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samt 1 + 2 kvartal 2018
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For mere info kontakt
Byg til Vækst sekretariatet på
M: 51 21 23 28
E: Susanne@bygtilvaekst.dk
Følg vores arbejde på
bygtilvaekst.dk eller
facebook.com/bygtilvaekst
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Sammen med bygherrer,
fagbevægelsen, Dansk Byggeri og de
fynske jobcentre får vi ledige fynboer i
beskæftigelse i byggebranchen.
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Byg til vækst indgår bygherreaftaler om rekruttering og uddannelse.
Målet er at:
— At sikre beskæftigelse til den fynske arbejdskraftreserve.
— At udvikle den bestående fynske arbejdskraftsstyrke.
— At opkvalificere fynske virksomheder til at deltage i anlægsarbejderne samt
— At etablere et netværk, der skal sikre samarbejdet med Byg til Vækst og medlemmernes
væsentlige interessenter.

Foreningen konsoliderede sig generelt på en række
væsentlige områder i 2017
— Flere Byg til Vækst aftaler med bygherrer blev indgået.
— Antallet af ledige, der kom i job/uddannelse steg i 2017 i forhold 2016.
— Samarbejdet med jobcentrene om temadage for ledige og for ansatte forankres.
— Flere virksomheder deltog i virksomhedsnetværket ”Vi bygger Fyn”.
— LEAN Byg til Vækst projektet afsluttes succesfuldt.
— Nyt opkvalificeringsprojekt afsluttes succesfuldt ”Byggepladsen venter på dig”.
— Mange eksterne henvendelser for info, oplæg, pressen.
— Byg til Vækst fik nyt grafisk udtryk.
— Nyt sekretariat og formand.
— Foreningens økonomiske resultat.
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Nye Byg til Vækst aftaler med
bygherrer i 2017

År 2017 blev præget af flere markante resultater, først og fremmest, lykkedes
det foreningen at få underskrevet den strategisk vigtige aftale med Region
Syddanmark om byggeriet af Nyt OUH på Fyn.
Aftalen indeholder et krav om 6% lærlinge/snusepraktikker. Det er foreningens
hidtil største aftale og det har været foreningens primære mål at indgå denne
aftale, siden etableringen af Byg til Vækst i 2014. Foreningen nåede hermed en
vigtig milepæl. Selve implementering af aftalen forventes først i 2019. Nævnes
skal også aftalen med Slots- og Kulturstyrelsen om Nyborg Slot, som er den
første aftale foreningen får med staten.
Der er således indgået følgende 6 store nye Byg til Vækst-aftaler på store fynske
byggerier i 2017:
Region Syddanmark om Nyt OUT, Fra Gade til By (TBT-Syd), Slots- og
Kulturstyrelsen om Nyborg Slot, Rammeaftale med Civica, aftale med Civica,
FAB og Odense Kommune om delprojekter i infrastrukturplanen for Vollsmose og
med Domea.dk/BSB Svendborg om Toftemarken, Klintemarken og Frilandsvej
og Jægermarken i Svendborg.

Ny formand

Året 2017 bød på organisatoriske forandringer for foreningen. Foreningens
formand, Søren Folkersen, fratrådte efteråret 2017 og dennes suppleant,
Allan Due Pedersen, blev indsat som ny formand for Byg til Vækst.

Jobcenternetværket

I 2017 gennemførtes 3 temadage for ansatte ved jobcentrene mht. at informere
om byggebranchen. Der deltog 178 medarbejdere fra de fynske jobcentre.
Der blev afholdt 3 temadage for de ledige mht. til at informere om de gode jobog uddannelsesmuligheder i byggebranchen. Der deltog ca. 300 ledige i alt.

Uddannelsesnetværket

Byg til Vækst uddannelsesnetværk består: AMU-Fyn, SDE, EAL, VUC-HF Fyn,
Svendborg Erhvervsskole, Tietgenskolen og SDU.
Netværket havde et fælles projekt om formidling af uddannelser med relevans
til job i byggebranchen på den fynske job- og erhvervsmesse. Standen havde
mange besøg.

Virksomhedsnetværket
“Vi bygger Fyn”

Netværket er partnerskab imellem Miljøforum Fyn, Dansk Byggeri og IDA
Fyn. Netværket samler den fynske anlægs- og byggebranche bredt samt
producenter af byggematerialer på Fyn.
Der blev afholdt 3 netværksmøder i 2017. Der deltog i alt 233 personer på de
tre arrangementer.
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Fra 2016–2017 fordoblede vi
antallet af borgere der er blevet
selvforsørgende via Byg til Vækst
vi regner med også at fordoble
antallet i 2018
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2017
120

81

i snusepraktik

i selvforsørgelse

1+2 kvartal 2018
92

30

snusepraktikanter

stadig i snusepraktik

36

i selvforsørgelse

Dags dato er 189 er blevet
selvforsørgende via byg til vækst
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Regnskab & Økonomi
Væsentlige indtægter til foreningens økonomi og resultat
— Indtægterne i 2017 af basiskontingent fra de 10 fynske kommuner var på 2.148.261 kr.
— Beløbet indbetales i løbet af 1. kvartal. 2017.
— Foreningen overfører 718.014 kr. til afslutning af projekt Byg til Vækst Lean (pulje fra BAUF).
— Foreningen modtager forhåndssag ”Byggepladsen venter på dig” på 487.200 (pulje fra STAR)
— Foreningen havde indtægter på 3.368.675 kr.
— Året resultat blev på 125.114 kr.

Budget 2017
I forhold til det vedtagne budget for 2017 er der udsving indenfor flere poster, som bl.a. skyldes ændret prioritering
under den nye ledelse med øget fokus på at accelerere Byg til Vækst aftalerne og projekter/aktiviteter, der kan
få flere ledige i snusepraktik/job og uddannelse.
Byg til Vækst ansøgte i februar 2017 om en pulje hos STAR på 487.200 kr. til projekt STAR ”Byggepladsen venter
på dig”. En indtægt som der ikke var indkalkuleret for budget 2017.
Endvidere blev der lagt ekstra ressourcer i at markedsføre den narrative fortælling om job/uddannelse i den
fynske anlæg- og byggebranche eks. ny hjemmeside, materialer, film, men også med 7 store temadage samt et
antal mindre, for ledige og ansatte på jobcentre samt Byg til Væksts tilstedeværelse med en stor anlagt stand
på jobmessen, trak ressourcer.

Foreningen største budgetpost er fortsat løn og pension
Det er ikke et selvstændigt mål for Byg til Vækst at generere overskud eller at have en stor egenkapital. Men udlæg
til moms, eksterne projekter, samt faste udgifter i 1. kvartal, inden foreningen modtager kontingentindbetaling
fra de 10 kommuner ultimo 1 kvartal, nødvendig en passende egenkapital til betaling af faste udgifter 1. kvartal.

8

Resultatopgørelsen
for 1. Januar til 31. December 2017
Regnskab 2017
INDTÆGTER:

Budget 2017
- ikke revideret

Regnskab 2016

Kommunerne
Odense & Co
Andre indtægter
Indtægter til LEAN projekt
Tilskud "Byggepladsen venter på dig"
Renteindtægter

2.148.261
0
15.200
718.014
487.200
0

2.098.594
0
0
0
0
0

2.098.594
551.250
0
2.059.332
0
19

Indtægter I alt:

3.368.675

2.098.594

4.709.195

1.177.797
68.147
78.073
158.119

1.224.986
56.000
40.000
200.000
90.000

1.741.471
63.036
44.696
60.114

UDGIFTER:
Løn & Pension
Personaleomkostninger
Administration: HR, Løn og Økonomi
Projektudvikling
Projektudgifter
Udgifter til LEAN projekt
Byggepladsen venter på dig
Møder/Kurser
Kørsel/transport
Markedsføring/hjemmeside
Husleje/rengøring
Inventar/kontorartikler
It/telefoni
Forsikringer
Revision og konsulentbistand
Repræsentation
Øvrige omkostninger
Udgifter i alt:
Resultat

672.236
494.927
110.756
56.533
83.687
120.230
70.564
62.622
15.996
35.300
6.940
31.634

70.000
10.000
140.000
120.000
20.000
40.000
15.500
50.000
5.000
17.108

2.059.331
0
101.581
5.486
81.755
85.637
19.418
56.054
12.484
40.300
11.370
0

3.243.561

2.098.594

4.382.733

125.114
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0

326.462

Byg til Vækst Aftaler

Vollsmose

Lensvej

Stenfiskerkajen

10

Odense letbane

Højstrup have

Gartnerbyen
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Byg til Vækst Aftaler

Plums gaard

Seniorboliger

Korsløkken

TBT Syd
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Middelfart rådhus

Sortekilde

Eventyrhuset

Toftemarken, jægermarken, frilandsvej

Nyt OUH

+
Nordatlantisk Hus

Nordre skole

UCL nyt kanpus

Jægermarken

EAL nyt campus

Højstrupparken

Odeon

Egebjerg i Ferritslev

Uffesvej

Langelandsbroen

Munkebjergparken

Arkil Langeland

Møllekvarteret

Odense bygningsservice

Korsløkken beboerhus

Nyborg slot
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Aktiviteter

Vollsmose i anl ægsbranchen. Projekt i samarbejde med
Vollsmosesekretariatet og AMU Fyn om at få ledige
Vollsmosebeboere i selvforsørgelse gennem kurser og
håndholdt indsats

Byggepladsen venter på dig. Projekt i samarbejde med 3F
bygningsarbejderne og SDE om at få håndværker dimitender,
med mere end 6 måneders ledighed ind i byggebranchen. Ud af
27 deltagere kom 24 i selvforsørgelse.

5 store temadage for ledige og sagsbehandlere omkring
mulighederne i byggebranchen

Folkersen takkede af som formand og overlod formandskabet
til Allan Pedersen

Virksomhedsnetværket vi bygger fyn

Stand på den fynske jobmesse, med mange besøgende
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Presseklip

16

meninger.

Debatredaktør Jens Rasmussen,
jra@fyens.dk, 65 45 51 75

tremmer for vinDuerne, men uDenlanDske
kriminelle siger jo, Det er et luksushotel at
være i fængsel, så Det glæDer jeg mig Da til.

...

23

Opinionsredaktør Peter Hagmund,
peh@fyens.dk, 65 45 51 76

 De kan spærre mig inDe i et rum meD

dagens brev

migration.
Ugæstfrit Spanien

svend Lings - fynsk Læge, sigtet for at assistere ved seLvmord. i kristeLigt dagbLad.

Anders Iversen - byrådskandidat,
Nye Borgerlige, Odense

Job.

Byg Til Vækst får ledige i arbejde
Claus Larsen, næstformand i Dansk
Byggeri Fyn og Søren Folkersen, 3F
Bygningsarbejderne Fyn

Kommentar: Venstre i Odense vil lukke
den fynske forening Byg Til Vækst, som
10 fynske borgmestre stiftede i 2014.
En forening der med stor effekt får
ledige ind i byggejob og uddannelse på
Fyn. Samtidig bidrager Byg Til Vækst til
at afhjælpe byggebranchens massive
udfordring med at finde arbejdskraft til
de mange byggeprojekter, der heldigvis
er på Fyn i disse år.
På trods af det har Venstre spillet ud
med et ændringsforslag til næste års
budget i Odense, der sigter mod at nedlægge Byg Til Vækst.
Det advarer vi på det kraftigste imod.
Det fremgår ikke, hvilke tanker Venstre gør sig med spareforslaget. Der står
bare, at Byg Til Vækst skal nedlægges.
Uden argumenter for fornuften kan
det være svært at diskutere forslaget.
Vi vil dog gerne pege på, hvorfor det
gavner såvel ledige, virksomheder og
ikke mindst de kommunale økonomier, når Byg Til Vækst får ledige i job.
Odense har lige nu landets næsthøjeste ledighed. Men byen står også
midt i et byggeboom. I perioden 2012–
2022 bliver der investeret 44 milliarder
kroner i store bygge- og infrastrukturprojekter alene i Odense. Med det følger naturligvis også mange flere bygge-

job, og virksomheder over hele Fyn får
vanskeligere ved at finde kvalificeret
arbejdskraft.
Her spiller Byg Til Vækst en vigtig rolle. For foreningen arbejder målrettet
med at få ledige ind i praktikpladser,
job og uddannelse ude på byggepladserne. Dette gøres gennem bygherreaftaler, som er ganske unikt, da det betyder, entreprenørerne er forpligtede
til samarbejdet gennem udbudsmaterialet.

Byg til VæKst arBejder tæt sammen
med arbejdsmarkedets parter og de
fynske jobcentre og er i løbende dialog
med hele byggebranchen for på den
måde at sikre, at virksomhederne får
folk med de rette kompetencer.
Forud for praktik og job går ofte opkvalificeringsforløb af varierende længde. Her er det Byg Til Væksts rolle at
sikre skræddersyede forløb, som kan
bringe den ledige videre i praktik eller job.
Byg Til Vækst har indgået forpligtende bygherre-aftaler på alle de store byggerier dækkende stort set hele Fyn. De
største i Odense, Svendborg, Middelfart
og Nyborg Kommuner. Derudover Nyt
OUH med regionen og Nyborg Slot
med staten, og alle udtrykker stor tilfredshed med de indgåede aftaler.
Som led i renoveringen af Korsløkkeparken i Odense er der blevet indgået en aftale med Byg Til Vækst. Den aftale har til dato ført til, at der er blevet
oprettet 84 såkaldte snuse-praktikker,
etableret 11 lærepladser, og derudover
er 26 ledige kommet i job. 14 virksomheder er involveret og får gavn af aftalen indtil videre.

Da Erhvervsakademi Lillebælt fik
nyt campus ved havnen i Odense, kom
seks i snuse-praktik, 12 fik lærepladser
og fire ledige kom i job. Her var seks
virksomheder involveret.
I forbindelse med byggeriet på Nytorv i Middelfart er 17 kommet i snusepraktik, to fik læreplads, og 12 ledige
kom i job. Her var otte virksomheder
involveret.

alene i de første otte måneder i år har
der gennem aftalerne været 66 i snusepraktik, heraf er 41 kommet i job eller
uddannelse. Altså blevet selvforsørgende. Og antallet er støt stigende da flere
byggerier med Byg Til Vækst aftaler for
alvor først går i gang nu.
Oversigten over resultaterne er længere. Men de samme resultater går
igen. Ledige kommer i job og uddannelse, og virksomhederne får arbejdskraft.
Byg Til Vækst skaber på den måde
værdi på væsentlige områder: Byggebranchens virksomheder på Fyn
mangler arbejdskraft. Løser vi ikke den
udfordring risikerer vi, at flere ordrer
går til udenlandske virksomheder eller
at flere byggejob går til udenlandsk arbejdskraft.
Og når ledige kommer i arbejde, letter det presset på de fynske kommunernes økonomi. Så kan vi investere
mere i velfærd i form af gode skoler til
vores børn og bedre ældrepleje.
Derfor opfordrer vi også Venstre i
Odense til at genoverveje ideen om at
spare Byg Til Vækst væk. Det vil gavne
den fynske byggebranche. Det vil gavne
de fynske ledige. Det vil gavne kommunernes økonomi.

Boliger: ikke flere ghettoer
Kathrine Sørensen, Agedrupvej 16,
Agedrup

studerende. Hvad tænker politikerne
egentlig på? Når beregninger viser, at vi
bliver flere og flere ældre, hvorfor bygges der ikke ældrevenlige lejligheder i
samme omfang? Nu håber jeg, at det
nye byggeri er så fornuftigt, at størrel-

sen på en lejlighed er så tilpas, at den
med lethed kan omdannes og anvendes af både unge og ældre. For tiden
har vist, at i tomme boligkomplekser
kan der let opstå nye ghettoer. Odense
har ikke lige brug for flere.

statsministeren

læserBreV: Odense er på tiden et stort
boligbyggeri. Hvem skal bo i alle disse nye fine lejligheder? Svaret er unge
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faaborg-midtfyn.

Der er lagt op til et brag af en koncert, når Concerto Copenhagen
spiller alle Bachs orkestersuiter i Faaborg Kirke 14. april.

Store barokshits
fra Bach i kirken
Forrygende Bach i Faaborg Kirke,
hvor barok-ensemblet Concerto
Copenhagen spiller De Fire
Orkestersuiter. Kirke og musikforening
står bag koncerten torsdag 14. april.
Faaborg: "Air on a G" string
og "Badinerie" er nogle af
komponisten Bachs kompositioner, som blev hits, længe før begrebet overhovedet var opfundet. De stammer fra Bachs fire orkestersuiter, akkurat som andre af
hans mange hits fra den tid.
Barokorkestret Concerto
Copenhagen opfører de fire
suiter på én gang ved en sjælden koncert i Faaborg Kirke
lørdag 14. april klokken 16.
Concerto Copenhagen har
bevist, at de ikke blot er et af
de førende ensembler inden
for den tidlige musik. De er
også et af de mest spændende og innovative barokorkestre i Europa. Originale fortolkninger og en stærk evne til at kommunikere med
publikum er blandt orkestrets kendetegn. Den gamle
musik revitaliseres og gøres
nutidig og relevant.
Til hverdag ledes orkestret
af Lars Ulrik Mortensen, der
i 2007 modtog Sonnings Musikpris, som en af vor tids
største cembalister og barok-

musik-dirigenter. Til Bachkoncerten har orkesteret allieret sig med den internationalt anerkendte Alfredo Bernardini, der både spiller obo
og leder ensemblet.

Hofmusik

Johan Sebastian Bachs fire
orkestersuiter er skrevet som
hofmusik og blev formentlig
til i tiden under J. S. Bachs ansættelse ved hoffet i Köthen.
Her skabte han blandt andre Brandenburg-koncerterne og ikke mindst De 4 orkestersuiter.
Progammet på dagen er
er J. S. Bach (1685-1750): Fire
orkestersuiter: Suite nr. 4 i Ddur, BWV 1069, Suite nr. 2 i hmol, BWV 1067, Suite nr. 1 i Cdur, BWV 1066 og Suite nr. 3 i
D-dur, BWV 1068
Billetter kan købes på Faaborg Turistbureau, Fynsbilletten.dk og ved indgangen.
Prisen er 150 kroner.
Koncerten er arrangeret
af Faaborg Musikforening
i samarbejde med Faaborg
Kirke. /EXP.

Allan Olsen Jam på
Husmandsstedet
Nr. LyNdeLse: Norlans Stemme, som tager Allan Olsens
sange under kærlig behandling, giver koncert på Husmandsstedet fredag 20. april
klokken 20.
Bandet bebuder, skriver
Husmandsstedet i en pressemeddelelse, at de nok er
seriøse men på ingen måde kedelige. Stilen og inspirationen er hentet fra folk
og rock genren og byder på

stærke tekster, krydret med
en masse svedige guitarsoloer, og dampende hammond
orgel.
Norlans Stemme består af
Torben Konradsen, sang og
akk. guitar, Ole ”Splint” Jensen, guitar, Kenneth Aagaard, trommer, Niels Hansen,
bas og Hanne Fladegaard,
klaver og orgel.
Billetprisen er 125 kroner.
/EXP

Byg til vækst sender unge kontanthjælpsmodtagere og andre i
snusepraktik. Foto: nils svalebøg

læserBreV: Min kone og jeg har af
og til tænkt på at migrere til Spanien, men det lykkedes aldrig for os.
Spanien er et mærkeligt land. En
dag, da det regnede her i Danmark
og vores konto var på et minimum,
rystede vi sparebøssen og tog til Malaga med et billigt fly.
Da vi landede, skinnede solen, og
vi tog straks en taxi op til det lokale
oficina municipal – altså kommunekontoret. Efter lidt ventetid kom vi
til at tale med en herre, som så ud,
som om han havde en vis status på
kontoret.
Da ingen af os kunne spansk, forklarede vi ham først på dansk vores
formål, men da han så uforstående
på os, slog vi over i engelsk, da de ingen tolk havde.
Det gik bedre. Jeg fortalte ham vores historie, som den var, at vi gerne ville bo her i varmen, da min kone har nogle problemer med ryggen, som bliver meget værre, når det
koldt, som det jo er i Danmark, hvor
vi kommer fra.
Vi forklarede, at vi var migranter,
som gerne ville have hjælp, da vi ingen penge havde. Vi måtte også indrømme, at vi ikke havde noget sted
at bo. Det ville vi også gerne have
hjælp til.
Kontormanden så måbende på
os, slog ud med armene og sagde, at
det kunne han desværre ikke hjælpe
os med.
Hvis vi manglede penge, måtte vi
først have arbejdstilladelse og dernæst forsøge at få et arbejde og på
den måde tjene penge til livets ophold. Bolig kunne han heller ikke
hjælpe os med.
Vi blev lidt forundret. Spanien er
da et EU-land ligesom Danmark, og i
Danmark behandler vi da ikke fremmede mennesker på den måde. Vi
er da positive og gæstfrie og hjælper
da gerne.
Vi forlod slukørede kontoret. Vi
havde drømt om at få et godt liv i
Spanien og havde været sikker på,
at Spanien ville sørge godt for os og
hjælpe os med at integrere os i Spanien, ligesom vi gør i Danmark.
Jeg glemte helt at spørge kontormanden om, hvor den nærmeste
ørelæge lå. For jeg trænger vist også til høreapparater. Men nå, sådan
nogle havde jeg vel heller ikke fået.
Nu stod vi der på gaden og vidste ikke vores levende råd. Vi var taget af sted uden ret mange penge.
Vi havde kun vores kuffert og vores
Iphone.
Jeg tænkte på, om jeg skulle gå tilbage til kontormanden for at høre,
om han mon ville betale vores rejse hjem til Danmark igen - men jeg
opgav.
Han havde været for negativ. Det
er vi heldigvis ikke i Danmark.

Faaborg: Områderedaktør:
Torsten Cilleborg
63 45 22 19, tc@faa.dk
Journalister:
Bent Warncke, 65 45 51 39,
bew@fyens.dk
Palle Søby Eriksen, 65 45 52 90
pse@fyens.dk

- Vi går efter din
tilstedeværelse
og dit engagement
Unge mennesker vokser, når de får
ejerskab til en opgave og kan se, at
de kan løse den, siger formand på
byggepladsen ved Korsløkkeparken.
Her har Alexander fået modet til at
tage en uddannelse som elektriker.
ulrik sass
sass@fyens.dk

- Hvordan har han kunnet gå ledig?
28-årig Hussein Kassam har via "Byg til Vækst" fået job som
murerarbejdsmand hos Hansson & Knudsen. Han imponerede
under sin fire ugers snusepraktik i Korsløkkeparken.
ulrik sass
sass@fyens.dk

Odense: 28-årige Hussein Kassam har et smittende smil og
et fast håndtryk.
Han er en af de mere end
100 håndværkere, der lige nu
arbejder med at få anden etape af Korsløkkeparken renoveret og ser ud til at stortrives i arbejdet som murerarbejdsmand på den store byggeplads.
Hussein Kassam har været
på kontakthjælp i en længere
periode, da han blev ledig efter at have arbejdet sammen
med sin storebror, der valgte
at flytte til Jylland.
Han begyndte her i en såkaldt snusepraktik - et fire

Maria Retoft Pedersen, 63 45 21 29,
mawr@fyens.dk
Redaktion: Kanneworffs Gård,
Torvet 8b, 5600 Faaborg
E-mail: faaborg@faa.dk
Åbningstid: Mandag-torsdag
kl. 8.30-16, fredag kl. 8.30-15.30.
Tlf.: 63 45 22 25

Annoncer: Allan Hansen,
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ugers forløb, som i hans tilfælde foregik hos murerfirmaet Hansson & Knudsen,
og efterfølgende er han blevet ansat i firmaet.
- Hvorfor Hussein har gået arbejdsløs, forstår jeg ikke,
for han gør det fantastisk, siger byggeleder Frank Asmus
Christensen.
Alligevel er den unge
mand lidt nervøs ved at skulle mødes med en journalist i
dag, for på grund af sygdom
er han alene på pladsen til at
blande mørtel. Og hvis han
er væk for længe, risikerer
det at gå ud over holdets akkord.
Det alene fortæller noget om ansvarsbevidsthed,
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mener byggelederen. Hussein Kassam kan godt lide,
at andre sætter pris på hans
arbejde. Og i dag er han glad
for, at han fik en uventet
mulighed for at vise sit værd
her:
- Jeg havde slet ikke tænkt
på den mulighed, inden jeg
kom her. Praktikken er godt
nok lidt hård, når du ikke er
vant til arbejdet og skal tidligt op om morgenen, men
efter en periode vænner du
dig til det. Jeg kan godt lide
at møde om morgenen, lige drikke en kop kaffe og så
komme i gang, som han siger.
Han mener, at det handler
om at vise, hvad man kan,

når man er i praktik. Og nyder nu at tjene sine egne penge:
- Når du er på kontanthjælp, kan det være svært
at have råd til ret meget ud
over huslejen - for eksempel cigaretter. Jeg kunne heller ikke tage et kørekort eller et truckcertifikat, som jeg
gerne vil nu. Det vil også give
mig nogle muligheder for at
få arbejde andre steder, hvis
jeg ikke kan blive her, siger
han.
- Jeg kunne godt forestille mig, at der var flere, som
kunne have lyst til at arbejde sådan her - ikke mindst
når de ser, hvad de kan få i
løn.
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ÅrsLev: Lyst træ skyder op fra
den mudrede jord og danner
lange rækker af boliger, der
snart kun venter på at blive
fyldt med liv. Gule og hvide
maskiner med store metalskovle for enden står og venter på at blive tændt. Mænd
i sort arbejdstøj, der ikke
skænker regnen en tanke, går
rundt blandt byggemateriale. En af dem er Sten Ørgaard
fra Gislev. Og siden den 29. januar har han som en del af
teamet hos Hans Jørgensen
og Søn haft sin daglige gang
på det bæredygtige byggeri
på Lensvej.
- Lige nu lægger jeg tag på
de forsyningsskure, vi næsten
lige er blevet færdige med, siger han.
Det er ikke en sætning, han
har været vant til at kunne
sige i sit 30-årige liv. I dag er
han voksen tømrerlærling,
men for to måneder siden
var det et fag, der var ukendt
for ham. Han er nemlig uddannet landmand, og han er
tidligere sergent i forsvaret,
fabriksarbejder, teltopstiller
og chauffør.
- Jeg suger alt den viden til
mig, som jeg kan. Det er fedt,
at man kan se, at man har
været med til at skabe noget. Man kan se en udvikling
i det, man laver, siger den
nyklækkede tømrerlærling.
I november 2017 stod Sten
Ørgaard uden et arbejde. Og
det var det, der fik ham sporet ind på faget.

13 udstillere med collage og assemblage.
Korinth: Når Galleri Korinth
14. april præsenterer udstillingen ”Collage og Assemblage”, vil de besøgende kunne se
en udstilling med papirlapper,
fragmenter, løsdele, sammensat, påklistret, reorganiseret på
nye måder.
Collage - sammenklistret
papir - er et af den moderne
kunsts mange udtryk, og selv
om mange måske kun kender det som det, deres børn
og børnebørn har hjembragt
fra børnehave og skole, var collage en kunstform, som både
Picasso og Braque anvendte.
Assemblage er tredimensionel collage, hvor elementerne
i højere grad er forskellige løsdele, ofte fundet blandt kasserede genstande.
- I Galleri Korinth er vores
vision at vise mange forskellige udtryk indenfor den moderne kunst, og vi har her folk,
som har arbejdet med collage og assemblage. Som over-

byg til vækst banede vejen

Som en del af kommunens
aktivering og som et resultat af en Byg til Vækst aftale
med bygherren bag - CIVICA
- blev han snusepraktikant
på byggeprojektet på Lensvej i en måned.
- Jeg fik lov til at prøve det

Fakta

KIlDE: SuSAnnE OlESEn, ChEFKOnSulEnT I ByG TIl VæKST

af og se, om det var noget for
mig, siger Sten Ørgaard.
Byg til Vækst er en netværksforening bestående af
de fynske jobcentre, byggeog anlægsbranchens arbejdsgivere og arbejdstagere og de
uddannelser, der beskæftiger
sig med branchen. Foreningens fokus er at sikre Fyn arbejdspladser og arbejdskraft
indenfor byg og anlæg.
Sten Ørgaard er den første
fra Faaborg-Midtfyn Kommune, der er kommet på
et projekt under Hans Jørgensen og Søn. Men han er
langt fra den første, de har

alexander Kongsdal
rasmussen

Kunst af det
kasserede

sÅdaN HjæLper
byg tiL vækst
persoNer som steN
Alle Byg til Væksts projekter
foregår på byggepladserne.
Og som udgangspunkt
kun på byggerier med en
byggesum på over 100
millioner kroner.
typisk arbejder Byg til
Vækst med rekruttering
af lærlinge og almindelig
arbejdskraft til
byggepladsen. Men også
snusepraktik til ledige, der
vil prøve branchen af med
henblik på arbejde eller
uddannelse.
Alle aftaler er skræddersyet
til det enkelte byggeri og
bygherrens ønsker.
Byg til vækst har en
rammeaftale med CIVICA.
Det betyder, at der indgår
en Byg til Vækst aftale på
alle deres renoveringer og
nybyg.

jeg synes, det er rart
at opleve nogle af
de ting, der er ved at
være på en arbejdsplads, inden man
begynder i skole.
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Annoncer:
Anders K. Høgh, 65 45 22 14

Sten Ørgaard fra Gislev stod uden arbejde
i vinteren 2017, men netværksforeningen
Byg til Vækst fik ham i snusepraktik.
I dag er han voksen tømrerlærling.
Amanda Flyvbjerg Larsen

CC

potentialet er til stede eller
ej.
- Vi går efter din tilstedeværelse og noget engagement,
men det sidste kommer helt
af sig selv, når man bliver en
del af et team. Her får de en
fællesskabsfølelse. Man bliver ikke overladt til sig selv,
men begynder med en forholdsvis simpel opgave, som
så bliver en rutineopgave. Det
giver dig ejerskab til opgaven.
Og så vokser du menneskeligt. Og når opgaven så er blevet lidt for rutinepræget, lægger vi lidt mere på. Det er min
opskrift, siger han.
23 årige Alexander Kongsdal Rasmussen er en af dem,
det er lykkedes for.
Han er på kontanthjælp
og i snusepraktik som elektriker hos Kemp og Lauritzen
og har fået mod på uddanne sig:
- Jeg gik egentlig i skole,
men stoppede af personlige
årsager. Nu er jeg helt klar til
at komme tilbage.
- Jeg tror, det giver en fordel, at jeg har været her, når
vi skal til at søge praktikpladser. Derfor er man også nødt
til at vise, hvad man kan, hvis
man vil have en chance, fortæller han.
En ting er han lidt stolt af.
Selv om han er flyttet hjemmefra, lykkedes det ham at
komme tidligt op om morgenen:
- Jeg synes, det er rart at
opleve nogle af de ting, der
er ved at være på en arbejdsplads, inden man begynder
i skole. Det betyder blandt
andet, at jeg skal op klokken
fem om morgenen for at cykle herud, smiler han.
Han begynder på sin uddannelse til august.

F y n s A m t s Av i s
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sten fandt
ro og
stabilitet
som
tømrerlærling
amfla@jfmedier.dk

Odense: Det behøver ikke at
være så svært, mener Casper
Kruse. Han er formand for
Kemp og Lauritzens afdeling
på byggepladsen ved Korsløkkeparken og giver en enkel opskrift på, hvad der kræves for at få succes i en snusepraktik:
- Byggebranchen er en god
mulighed for nogle knægte,
der måske ikke rigtigt ved,
hvad de vil. Her lærer de at
komme op om morgenen,
møde til tiden og arbejde til
det er fyraften - det er en stor
del af det at være håndværker. Kan man det og samtidig blive en del af det team,
der er på byggepladsen, skal
du nok lære at blive håndværker.
- Det handler om at lære at
indgå i et fællesskab, og når
man har nogle aftaler over
for hinanden, skal de overholdes. Kan man det, er min
oplevelse, at de unge vokser
ret hurtigt. De finder ud af,
at der ikke er så lang vej til
en succesoplevelse i dagligdagen og til at få det bedre
med sig selv.
Casper Kruse kan efterhånden hurtigt spotte, om

skriften antyder, indgår papir
i mange forskellige former og
hentet fra aviser, tapetrester
og gamle ugeblade, gazebind
og bogillustrationer, klistret
op på baggrunde af bogomslag, kageæsker m.v., skriver
galleriet.
Udstillingen præsenterer
13 kunstnere, nemlig Poul R.
Weile, Lars Mikkes, Claes Otto
Jennow, Magnus Møller, Henning U. Sørensen, Mette Boe,
Nancy Bech, Holger Klintholm, Eva C., Tom Petersen,
Ulla Gerd, Karen Madsen og
Lene Vidding. En del af kunstnerne vil være til stede under
ferniseringen.
Der vil være artisttalk søndag 22. april kl. 14 med Karen Madsen, søndag 29. april
kl. 14 med Eva C. og Holger Klintholm og søndag 6.
maj kl. 14 med Ulla Gerd.
Lørdag 21. april kl. 14 er der
workshop.
Gratis adgang til alt. /EXP

24-årig slap heldigt fra ulykke

CC Jeg har fået

selvom sten Ørgaard aldrig har arbejdet inden for
tømrerfaget før, har han lidt viden om byggeteknik fra sin
landmandsuddannelse. Og han er allerede begyndt at udføre
opgaver på arbejdet uden makkeren ved sin side.
Foto: Amanda Flyvbjerg
haft i samarbejdet med Byg
til Vækst.
- Der er selvfølgelig en omkostning forbundet med det.
Men vi er meget bevidste om,
at vi skal have uddannet nogle flere folk for at mindske
manglen på kvalificeret arbejdskraft. På den her måde
kan vi se, om de har viljen og
styrken, siger tømrermesteren, Kresten Poulsen.
Snusepraktikken vækkede
hans interesse. Og kort efter
opstarten i slutningen af januar, stod det klart, at der
kunne være en fremtid for
ham.
- Jeg blev allerede tidligt i
forløbet præsenteret for idéen med, at jeg kunne fortsætte hos Hans Jørgensen
og Søn som voksen tømrerlærling bagefter. Og det satte
tanker i gang, siger han.
Det var Kresten Poulsen,
tømrermester hos Hans Jørgensen og Søn, der så mulighederne i Sten Ørgaard.

mere tid til min familie, fordi jeg arbejder
mandag til fredag på
faste tidspunkter og
har fri hver weekend.
Og det er uvurderligt
med mere familietid.

- Jeg har et motto, der lyder, 'er viljen der, skal vi nok
lære dem det'. Jeg synes absolut, der er vilje hos Sten, siger
Kresten Poulsen.

ro og stabilitet

Sten Ørgaard takkede ja til
tilbuddet om at blive, og de
næste 3,5 år skal han suge
endnu mere viden til sig som
tømrerlærling.
- Det giver ro og stabilitet
i min hverdag, fordi jeg ved,
hvad jeg skal og hvad der
kommer ind hver måned.
Det har også påvirket mit humør til det bedre, siger han.
Men det har også haft en
stor betydning for privatlivet.
Han er nemlig gift og har en
søn, og inden tiden som snusepraktikant arbejdede han
på meget varierende tidspunkter.
- Jeg har fået mere tid med
min familie, fordi jeg arbejder mandag til fredag på faste tidspunkter og har fri
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sten ØrgAArd,
tØmmerlærling

sten Ørgaard (til venstre) er glad for, at han er endt, hvor han er endt. Og Kresten Poulsen fra Hans
Jørgensen og søn (til højre) er glad for sten Ørgaards arbejdsindsats. Foto: Amanda Flyvbjerg
hver weekend. Og det er
uvurderligt med mere familietid, siger Sten Ørgaard.
Han er ikke den eneste,
der har haft en succesoplevelse. Omkring 20 fra Faaborg-Midtfyn Kommune

har været under et Byg til
Vækst-projekt. Og det er kun
en tredjedel af dem, der ikke
er kommet videre. Til hvert
projekt er der tilknyttet en
virksomhedskonsulent, som
tager sig af alt omkring sam-

arbejdet med netværksforeningen. Det oplyser Susanne Olesen, chefkonsulent
hos Byg til Vækst.
- Det giver en tryghed, at
det er den samme person. Og
det skaber relationer. Når en

ny starter, bliver alle medarbejdere også informeret om
det over et rundstykke. De
giver tid og plads til de nye.
Branchen bakker op, og det
er vigtigt, siger hun.
Nogle af dem, der er kommet videre, fandt ikke lykken
på deres første projekt, men
netværket i Byg til Vækst har
hjulpet dem andre steder
hen. Og til dem, der skal starte i et forløb, har Sten Ørgaard et råd.
- De skal tage det til sig med
et åbent sind. De skal tage fat
og være en del af arbejdet, siger tømrerlærlingen.

Faaborg/Millinge: En 24-årig
bilist slap utrolig heldigt fra en
ulykke, der ved 14-tiden lørdag
skete på Assensvej mellem Faaborg og Millinge tæt ved afkørslen til Grubbemøllegyden. I det som Beredskab Fyn
beskriver som en "håndværkerbil", kom manden med al
for høj fart for langt over i den
modgående kørebane, hvor
han strejfede en modkørende og efterfølgende mistede
kontrollen over bilen. Den røg
i grøften, slog en kolbøtte og
røg tilbage på kørebanen, hvor
den endte liggende på siden.
Bilen var dog så ramponeret,
at den 24 årige, der er fra Syd-

fyn, ikke kunne åbne nogle af
dørene. Beredskab Fyn måtte
fjerne frontruden og fik skåret
et hul, så han kunne komme
ud den vej.
- Han kunne selv gå og stå
efter uheldet. I forhold til den
tur, bilen havde taget, var han
sluppet billigt. Sådan så det ud
til i hvert fald, fortæller indsatsleder Henning Kristensen.
Den 24-årige blev efterfølgende kørt til hospitalet med
henblik på at blive tjekket for
skader.
Assensvej var spærret en times tid på grund af uheldet.
(bEw)

Gildet skal have ny skatmester
Faaborg: Der venter en stor
aften i Sct. Georgs Gildet i Faaborg. Tirsdag 17. april kl. 19
samles gildet for at festligholde dagen, hvor tanken om at
skabe en organisation for tidligere spejdere blev ført ud i
livet.
1907 var året, hvor Lord Robert Baden Powell startede
den verdensomspændende
spejderbevægelse. At forstå
og respektere spejdertanken
førte allerede i 1909 til dannelsen af Det Danske Spejderkorps, der dengang kun var for
drenge. Siden blev pigerne organiseret, og også her var Danmark med i 1916.
I 1930’erne var der allerede
så mange lidt ældre spejdere,

der savnede sammenholdet
og idealismen, så tanken opstod om at skabe en gruppe
for de ”gamle” spejdere, der
gerne ville videreføre spejderidealerne. Det første Sct. Georgs Gilde i Danmark blev således oprettet 24. april 1933.
På Sct. Georgs-aftenen skal
et gildemedlem i Faaborg aflægge Væbnerløftet, ligesom
der i år skal indsættes en ny
skatmester. Vibeke Bargsteen
stopper, og en ny skatmester
skal varetage posten de næste
tre år.
I eftergildehallen serveres
en lille lækker anretning samt
kaffe/te med småkager. Drikkevarer kan købes til de sædvanlige lave priser.
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