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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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Studievært og journalist MORTEN RESEN fylder i dag 35 år. Morten Resen er
vært på TV2’s Go’ Morgen Danmark. Han er uddannet i journalistik fra Danmarks Journalisthøjskole og Syddansk Universitet og begyndte karrieren på DR’s
P3 som 19-årig i programmer som Katapult, Strax og Børneradio.

■ DAGENS STOL

Fik livsglæden tilbage
Vendepunkt. Karin trodsede lægens råd om førtidspension og
kæmpede sig tilbage til arbejdsmarkedet på fuld tid.
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Af Lars Rask Vendelbjerg
rask@bergske.dk

Code of care

DAGENS STOL: Et aktivt liv
med fuld skrue på arbejdsliv
og fritidsliv fik i 2008 en brat
afslutning for Karin Skovborg, der i dag er 44 år. Igennem et halvt års tid var hun
begyndt at få det dårligt, og
da hun gik til lægen, viste
det sig, at den var helt gal
med hendes hjerte.
»Jeg blev sendt akut til
Skejby, hvor jeg fik opereret
en ny hjerteklap ind. Jeg ville ikke have overlevet uden
en hurtig operation,« siger
Karin Skovborg.
Operationen gav hende bivirkninger som hukommelsestab, lavt immunforsvar og
udmattethed. Og oven i det,
fik hun en svær dødsangst.
Under hendes lange sygemelding, gik hendes arbejdsplads konkurs, og hun måtte selv igennem skilsmisse.
Den samlede belastning betød, at Karin hverken kunne
sove eller spise.
»Min læge sagde, at jeg
burde have førtidspension,
men jeg var stædig, for det
har altid betydet meget for
mig, at jeg kunne forsørge
mig selv og holde mig i gang.
Jeg var i praktik i forskel-

{ 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.

Efter fire måneder kunne Karin
arbejde på fuld tid. Pressefoto.

lige virksomheder, men jeg
kunne ikke klare det, uanset
hvor meget, jeg kæmpede,«
fortæller Karin.
Hendes jobkonsulent foreslog hende at prøve et afklaringsforløb i Creativ
Companys Servicecenter, og
efter en måneds tid blev hun
sendt på lageret. Hendes arbejdstid blev langsomt øget
til fuld tid, og efter fire måneder blev hun tilbudt arbejde på lageret på fuld tid og
almindelige vilkår.
»Jeg bliver nemmere forpustet, jeg skal passe på med
smittefare og skal ofte til læge og på sygehus, men ellers
arbejder jeg på lige fod med

{ Du får gladere, stoltere og mere engagerede medarbejdere.
Du hjælper nogle mennesker, der ellers ikke kunne finde en
plads på arbejdsmarkedet. De bliver også glade. Og din egen
fornemmelse nede i maven, når det fungerer – den er god.
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Auktion åbner i dag
Dagens stol er malet af håndboldstjernen Ann Grete
Nørgaard, Team Tvis Holstebro i forbindelse med en
TTH-event hos Creativ Company. Pressefoto.

alle andre. Mine kolleger er
meget omsorgsfulde, og jeg
tror, at det reddede mig, at
jeg kom herud. Hvem ville
ellers ansætte en hjertepatient? Jeg har fået livsglæ-

den tilbage og glæder mig
over hver ny dag, hvor jeg
skal op og i gang. Nu kan
jeg både spise og sove godt
igen,« siger Karin.

{ I dag fredag den 13. september åbner auktionen over de
dekorerede stole på www.lauritz.com og på http://auktion.
codeofcare.dk og slutter igen fredag den 20. september. I det
tidsrum har alle mulighed for at byde på de dekorerede stole.
{ Mandag og tirsdag indgår de i en happening fra parkeringspladsen
ved åen bag Musikteateret i Holstebro og via en rød løber
op gennem gågaden. Der er taler, musik med videre på
pladsen foran det gamle rådhus og Maren o æ voun.
{ Stoleeventen sætter fokus på social ansvarlighed og de
543.000 personer i Danmark, som står uden for arbejdsmarkedet
som følge af psykiske, fysiske eller sociale udfordringer.

■ DØDSFALD

Favnede bredt og kontant
Nekrolog. B&O-ætlingen Peter Skak Olufsen var værdsat i bestyrelser – og døde i sit arbejdstøj på sit jyske gods.
Af Erik Randel
er@berlingske.dk

PROFIL: Med Peter Skak
Olufsens død, 70 år, har
dansk erhvervsliv mistet en
af sine store jyske og farverige profiler, hofjægermesteren og kammerherren
på godset Quistrup uden for
Struer, hjembyen for B&O.
Han nedlagde sin bestyrelsespost her for et år siden
som den sidste repræsentant
for stifterfamilierne Bang og
Olufsen. Dengang glædede
han sig til at få tid til så meget andet - og han døde midt
i sit arbejde med at ombygge hovedbygningen. Glad og
munter var han gået i gang,
men blev fundet livløs i sit
arbejdstøj onsdag middag.
Der var ikke antydning af
opstyltethed omkring Peter
Olufsen. Vel var han godsejer, men foretrak at blive
kaldt landmand - og Peter.

Han sagde tingene kontant
og ligeud, og det havde han
ry for at gøre i alle de foretagender og bestyrelser, der
gennem årene drog nytte af
hans viden. Fra B&O til Hedeselskabet og JP/Politikens
Hus, hvor han tog sine meningsudvekslinger med den
lige så kontante formand,
Jørgen Ejbøl. Og han var til
sin død dybt engageret i den
erhvervsdrivende fond, Nørre Vosborg, som han var formand for.
Ej heller må glemmes Peter Olufsens rolle i familiens
vestjyske afvandingsprojekt,
Fiil Sø. Startet, da samfundet stadig skulle vinde indad, hvad udad tabtes. Det var
med dobbelte følelser, han
sidste år så vandet blive lukket ind i det tørlagte område.
Dels fordi afvandingen var
farens projekt, dels fordi naturen og fuglelivet, han elskede, kom tilbage.

Peter Olufsen ville have
været jurist, men faders vilje trumfede: Bedst at blive
agronom på Landbohøjskolen, når han nu skulle overtage godset. Hvilket skete
sammen med gymnasiekæresten Susanne, ergoterapeut
og sparringpartner og ægtefælle gennem 48 år.
For nogle år siden overdroges godset til yngste søn,
Janus Skak Olufsen, der blev
det, faren ikke måtte være,
jurist.
De to familier bor i hver
sin halvdel af hovedbygningen. Og hvor det kneb for de
to forrige generationer at leve sammen - døren imellem
dem var blændet - glædede
det Peter Olufsen, at tiderne
har ændret sig med fælles
hall og ulåst dør.
Peter Skak Olufsen fødtes
11. oktober 1942 og døde 11.
september 2013.
Peter Skak Olufsen var godsejer, men foretrak at blive kaldt landmand. Foto: Ole Mortensen/Scanpix.

