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DET VAR DENGANG

Silkeborg-studerende skal i
praktik i Vietnam og Spanien

Henvendelser om artikler bragt under »Det var den gang« kan ske til:
Silkeborg Arkiv - E-mail: arkiv@silkeborgbib.dk - Tlf.: 87 22 19 24

Handelsøkonomer
kan få SU med
til udlandet
SILKEBORG: Erhvervsakademi Dania, som blandt andet
uddanner handelsøkonomer i
afdelingen på Bredhøjvej, oplever en stigende interesse for
at tage til udlandet i den otte
måneder lange praktikperiode.
Her og nu ved 23 af afdelingens 29 handelsøkonomstuderende, hvad de skal lave efter sommerferien.
- Vi har 15 studerende på

vej til udlandet og tre, som er i
fuld gang med deres praktik i
udlandet. Det er lande som
Spanien, Italien og Schweiz
samt Vietnam, vores studerende tager til. Det er primært
i danske virksomheder, som
opererer globalt, at handelsøkonomer finder plads, siger
virksomhedskonsulent
på
Dania, Hanne Hoberg.
Handelsøkonomstuderende Peter Thomsen er blandt
dme, som skal til udlandet.
- Jeg skal til Mascot Internationals afdeling i Vietnam,
og det glæder jeg mig til, siger
han.

En anden studerende, Mikkel Lindved, tager også SU’en
med, når han skal til Malaga i
Spanien for at arbejde på
salgskontoret hos Venga Travel.
Samtidig kigger Hanne Hoberg efter endnu flere internationale virksomheder, som
gerne vil have en handelsøkonom i »gratis« praktik.
Handelsøkonomerne skal i
Danmark have løn under deres praktikophold, men nye
regler fra 2012 betyder, at
man som handelsøkonomstuderende kan tage sin SU med i
praktik i udlandet.

Bo Linde cykler til
Paris som en del af
Team Rynkeby, og
i den forbindelse
har hg-elever valgt
at støtte ham og
kræftramte børn.
Fra venstre er det
Nicky Kongensgaard, Nilufer Kavakli, Julie Jensen,
Stefanie Overballe
samt Sanne Skov
Nielsen. Bo Linde
har taget en af de
unikke T-shirts på.

Willy Andersen havde sin slagterbutik på Østergade 7. FOTO UDLÅNT AF SILKEBORG ARKIV

Slagterens butik
og slagterens villa
Huset, vi bragte under
denne rubrik i maj,
var Ansvej 20, hvor
slagter Willy Andersen
i mange år boede
SILKEBORG: I slutningen af
maj bragte vi her på rubrikken »Det var dengang« et foto
af en villa. Silkeborg Arkiv
vidste ikke meget andet om
fotoet end, at det var taget i
1939 af fotografmester Johannes Jensen, og vi spurgte,
om der var nogen blandt læserne, der kunne hjælpe med
oplysninger.
Det var der.
Flere læsere har reageret og
kontaktet Silkeborg Arkiv - og
stor tak for det.
De har samstemmende
sagt, at det var villaen på Ansvej 20 - set fra Trækstien.
Her boede i mange år slagter Willy Andersen, som hav-

de forretning på Østergade
frem til omkring 1967.
Vi bringer derfor i dag også
et foto fra Østergade 7 optaget i 1967.
Her ses »Slagter Willy« helt
til højre og i midten Midtjysk
Cykellager, som senere ind-

Tekst og foto: Søren Nielsen

Det gamle foto fra 1939 viser villaen på Ansvej 20, og her
boede slagtermester Willy Andersen.
FOTO: JOHANNES JENSEN/SILKEBORG ARKIV

‼ Arbejdspladser

lukker ikke
Kære Susanne Bådum. Vi skal
vist mødes til en dialog, det
håber jeg, du er med på.
I Midtjyllands Avis den 26.
juni skriver du, at der er taget

SILKEBORG: Radiovært Bo
Linde fra Morgencompagniet
på Radio 1 blev noget mundlam, da han i morges blev
overrasket af nogle hg-elever
fra Handelsskolen Silkeborg.

For da de fem elever gik ind
i radiostudiet, havde de nemlig en god nyhed med til Bo
Linde.
Nyheden var, at han modtager 8950 kr. til sin indsamling til kræftramte børn, som
han i øjeblikket er i gang med,
inden han om kort tid cykler
til Paris som en del af Team
Rynkeby.
Beløbet havde hg-eleverne
indsamlet gennem et eksamensprojekt, hvor de har lavet unikke T-shirts med for-

skellige håndtegninger. Nogle
af tegningerne var lavet af
børnehavebørn, mens hg-eleverne også selv havde haft
malingen fremme.
De forskellige T-shirts var
efterfølgende blev solgt til
forskellige personer og virksomheder, der alle gerne ville
støtte det gode formål.
Bo Linde skal i eftermiddag
have overrakt beløbet i forbindelse med hg-elevernes
dimission.

‼ God sommer, Søren Kristensen!

Debatindlæg må højest være på 400 ord.
Skriv til silkeborg@mja.dk eller Papirfabrikken 18, 8600 Silkeborg

Socialudvalgsformand
i Silkeborg Kommune

Hg-elever støtter kræftramte
børn gennem radiovært
Et eksamensprojekt
kommer nu familier
med kræftramte
børn til gode

DEBAT

Af Elin Sonne (SF)

drog
slagterforretningens
areal. Til venstre er det Hanne
Hansens
damefrisørsalon.
Ejendommen eksisterer fortsat, i dag er det Dansk Papirvare og forretningen Sy og
Design, der har forretningslokalerne.

beslutning om, at nogle arbejdspladser på handicap- og
psykiatriområdet lukker. Og
mit svar er: Det er der ikke!
Overskriften på dit indlæg
»Mon politikerne vil samarbejde med de ansatte på handicapområdet?«, kan vel med
rette stilles med omvendt fortegn.

Af Per Brobæk Madsen,
Susanne Bang Bådum og
Johnny Specht
Henholdsvis formand og næstformænd i Fagligt Fællesskab

Kære Søren Kristensen.
Ifølge Silkeborg Kommunens egen indberetning til
Danmarks Statistik havde
kommunen i 2012 et samlet
mindre forbrug på 154 mio.
kr. på serviceområdet, svarende til 4,3 %. At de fleste af
pengene overføres til 2013,
ændrer ikke på mindreforbruget, og at der er i øvrigt langt
fra en garanti for, at de bruges
i 2013.
Det, vi påpeger, er blot, at

det er på tide at lette lidt på
bremsen og bruge de penge,
byrådet har besluttet.
Flere ville være i arbejde og
færre ville blive smidt ud af
dagpengesystemet, hvis de
kommunale arbejdspladser
havde det serviceniveau, som
byrådet har vedtaget. Arbejdsmiljøet og serviceniveauet ville være bedre, til
gavn for ansatte og borgere.
Dette er både et politisk ansvar og et ledelsesmæssigt
ansvar, uanset økonomisk
overførselsret fra år til år.
Og selvfølgelig har medarbejderrepræsentanterne
i
MED-udvalgene også et ansvar. Ikke mindst for at påpege en uhensigtsmæssig udvik-

ling, hvilket de efter vores
opfattelse til fulde lever op til.
Ved starten af 2012 var kassebeholdningen ca. 250 mio.
kr. Hen over året 2012 steg
beholdningen kontinuerligt
til ca. 400 mio. kr. ved overgangen til 2013.
Af kommunens egne tal
kan man læse, at stigningen
sker, fordi udgifterne til både
anlæg og drift er lavere end
vedtaget af byrådet.
Vi tillod os derfor ved nytårstid at påpege denne udvikling og opfordrede byrådet til
at slippe bremsen lidt.
Vi opfordrede, og det gør vi
stadig, byrådet til at sikre, at
det serviceniveau, som er blevet behandlet i medarbejder-

indflydelsesorganerne
og
vedtaget af byrådet, også bliver det serviceniveau, der leveres.
Dengang blev vi belært om,
at den store kassebeholdning
alene var et øjebliksbillede,
og at den, lige som en privat
budgetkonto, ville falde på
grund af allerede planlagte
udgifter.
Siden årsskiftet er Silkeborg Kommunes kassebeholdning fortsat med at stige
fra 400 mio. kr. til over 500
mio. kr., så sammenligningen
med en privat budgetkonto
holder vist ikke …

