket af  de seks radika-
le ministre. På det radikale 
landsmøde i weekenden har 
ministrene med Margrethe 
Vestager i spidsen dekoreret 
stolene - eller vel nærmere 
ministertaburetterne.

»Vores slogan er jo »Tag 
ansvar«, så derfor var det 
meget nærliggende at bede 
ministrene være med, siger 
Torben Gudiksen, spidskan-
didat for Radikale Venstre i 
Holstebro Kommune til kom-
munalvalget i november i en 
pressemeddelelse. 

Det var byrådskandidat 
Jette Hingebjerg, der fik 

ideen til at lade ministrene 
dekorere stole til eventen i 
Holstebro og ministrene var 
straks med på ideen.

Ud over Økonomi- og in-
denrigsminister Margrethe 
Vestager, der selv kommer 
til Holstebro som taler ved 
CSR Awards, har også Ud-
dannelsesminister Morten 
Østergaard, Ligestillings- og 
kirkeminister Manu Sareen, 
Kulturminister Marianne 
Jelved, Klima og energimi-
nister Martin Lidegaard og 
Udviklingsminister Chri-
stian Friis Bach dekoreret 
hver sin stol til CSR-awarden 
i Holstebro. Christian Friis 
Bach deltager i øvrigt i pa-
neldebat ved CSR Awards. 

Alle stole bliver sat på 
auktion af  Lauritz.com. Og 
gad vide om ministertaburet-
terne ikke bliver eftertrag-
tede - det plejer den slags jo 
at være.

Ministertaburetter på auktion

Kulturminister Marianne Jelved i færd med kunstnerisk 

udsmykning af sin taburet. Pressefoto.

Dagens stol er malet af medarbejdere hos 

Creativ Company. Pressefoto.

»Da mine smerter var værst, kunne jeg ikke løfte 

armene, men nu kan jeg leve et liv næsten uden 

smerter,« fortæller Conni Sørensen. Pressefoto.

 { Code of Care har til formål at få flere 
virksomheder til at tage socialt ansvar. 

 { »Vi arbejder for at skabe såvel menneskelig som finansiel 
balance i din virksomhed,« forklarer Peter Nørgaard, stifter af 
Code of Care og direktør hos Creativ Company, Holstebro.

 { Code of Cares logo signalerer at to mennesker tager omsorg for 
en tredje. De tre symboler står desuden for de tre temaer vi arbejder 
inden for: Information, Inspiration, Innovation. Vi forventer engagement, 
viljen til at arbejde målrettet med området og modet til at stille sig op 
og italesætte: Vi gør en forskel og er stolte af det. For vi ønsker ikke et 
netværk, hvor virksomhederne kun er med af navn og ikke af gavn.

Fakta1

Code of care

 n KOMMUNALVALG

Præsentation af kandidater
KOMMUNALVALG: Som optakt til årets kommunalvalg in-
viteres partier, der opstiller i Holstebro, Lemvig og Struer 
kommuner, til at præsentere kandidaterne på et samlet 
holdfoto på avisens navnesider. Holdfoto sendes til navne.
holstebro@bergske.dk
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Alt 
opmærksomhed 

i anledning af min 
fødselsdag 

frabedes venligst. 

Svend Kristiansen 


