
Sanger og komponist CÆCILIE NORBY fylder i dag 49 år. Cæcilie Norby blev i 
1985 medlem af  popgruppen OneTwo, som frem til 1993 udgav tre albums, der 
solgte omkring 250.000 eksemplarer i Danmark. Siden da 
har hun optrådt som solist med en række kendte danske og udenlandske musike-
re og orkestre, herunder Curtis Stigers og Klüvers Big Band.

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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Af Lars Rask Vendelbjerg
rask@bergske.dk

DAGENS STOL: Rikke Jør-

gensen var kun 17 år, da hun 
fik den første blodprop i hjer-
nen. Dem kom der siden end-
nu flere af, og som 25–årig 
fik hun en blodprop, der var 
så stor, at hun blev lam fra 
halsen. Det viste sig, at Rik-
ke har en blodsygdom, som 
gør hende særlig disponibel 
for at danne blodpropper.

»På det tidspunkt var jeg 
i gang med en kontoruddan-
nelse, og den måtte jeg af-
bryde og fik i stedet pensi-
on,« fortæller Rikke, der nu 
er 30 år.

Hendes stædighed og in-
tensiv genoptræning fik hen-
de fra kørestol til rollator, og 
selv om hun halter, kan hun 
i dag gå uden støtte. 

»På et tidspunkt fik jeg 
brug for at komme ud, og 
derfor gik min kæreste og 
jeg i gang med at lede efter 
arbejde til mig. Jeg havde 
hørt om Creativ Company, 
og jeg fik en aftale med lede-
ren af  Servicecentret om, at 
jeg kunne prøve, om jeg kun-
ne klare noget kontorarbej-
de. Det gik fint, og det viste 
sig, at afdelingen havde brug 

for hjælp til kontorarbejde få 
timer om ugen,« siger Rikke.

Hun blev ansat i skånejob 
i fem timer om ugen og har 
siden starten af  2012 arbej-
det med at fakturere og lave 
adresselabels.

»Når man bare går der-
hjemme og går til genoptræ-
ning, kan man nemt få ondt 
af  sig selv og føle sig syg. 
Nu føler jeg mig normal og 
værdsat. Jeg kan give noget, 
som skal bruges af  andre, og 
når jeg kommer hjem, er jeg 
glad og har masser af  over-
skud. Selv om jeg kun er her 
to gange om ugen, er jeg en 
del af  det sociale fællesskab, 
og her er der ingen, der kig-
ger efter mig, fordi jeg går 
mærkeligt,« siger Rikke.

Kort efter sin ansættelse 
fik hun endnu en blodprop – 
denne gang i hjertet. 

»Det betyder, at jeg skal 
træne meget, men jeg har 
også en drøm om at komme 
til at arbejde flere timer og 
på længere sigt få et større 
ansvarsområde. Foreløbig fø-
ler jeg mig bare heldig – bå-
de med min arbejdsplads og 
min chef,« siger Rikke.

Seks blodpropper kunne ikke stoppe Rikke
Markering. 543 stole skal markere, at 543.000 har brug for opbakning til at komme ind på arbejdsmarkedet.

Af Fakri Aldin Koleilat
fako@bergske.dk

KONFERENCE: Den sociale 
ansvarlighed i erhvervsli-
vet kommer på dagsordenen, 
når Holstebro Musikteater d. 
16.-17. september er vært for 
årets CSR Awards. En begi-
venhed, som udover et væld 
af  prominente gæstetalere 
som for eksempel tidligere 
generalsekretær for FN, Kofi 
Annan, byder velkommen til 
flere danske ministre.

I forbindelse med arrange-
mentet udkommer Erhvervs-
magasinet i morgen som et 
særtillæg, hvor vi ser nær-
mere på nogle af  de man-
ge lokale initiativer, der er i 
gang på området, og sætter 
CSR-begrebet i perspektiv. 

Direktør for Nordvestjysk 
Erhvervsråd, Per Sønder-

gaard, kalder konferencen 
for en sandsynlig »once in a 

lifetime«-mulighed, der ikke 
kommer igen.

»Det er en begivenhed, der 
kaster glans over hele egnen 
og har et internationalt vin-
gesus over sig«, fortæller Per 
Søndergaard, der ikke er i 
tvivl om, at CSR Awards vil 
styrke de lokale virksomhe-
ders fokus på social ansvar-
lighed.

Erhvervsrådet har der-
for sørget for at markedsføre 
eventen for virksomhederne 
i Holstebro, Struer og Lem-
vig Kommuner, fordi vurde-
ringen er, at der er masser 
af  inspiration at hente lo-

kalt, selv om området er godt 
med, når det gælder de gode 
tiltag.

I løbet af  september vil 
Nordvestjysk Erhvervs-
råd desuden foretage et er-
hvervspolitisk tjek af  alle 
virksomheder i de tre kom-
muner. Her vil et af  spørgs-
målene specifikt handle om 
CSR, og om virksomheden 
ser CSR som en strategisk 
mulighed i fremtiden.

Læs meget mere om CSR i 
Erhvervsmagasinet, der ud-
kommer med din avis i mor-
gen.

CSR-temperaturen skal måles lokalt
Inspiration. Hos Nordvestjysk Erhvervsråd er man begejstret over, at den stort anlagte 
konference »CSR Awards« om få dage finder sted i Holstebro. 

Rikke Nørgaard kan arbejde to af ugens dage og er lykkelig over 
at være blevet en del af et socialt fællesskab. Pressefoto.

Dagens stol er én af i alt 543 stole, som kan ses i gågaden 
i forbindelse med ”CSR Awards 2013” i Holstebro 16. og 
17. september. Stolen er malet af Pia Ørskov og Anne Sofie 
Poulsgaard i Creativ Companys HR-afdeling. Pressefoto.

Per Søndergaard håber, at CSR Awards 
kan komme til at tjene som inspiration 
for de nordvestjyske virksomheder. 
Foto: Søren Palmelund.
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