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Jeg gik i livets hårde skole
Interview med Glen Riddersholm, SønderjydskE’s 
superliga-træner, om en barsk opvækst i en  
arbejderfamilie i Esbjerg – og om hans lange  
vej til at kunne leve af fodbold.
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Kære læser

Velkommen indenfor i det tredje nummer af magasinet   
“FOKUS - på dit og mit liv”. Magasinet, der skrives og udgives  
af Socialdemokratiet i Hadeslev Kommune, men som henven-
der sig til alle uanset politisk ståsted. 

I forhold til de to første udgaver af magasinet har vi i denne udgave 
udvidet både formatet og sidetallet. Derved har vi fået endnu mere 
plads til at skrive om emner, der har betydning for vores fællesskab - 
emner, der betyder noget for dit og mit liv.

I den socialdemokratiske byrådsgruppe er vi meget optaget af at drive 
politik i så tæt samspil med borgerne som muligt. Vi ønsker ikke at iso-
lere os i byrådssalen på rådhuset og udelukkende træffe beslutninger 
på baggrund af sagsfremstillinger og forvaltningens indstilling. Vi ønsker 
at træffe beslutninger i øjenhøjde med borgerne, og vi vil meget gerne 
træffe beslutninger på baggrund af dialog med borgerne. Vi søger 
gerne dialog med borgere, foreninger eller virksomheder for at hente 
inspiration og for at blive klogere.
I dette nummer af “FOKUS - på dit og mit liv” stiller vi skarp på frivil-
lighed, og vi har bedt et par frivillige fortælle om deres erfaring som 
frivillige indenfor det sociale område. 

Frivillighed omtales ofte som nøglen til velfærdssamfundets overlevel-
se, men kan frivillighed løse de udfordringer, vi står overfor? Og hvad 
skal der grunden til for, at frivillighed bliver en succes? Disse og mange 
andre spørgsmål forsøger vi at finde svaret på ved et borgermøde 
mandag den 4. november i Slotsgade 25 i Haderslev. Senere i novem-
ber inviterer vi til borgermøde om den lokale klimaindsats. Begge 
borgermøder kan du læse meget mere om her i magasinet.

I “FOKUS -på dit og mit liv” går vi også bag om markante personlighe-
der og bag om medlemmerne af den socialdemokratiske byrådsgrup-
pe. I dette nummer kan du således møde den karismatiske fodbold-
træner i SønderjyskE, Glen Riddersholm og byrådsmedlem Kim 
Kabelka, der under valgkampen gjorde sig bemærket ved at forulykke 
med en pølsevogn.

God læselyst og på gensyn ved borgermøderne.

Henrik Rønnow, gruppeformand
Socialdemokratiet i Haderslev Kommune

Kim bragede
lige ind i byrådet
PORTRÆT: Kim Kabelka er klassens nye dreng 
i den socialdemokratiske byrådsgruppe. Et for-
friskende, men til tider også irriterende pust 
for de mere rutinerede politikerkolleger.

Af Flemming Just
Foto: Heinrich Clausen

Det er ikke helt ved siden af at sige, at han kom ind i Haderslev Byråd 
med et brag. Bogstavelig talt. Med en pølsevogn hægtet på bilen knalde-
de Kim Kabelka ind i et vejskilt op til kommunalvalget i november 2017.
Vejskiltet blev bøjet, pølsevognen helt smadret og den socialdemo-
kratiske byrådskandidat måtte den dag opgive at møde vælgerne som 
planlagt. Med røde hotdogs uden for købmanden i Hoptrup.
Men sammenstødet med vejskiltet betød også, at stort set hele den 
danske dagspresse – trykte såvel som elektroniske medier – bragte 
historien om Kabelka og hans utraditionelle pølsevogns-kampagne. 
Og dermed kan det jo ikke helt afvises, at den massive medieomtale fik 
det ene brag til at følge det andet. I hvert fald bragede Kim Kalbelka ind 
i Haderslev Byråd med 462 stemmer. 
- Med en ”død” pølsevogn midt i valgkampen var jeg ilde stedt. Det lyk-
kedes dog at lave en rigtig fin aftale om at låne en anden. På den måde 
kunne jeg alligevel stille op med de røde pølser uden for købmændene 
i Marstrup og Starup, smiler den 45-årige socialdemokrat og forklarer 
idéen med pølsevognen:
- Det er jo et sted, hvor folk altid snakker sammen.

Stiller bare spørgsmål
Uheldet med pølserne, der skete fordi en klap på vognen sprang op 
under kørslen, var kun første gang, Kim Kabelka demonstrerede en 
anderledes tilgang til det politiske arbejde. 
I de forløbne snart to år har han ofte gjort sig bemærket, når han ikke 
uden videre har villet acceptere rutiner og sagsfremstillinger i politiske 
udvalg og byråd. Det har betydet, at nogle politikerkolleger opfatter ham 
som et friskt pust. Men også at andre betragter ham som lidt irriterende 
og besværlig.
- Det er ikke altid, at kreativ tankegang er noget, der bliver brugt i det 
kommunale system. Men jeg synes, at man skal forsøge at tænke ander-
ledes og mere i perspektiv. Dybest set stiller jeg jo bare spørgsmål, når 
andre synes, at en sag er indlysende.

Millioner i tomme boliger
Problematikken om kommunale garantier og 
tilskud til tomme ældreboliger er en af de 
sager, Kim Kabelka har stillet spørgsmålstegn 
ved. Det undrer ham, at kommunen år efter 
år poster to millioner kroner ud til disse 
tomme boliger. 

”Det er svært at gøre noget ved”, lød svaret 
fra ældre kolleger om, hvorfor de gennem 
otte år har postet skattekroner i omkring 40 
tomme ældreboliger i Haderslev Kommune.  
Kabelka blev stillet over for en kompliceret 
forklaring om, at det hele hang sammen med 
Lokale- og Anlægsfondens medfinansiering, 
der ville bortfalde, hvis det kommunale tilskud 
til de tomme ældreboliger blev sløjfet.
- Men det er da tude tosset, at kommunen 
gennem otte år har postet 16 millioner kroner 
i tomme ældreboliger. Man kunne altså have 
fået en hel del velfærd for de penge i stedet.

Genbrugscenter til det halve
Et andet eksempel på, at Kabelka stiller spørgs-
mål med baggrund i sund fornuft, var i debatten 
om et nyt genbrugscenter på Knavvej i Hader-
slev. En anbefaling fra Provas lød på et projekt 
til 103 millioner kroner – og så røg det nybagte 
socialdemokratiske medlem op af stolen:
- Jeg havde sendt projektet til en ven, der 

er ingeniør. Han vendte hurtigt tilbage med 
spørgsmålet: Sig mig, har I for mange penge i 
Haderslev Kommune? Det her kan da gøres 
for det halve, fortæller Kim Kabelka om svaret 
fra vennen og en af de sager, hvor byrådet trak 
i hans retning. Nu planlægges et genbrugscen-
ter til omkring 65 millioner.
For pokker. Sådan et sted skal jo ikke være en 
arkitektonisk perle. Det drejer sig trods alt om 
skrald, så centret skal først og fremmest have 
funktionalitet.

Andres penge, vi bruger
Endnu et eksempel på Kabelkas kritiske sans 
over for kendsgerninger, var sagen om de to 
motorvejsskilte for Reformationsstad Hader-
slev. Her indhentede kommunen et tilbud 
på 140.000 kroner for anskaffelse af skiltene. 

Men det beløb skurrede gevaldigt i Kabelkas 
ører, så han søgte selv et andet tilbud. Her var 
beløbet 25.000 kroner.
- Jeg synes jo, at vi hele tiden skal tænke på, at 
vi bruger andre folks penge – nemlig skatte-
borgernes. Og de penge skal vi selvfølgelig 
bruge med fornuft.

Men ellers er det børns ve og vel, der har 
Kim Kabelkas store bevågenhed i udvalget for 
Børn og Familie. Med en håndværksbaggrund 
er han også uddannet lærer og besidder 20 
års bred erfaring og viden fra specialområdet. 
Blandt andet havde han sit første lærerjob 
på Skolen ved Stadion – den nuværende 
Louiseskolen. Fra 2009 til oktober i fjor drev 
Kim Kabelka Den selvejende Familieinstitution 
Vernsgård i Starup.  

Dertil kommer erfaring og viden på folkesko-
leområdet. Her er Kabelka også godt klædt på 
efter ti år i skolebestyrelsen på Starup-Øsby 
skoler – de seks år som formand. 

Det var i øvrigt i perioden som skole-bestyrel-
sesformand, han besluttede at gå ind i politik. 
Det daværende byråd vedtog den såkaldte 
Haderslev-reform, der på skoleområdet blandt 
andet betød, at omegnsskolernes overbygning 
blev sløjfet og i stedet henlagt til Haderslev.

Det var en pølsevogn og hotdogs med 
røde pølser, der i valgkampen var med til 
at sende Kim Kabelka i Haderslev Byråd. 
– Når man står i en pølsevogn, snakker 
man altid fint med hinanden, forklarer 
han om idéen. 

”Jeg synes jo, at vi hele tiden 
skal tænke på, at vi bruger 
andre folks penge – nemlig 
skatteborgernes.”
Kim Kabelka,
byrådsmedlem for Socialdemokratiet.

PORTRÆT af en politikerKim Kabelka

Kim Kabelka, 45, er udlært smed og uddannet 
folkeskolelærer.

Valgt ind i Haderslev Byråd 2017.

Medlem af udvalget for Børn og Familie og 
Kultur og Fritid (næstformand).

Siden 1. august i år lærer på Syddanske Er-
hvervsskole i Vejle.

Gift med Trine, der er afdelingsleder på 
Rønshoved Skolehjem.

Parret har tre børn i alderen 10, 14 og 18 år.
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Af Flemming Just 

På den ene side højere levealder og dermed 
stigende kommunale udgifter som følge af, at 
vi bliver flere og flere ældre.
På den anden side en kommunal økonomi, 
der bliver stadig strammere og ikke umiddel-
bart matcher de accelererende udgifter på 
ældreområdet.

Løsningen er frivillighed. 
Sådan lyder det i hvert fald oftere og oftere 
fra forskellig side. Den tusindtallige hær af fri-
villige kan sættes ind for at fastholde velfærds-
samfundet, når samfundsøkonomien kommer 
til kort.

Ovenstående er baggrunden for, at Socialde-
mokratiet i Haderslev Kommune inviterer til 
stort borgermøde om frivillighed i kommunen. 
- Mødet er for alle. Uanset politisk ståsted. Og 
jeg håber selvfølgelig, at rigtigt mange borge-
re møder frem og bidrager med svar på de 
vigtige spørgsmål, der er omkring frivillighed, 
lyder det fra Henrik Rønnow, formand for den 
socialdemokratiske byrådsgruppe. Han under-
streger, at der ikke er tale om et politisk møde.
- På borgermødet vil vi lytte til de egentlige 

eksperter : Dem, der i det daglige fungerer 
som frivillige, hvad enten det er indenfor 
ældreomsorgen, udsatte børn og unge eller i 
andre sammenhænge, siger Henrik Rønnow, 
der blandt andet gerne vil have svar på disse 
spørgsmål:
Hvor langt kan vi nå med frivillighed, og hvad 
skal der til for, at frivillighed lykkes? Og hvad er 
i det hele taget forudsætningen for frivillighed?
 
- Jeg tror, at vi gennem de frivilliges erfarin-
ger og gennem dialog kan blive klogere på, 
hvordan vi som politikere skaber de bedste 
rammer omkring de frivillige og omkring 
deres indsats.
Den socialdemokratiske gruppeformand un-
derstreger samtidig, at frivillighed i hans optik 
aldrig må blive en gratis arbejdskraft eller en 
pligt.

- Frivillighed skal ikke løse bundne velfærds-
opgaver, men udelukkende være et væsentligt 
supplement til den offentlige indsats. Sådan er 
det allerede nu. Men jeg tror, at det kan gøres 
bedre. Både for de, der får glæde af de frivilli-
ge, men også for de frivillige selv, påpeger han.

Debatmøde sætter  
fokus på  
de frivillige
Socialdemokratiet i Haderslev Kommune inviterer borgerne 
til debat om de frivilliges rolle – og vilkår - i en tid, hvor 
frivilligheden ofte beskrives som nøglen til fortsat velfærd.

”Hvor langt kan vi nå med 
frivillighed, og hvad skal der til 
for, at frivillighed lykkes? Og 
hvad er i det hele taget forud-
sætningen for frivillighed?”
Henrik Rønnow,
formand for den 
socialdemokratiske byrådsgruppe

Skolereform vakte politisk 
interesse
- Dermed pillede man ved et af grundele-
menterne i lokalsamfundene, hvor f. eks. skole 
og idrætsforening i samspil holder på de 
unge. Men når de unge nu går i skole inde i 
storbyen, begynder de også at spille fodbold 
sammen med de nye kammerater derinde, 
forklarer Kim Kabelka og fortsætter :
- Og så mangler de i den lokale idrætsfor-
ening. Ikke kun som spillere, men også som 
holdledere og trænere for de yngste. Dermed 
udhules både skole og forening – og det er 
endnu en faktor, der udfordrer livskraften i de 
små samfund.

Således endnu en udmelding fra den nye 
”dreng” i klassen. I øvrigt forsøgte Kim Kabelka 
i første omgang at kæmpe for sine synspunk-
ter hos de konservative, men fandt i efteråret 

Kim Kabel: - Jeg synes jo, at man skal forsøge at tænke 
anderledes og mere i perspektiv. Dybest set stiller jeg jo 
bare spørgsmål, når andre synes, at en sag er indlysende.

2016 ud af, at hans holdninger langt bedre 
passede ind hos socialdemokraterne. 
Året efter viste det sig så, at den røde farve 
også passede ind i idéen med at kombinere 
hotdogs, pølsevogn og valgkampagne…...  

Hvordan kan man hedde 
Kabelka?
Det kan man, hvis ens svigerforældre hed 
Kaj og Karen og drev lædervarebutik på 
Aabenraas gågade i 20 år. 
Butikken hed Kabelka – en sammentræk-
ning af Karen, bælte og Kaj.
Kaj og Karen hed egentlig Pedersen til 
efternavn. Men som oftest stod der Kaj 
Kabelka, når butikkerne modtog kasser 
med nye varer. Og så tog parret navnefor-
andring til Kabelka. Inklusive datteren Trine.
Da hun blev gift med Kim, skiftede han 
også Christensen ud med Kabelka, der i 
øvrigt betyder håndtaske på tjekkisk.

”Det er ikke altid, at kreativ tankegang  
er noget, der bliver brugt i det  
kommunale system.” Kim Kabelka,

byrådsmedlem for Socialdemokratiet.

Borgemøder om frivillighed
•  Socialdemokratiet sætter frivillighe-

den i Haderslev Kommune til debat.

•  Alle er velkomne til at deltage i debat-
ten eller bare lytte.

•  Sted: Slotsgade 25.

•  Tid: Mandag 4. november  
klokken 19.00

•  Facilitator: Alex Bødiker 
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Af Flemming Just

De står med 100.000 kroner i hånden. Og de 
står og tripper for at gøre en indsats for de 
unge i Vojens. Vel at mærke en frivillig, ulønnet 
indsats. I både dag- og aftentimerne. 
Men en halv snes medlemmer i Goti-klubbens 
Venner er alligevel stået af. De er kørt godt 
og grundigt trætte, og har sat deres indsats 
på standby. Derfor må flere hundrede unge 
i Vojens i øjeblikket nøjes med at komme i 
lokalerne i Danmarksgade 8 én gang om ugen.
- Vi er blevet slidt op af et kommunalt system, 
der ikke forstår sig på, hvad det vil sige at 
samarbejde med frivillige, siger formand for 
Goti-klubbens Venner, Vivi Ravnskjær Terp. 
Når de frivillige Goti-venner har nedlagt ar-
bejdet, skyldes det, at de især gennem det se-
neste års tid har været både rundtossede og 
frustrerede over, at organisationsforandringer i 
kommunen har betydet forvirring og uklarhed 
omkring deres frivillige indsats. 
Lavt kommunalt informationsniveau og mangel 
på en fast kommunal kontakt er de frivilliges 
væsentligste anker, påpeger Vivi Ravnskjær Terp, 
der til daglig er forstander for Kirkens Korshær 
i Sønderborg. 

Gennem en lang årrække har den 43-årige 
forstander i sin fritid lagt hundredvis af timer 
i forskelligt frivilligt arbejde. De seneste fire 
år for Goti-klubbens Venner, som hun stif-
tede sammen med den daværende leder af 
klubben. 

Takket være de frivillige venner kunne de unge 
i Vojens i 2018 komme i Goti-klubben tre 
dage om ugen. Indtil sommerferien i år var det 
to gange hver uge. Men nu er den blot åben 
en dag om ugen. En konsekvens af, at de frivil-
lige har sat sig på hænderne. Indtil videre.
- Vi har ellers 100.000 kroner til en ny koor-
dinator. Penge, vi har søgt og fået bevilget af 
Socialstyrelsen, påpeger Vivi Ravnskjær Terp, 
der således har en nøgle til fortsat positiv 
aktivitet for Goti-klubben.
–Men vi ved ærlig talt ikke lige nu, om vi har 
energi til at fortsætte, siger hun.

Det paradoksale er, påpeger Vivi Ravnskjær, at 
både politikere og embedsmænd har været 
positive og glade for de frivilliges indsats. 
- Og det forstår man jo godt, for vi har sparet 
kommunen for masser af penge, fastslår hun 
og tilføjer :

- Det må være politikernes ansvar, at sam-
arbejdet kommer til at fungere, og jeg tror 
faktisk, at de gerne vil Goti-klubben og vi 
frivillige det bedste. Men de har desværre ikke 
større forståelse for hvordan. At sådan noget 
skal foregå i en samskabelses-proces med 
ordentlige, stabile rammer.    

Af Flemming Just
Foto: Heinrich Clausen

De fleste frivillige siger det samme: Vi gør 
arbejdet for at glæde andre. Men det er også 
til glæde for os selv.
Det samme siger Ilse Petersen, 73 år, og frivillig 

Af Flemming Just
Foto: Heinrich Clausen.

Haderslev Kommune på den ene side. Flere 
tusinde frivillige på den anden. I 65 sociale 
foreninger under Frivillig Center Haderslev og 
i organisationer som Ældre sagen og Dansk 
Røde Kors.

Der er masser af ressourcer at trække på i en 
tid, hvor kommunen i hastigt stigende grad 
skal skaffe flere penge til blandt andet at ser-
vicere et stigende antal ældre. Men hvordan er 
samarbejdet mellem kommune og de mange 
tusinde frivillige?   

Ikke særligt godt lyder det fra flere sider. 
Blandt andet fra Bodil Budde, 73 år og 
socialhumanitær koordinator i Ældre Sagen i 
Haderslev Kommune:
- Der er egentlig ikke noget samarbejde. Og 
hvis det alligevel sker ind i mellem, er det på 
vores initiativ.

Bodil Budde kan dog levere et eksempel på, 
at kommunen vitterlig har taget initiativer. Om 
end eksemplet alligevel ikke er flatterende for 
samme kommune:

Sociale tjenester for ældre
• Ældre Sagen i Haderslev har 

tre sociale tjenester for ældre 
borgere:

• Besøgstjenesten, hvor frivilli-
ge aflægger besøg i hjem eller 
plejehjem.

• Telefonstjernen, hvor frivillige 
hver dag foretager en opring-
ning til ældre, enlige.

• Motionsvennerne, hvor frivillige 
træner med ældre på plejehjem 
eller i de ældre egen bolig. 

Vojens-frivillige er kørt trætte
Goti-klubbens Venner er stoppet med at levere ulønnet arbejde i ung-
domsklubben i Danmarksgade i Vojens. Årsag: Et kommunalt system, 
der ikke forstår sig på at samarbejde med frivillige.

Frivillige mødte stopklods på plejehjem
Men Ilse Petersen brænder fortsat for det frivillige arbejde,  
der giver hendes liv en ekstra dimension.

Samarbejde om spiseprojekt blev 
aldrig til noget

- I et projekt Spisevenner – ældre, enlige, der 
skulle have noget at spise sammen med - bad 
kommunen os om at stille med nogle frivilli-
ge. Vi skaffede straks seks frivillige og kunne 
sagtens finde flere, fortæller Bodil Budde og 
fortsætter :
- Til gengæld vendte kommunen aldrig tilbage 
med nogle ældre til spisningen. Det frustrere-
de os virkelig. Ikke mindst fordi vi føler med 
borgere, der må sidde alene og spise.
Ældre Sagen har dog selv gjort en indsats 
på området. Tre-fire gange årligt arrangerer 
organisationen spis-sammen arrangement for 
60-70 borgere.

Frivillig Ilse Petersen og fra Bodil Budde, socialhumanitær 
koordinator i Ældre Sagen taler ofte sammen om opga-
verne og det sociale arbejde i Motionsvennerne.  

i Ældre Sagen.  Den tidligere sundhedsplejer-
ske kan vitterlig skrive under på, at det frivillige 
arbejde har givet hendes liv en ekstra dimensi-
on. Ikke mindst efter at hun mistede sin mand.
De seneste fire år har hun blandt andet 
lagt sin ulønnede indsats i Ældre Sagen. Det 
sker primært  i  Motionsvennerne, der tager 

ud for at træne beboerne på kommunens 
plejecentre eller ældre borgere i private hjem 
i forlængelse af den træning, der foregår på 
Kildebakken. 
- Der ligger en stor glæde i at kunne hjælpe og 
have kontakt med andre mennesker, fastslår 
Ilse Petersen.  

Men der er også udfordringer som frivillig, 
erkender Ilse Petersen. Udfordringer, der godt 
kan slå skår i den entusiasme, som frivillige 
ofte bliver opslugt af. 

Ilse Petersen havde for eksempel gerne været 
en oplevelse på Frederik Den 9. plejehjem for-
uden. Sammen med en anden frivillig i Ældre 
Sagen tog hun initiativ til en ugentlig oplevel-
ses-aften. Sammen med beboerne lavede de 
forskellige aktiviteter – sang, musik, bagning og 
samtaler ud fra fotos med motiver fra arbejde, 
bryllup, konfirmation og meget andet. 

Initiativet blev særdeles populært hos de 
ofte demensprægede beboere. Men per-
sonalet fik det stoppet efter kort tid, fordi 

medarbejderne ”ikke ønskede det”.  Aktivite-
ten blev dog alligevel genoptaget og blev en 
stor succes gennem tre år. Så kom der perso-
nale-reduktioner på plejehjemmet, hvorefter 
medarbejderne ikke længere havde tid til at 
deltage i aktiviteten.

- Og så måtte vi stoppe, fortæller Ilse Pe-
tersen, - for som frivillige kender vi jo ikke 
beboerne og deres behov. Det gør kun 
medarbejderne. 

Ilse Petersen og hendes frivillige kollega havde 
det rigtigt dårligt med, at de måtte stoppe 
med at give det, de opfattede som lidt livskva-
litet til beboerne.
- Vi blev godt nok banket tilbage i vores 

arbejdsglæde ved den lejlighed, erkender den 
tidligere sundhedsplejerske, der dog ufortrø-
dent fortsætter sin indsats i Ældre Sagen. 

”Der ligger en stor glæde i at 
kunne hjælpe og have kontakt 
med andre mennesker”
Ilse Petersen

GOTI-klubben i Vojens

Tilbyder kreativt værksted, musik-
værksted/øverum, stort compu-
terrum, biograf, spillerum med 
pool, airhockey og bordfodbold, 
fitnessrum med storskærm og 
forskellige hyggerum. 
Udendørs bilfri asfalt til fodbold, 
streethockey, basket og en have til 
hygge og blandt andet volleyball.

Er for børn og unge fra 4. klasse 
til 18 år.
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Det var livets hårde skole.
Sådan betegner han selv sin opvækst i en 
arbejderfamilie i Esbjerg.  En familie, der havde 
tæt tilknytning til havnen, da den vestjyske 
metropol endnu var en væsentlig del af den 
danske fiskeindustri. Begge forældre arbejdede 
i industrien på havnen.
- Egentlig havde jeg en tryg barndom, der dog 
også bød på visse udfordringer, siger Glen 
Riddersholm, 47, i en snak med FOKUS – på 
dit og mit liv. En snak, der skal handle om vest-
jydens vej til en status som superliga-træner.  
I øjeblikket som rorgænger i SønderjydskE. 
Tidligere i AGF og FC Midtjylland.
Hvad er det for en personlighed, der gemmer 
sig bag den 1,9 meter høje, lysblonde, lidt 
tyndhårede og konstant snakkende mand, der 
denne eftermiddag slapper en smule af i en 
blød stol i Haderslev Idrætscenter. Hvilke vær-
dier er han vokset op med? Og hvilke værdier 
lever han sit liv efter i en hård branche, hvor 
gode resultater er lig med succes, og dårlige 
ofte er ensbetydende med en fyreseddel?

Mens han sluger en sen frokost-sandwich til 
en Faxe Kondi gør Riddersholm det klart, 
at han faktisk er taknemlig for den barske 
barndom i Esbjerg, selvom udtrykket ”visse 
udfordringer” dækker over en opvækst i en 
familie med misbrugsproblemer, voldsomme 
skænderier, to skilsmisser og et problematisk 
for hold til en papfar.

Lærte at klare sig selv
- Men jeg lærte alligevel en masse ting, som 
jeg har taget videre med i livet. Først og frem-
mest at klare mig selv. Jeg måtte selv at finde 
ud af problemerne i skolen, og hvis kamme-
rater var på nakken af mig. Og så lærte jeg, at 
hårdt og ærligt arbejde lønner sig.
Det sidste praktiserede Glen Riddersholm ved 
selv at tjene sine lommepenge som fejedreng, 
bagerdreng, avisbud og andre fritidsjob.
Og fritiden i øvrigt? Den handlede meget 
tidligt om én og kun én ting: fodbold. Selv-
følgelig sparkede han til den runde kugle i 
Sædding-Guldager IF i drømmen om at blive 

til noget stort. Drømmen brast, da han måtte 
stoppe med at spille som 14-årig. En dårlig ryg 
var årsagen.
Men fodbolden slap han ikke. En ny drøm 
spirede og tog form. Drømmen om at blive 
toptræner og at kunne leve af det. Der skulle 
dog gå tyve år, inden den drøm gik i opfyldelse.
- Jeg havde et mål, og jeg følte en enorm dedi-
kation til fodbolden og det mål…..

Anerkendelse i fodboldklubben
Nok kom teenageren Glen Riddersholm på 
handelsskole og blev student. Og nok kom 
han i lære som reservedels-ekspedient hos 
Toyota i Esbjerg. Men det var ene og alene 
fodbold, hans liv handlede om. Nu som ung-
domstræner og leder i Sædding-Guldager IF. 
Selvom han altså kun var 15-16 år.
- Der var nogle voksne derude, der hele tiden 
gav mig opgaver og ansvar. Det voksede jeg 
med og blev på mange måder tidligt moden. 
- Jeg fik jo ikke megen opmærksomhed der-
hjemme, og ingen i min familie interesserede 

sig for sport og fodbold. I klubben var det 
anderledes. Her fik jeg anerkendelse, når 
jeg gjorde det godt. Men så sandelig også 
afregning ved kasse et, hvis jeg ikke gjorde mit 
arbejde ordentligt. 
- Jeg tror, at fodbolden i den periode var en 
slags faderlig autoritet for mig.
Jobbet med reservedelene hos Toyota i 
Esbjerg blev aldrig noget for Glen, der forlod 
Toyota, Sædding-Guldager IF og Esbjerg, da 
han havde mødt Tanja på Mommark Handels-
kostskole og sammen med hende flyttede 
til Ikast i 1995. Her kunne han videreføre sin 
fodboldpassion som ungdomstræner i Ikast FS 
og dernæst fra 1999 som ungdomstræner i 
nyoprettede FC Midtjylland. Stadig som frivillig 
og ulønnet. Men stadig med sigtekornet fast 
indstillet på målet: at trænergerningen blev en 
levevej.

Nattevagt for udviklingshæmmede
I Ikast havde han taget pædagoguddannelsen, 
og i næsten fem år herefter havde han job som 

vågen nattevagt i et bofællesskab for udvik-
lingshæmmede. Et helt bevidst jobvalg for fort-
sat at kunne arbejde med sin passion og drøm. 
Hver anden uge arbejdede han fra klokken 
22.45-07 og hver anden uge havde han fri. Her 
kunne han så hellige sig trænergerningen fra 
morgen til aften. Men også i sine arbejdsuger 
trænede han de unge i FCM. Sov til klokken 14 
og var så i klubben resten af dagen.
- Det var da hårdt i de år. Jeg skiftede blé, tør-
rede urin, bræk og afføring op, syede tøj, strøg 
skjorter og meget andet på mine nattevagter. 
Men det var lærerigt. Det hårde arbejde, men 
også pædagogikken og psykologien var noget, 

jeg har kunnet bruge i mit trænerarbejde.
Økonomisk var der ikke meget at gøre godt 
med i Riddersholm-familien i de år. I 1997 blev 
datteren Camilla født og i 2000 kom sønnen 
Mathias til. 
- Vi havde så at sige ikke mere end til dagen 
og vejen, og selvom Tanja altid har været og 
er forstående overfor min passion, snerpede 
det til med en alvorlig krise. Faktisk var jeg så 
optaget af trænergerningen, at jeg er bange for, 
at jeg havde valgt den, hvis Tanja havde sagt, at 
det enten var hende eller fodbolden.
Hr. og fru Riddersholm nøjedes dog med en 
alvorlig snak og en pagt om, at han kunne 
arbejde på at få et lønnet trænerjob i fem år. 
Hvis det ikke lykkedes, måtte han skippe sin 
drøm….

En drøm går i opfyldelse
Med nød og næppe nåede Glen Riddersholm 
målet inden for tidsrammen. Efter fire og et 
halvt år blev han i 2007 ansat som træner for 
Danmarks U16- og U17-landshold, hvorefter 

Arbejderdrengen der 
blev grebet af  
en passion….
 
47-årige Glen Riddersholm voksede op i et barskt  
miljø omkring havnen i Esbjerg. I en familie med  
misbrugsproblemer og skilsmisser. Alligevel fandt  
SønderjydskE’s  markante superligatræner   
tidligt sin vej i livet.

Af Flemming Just
Foto: Heinrich Clausen

– Da jeg fik mit første betalte træner-
job, kunne jeg endelig slappe lidt af 

og nyde det. Og jeg har nydt det, og 
elsket hver eneste dag siden, siger 
Glen Riddersholm - her på træ-

ningsbanen en fredag formiddag 
inden udebanekampen mod 

Hobro søndag:

”Der er ingen genveje til 
succes. Kun hårdt arbejde. 
Man skal fortjene det, man vil 
opnå.”
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han i 2009 blev kaldt tilbage til FC Midtjylland 
som assistenttræner for klubbens superliga-
hold. I 2011 blev han klubbens cheftræner.
- Da jeg fik mit første betalte trænerjob, kunne 
jeg endelig slappe lidt af og nyde det. Og jeg 
har nydt det, og elsket hver eneste dag siden. 
Jeg lever jo min drøm ud…

Indtil nu har den hårdt tilkæmpede træner-
karriere dog ikke udelukkende været nogen 
dans på roser for Glen Riddersholm. I sin 
første sæson som cheftræner sikrede han 
FC Midtjylland bronze. Højdepunktet var 
året 2015, da han førte FC Midtjylland til det 
danske mesterskab. Til alles store overraskelse 
sagde han umiddelbart efter sin stilling op og 
forlod klubben. Angiveligt, fordi han gennem 
en periode havde været ”uenig” med ledelsen. 
Om værdier, han ikke kunne stå på mål for.
- For mig handler det om, at jeg er ærlig og lo-
yal over for mig selv og mine egne værdier. At 
jeg efterlever dem hver eneste dag. Faktisk har 
jeg lavet mit eget værdikompas, som jeg tager 
frem med jævne mellemrum for at tjekke, om 
jeg holder mig til sporet. 

Ikke overraskende stammer nogle af værdier-
ne fra Riddersholms kompas fra opvæksten 
i arbejdermiljøet i Esbjerg. Hårdt arbejde er 
en af dem. Ærlighed, respekt og faglighed er 
andre elementer i kompasset. Kærlighed, krav 
og konsekvens er også nøgleord i superliga-
trænerens navigations-univers.

Ikke alt har været rosenrødt
- Jeg fejler selvfølgelig lige som alle andre, og 
ikke alt har været rosenrødt, selvom jeg har 
fået opfyldt min drøm, erkender Glen Ridders-
holm, der i 2016 blev cheftræner i AGF, men 
fyret 20 måneder senere på grund af mang-
lende resultater. I oktober 2018 blev han ansat 
som sportschef i Vendsyssel, men sprang fra 
stillingen i december, da SønderjydskE tilbød 
ham et cheftrænerjob. 
Et spring, der bestemt ikke blev opfattet som 
populært på de vendsysselske breddegrader 
eller i dansk fodbold i øvrigt. Men i Ridders-
holms egen optik et spring, der var tro mod 
lige præcis det, som den 47-årige vestjyde 
har levet og åndet for, siden han var 15: 
Trænerjobbet.
- Det, jeg brænder for, er at udvikle et hold og 
en klub i en proces, hvor det nok handler om 
hold, spil, strategi og meget andet, men især 
om at se mennesket bag den enkelte spiller. 
For mig handler det om at påvirke og flytte 

det hele i en positiv retning. Om at skabe et 
helt afgørende følgeskab. Det er sådan, jeg 
fungerer.
Fastslår arbejderdrengen fra Esbjerg og lyder 
som om, han ikke går på kompromis med sine 
grundværdier og holdninger, der i snart et års 
tid i SønderJydskE har handlet om at tilføre 
klubben vindermentalitet. Resultatmæssigt er 
det indtil nu sket med skiftende held, erkender 
Glen Riddersholm, der på ny understreger, 
at han skal kunne se sig selv og sine værdi-
er i en proces, der kræver tålmodighed hos 
omgivelserne og i den verden ofte resulterer i 
afskedigelse, hvis resultaterne udebliver.
 

Men en lykkelig sten
- Men jeg er nu ikke bange for en fyring. Hvad 
kan der ske? Jeg vil stadig have min kone, børn 
og familie. Og penge er jeg ligeglad med. Jeg 
er ikke rig, og vi har før levet på en sten. Men 
en lykkelig sten, fastslår den velformulerede 
superligatræner, inden han sluger den sidste 
bid af sandwichen, skyller ned sodavanden og 
rejser sig fra den bløde stol. Noget arbejde 
venter i hjørnekontoret i Haderslev Idrætscen-
ter, inden der er fyraften.

Intet tyder i øvrigt på, at den nævnte sten 
bliver et alternativ til jobbet i SønderjydskE. 
Riddersholm synes at være en temmelig 
populær skikkelse i miljøet i centret, for han 
må mange gange under interviewet besvare 
highfives fra forbipasserende – det er tydelig-
vis en almindelig omgangsform for ham. 
Men stenen er først og fremmest langt væk, 
fordi Riddersholms medbragte værdier flugter 
med de værdier, klubben hidtil har været base-
ret på. Hårdt arbejde, ærlighed, respekt, godt 
humør blandt andet.

Nu skal den medfødte ydmyghed i klubben 
blot veksles til mere tro på, at den unge, 
sønderjyske fusionsklub også kan blive til en 
vinderkultur….

Højskolesangbogen er om-
drejningspunktet, når Sles-
vigske Musikhus på Louisevej 
i Haderslev igen danner ram-
me om fællessang for alle 
med lyst til at røre stemme-
båndene.

Af Flemming Just
De havde regnet med omkring et halv hund-
rede deltagere. Og hvis der kom 100, ville de 
have været ovenud glade. Men 130 stole var i 
brug, da to socialdemokratiske venner invite-
rede til fællessang sidste år i maj.
. Det var jo fuldstændig overvældende dejligt. 
At se så mange mennesker og ikke mindst var 
det en stor glæde at synge og spille sammen 
med dem. En fantastisk aften, konstaterer Hen-
rik Rønnow – til daglig ansat som trompetist 

i Slesvigske Fodregiments Musikkorps og 2. 
viceborgmester i Haderslev Kommune.
Nu har Henrik Rønnow og hans musikalske 
partifælle Jesper Petersen besluttet at gentage 
succesen med et nyt fællessangs-arrangement 
i Slesvigske Musikhus på Louisevej i Haderslev. 
Denne gang kan Jesper Petersen i øvrigt smyk-
ke sig med en ny titel som valgt til Folketinget 
for Socialdemokratiet, hvor han som bekendt 
blev udnævnt til politisk ordfører i Mette 
Frederiksen nye regering.

- Det er hans sangstemme næppe blevet 
dårligere af, smiler Henrik Rønnow, der selv 
skal blæse i sit favoritinstrument, trompeten, 
mens Jesper synger for. Folketingsmedlemmet 
fra Hammelev mestrer ellers både klaver og 
guitar, men de to musikalske socialdemokrater 
har denne gang engageret pianist Bjørn Elkjær, 
Vejle, til at traktere musikhusets flygel. Elkjær 
er ikke en hvem som helst i musikverdenen. 
Han er uddannet på Det Kongelige Danske 
Musikkonservatorium, og er en meget alsidig 
pianist, der mestrer alle genrer. Han har ak-
kompagneret kendte navne som Dario Cam-
peotto, Arne Lundemann, Amin Jensen, Jesper 

Glen Riddersholm svinger kosten foran familiens nye 
residens på Christiansfeldvej i Haderslev – med tre  mi-
nutters gang til arbejdspladsen ved Haderslev Idrætscen-
ter og Sydbank Park. 

”Hvad jeg laver om ti år? Jeg er 
selvfølgelig stadig fodboldtræner. 
Hvad enten jeg får penge for det 
eller ej. Det er jo min passion.”
Glenn Riddersholm,
superligatræner

Glen Riddersholm

47 år, uddannet reservedelsekspedi-
ent og pædagog.

Ulønnet leder og fodboldtræner i 
Sædding-Guldager IF, Ikast FS og FC 
Midtjylland (akademiet) fra 1987 
-2007.

Lønnet træner for det danske U17-  
og U19 landshold 2007-2009. 

Assistenttræner i FC Midtjylland 
2009-2011. Cheftræner 2011-2015. 
Bronze i 2011-2012 og guld i 2015.

Cheftræner i AGF 2016-2017. 

Cheftræner fra 2019 i SønderjydskE.

Gift med Tanja. Parret har to børn: 
Camilla, 23 år og Mathias, 19 år.

Lundgaard – blandt mange andre – og været 
musiker og kapelmester på flere musicals og 
teaterstykker, samt haft jobs som stadsmusiker 
i Fredericia og på musikkonservatorier forskel-
lige steder i landet.

- Nogle ville måske forledes til at tro, at reper-
toiret denne aften også skal omfatte politiske 
sange. Men nej. Vi lægger al politik på hylden 
og finder en stribe dejlige sange fra højskole-
sangbogen, som alle kender og kan synge med 
på. For arrangementet er jo for alle, fastslår 
Henrik Rønnow.

Jesper og Henrik gentager 
succes med fællessang

Tid & sted

Sangaftenen finder sted i Slesvigske 
Musikhus på Louisevej onsdag 30. 
oktober klokken 19.00.
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Fredag formiddag. 20. september. Små hundre-
de unge går i samlet flok gennem byens gader. 
Udstyret med plakater, megafon – og slagord! 
Det er international klimastrejke-dag. Også i 
Haderslev.
Ikke flere chancer – grønne nuancer! Red vores 
jord – red vores fremtid! 
Lyder råbene fra megafon og unge struber. Der 
levnes ikke tvivl om, hvem opfordringerne er 
stilet til: Politikerne.
Men hvor er de, politikerne, denne solrige 
september-formiddag? Tilsyneladende ikke i 
Haderslevs gader. 
- Nej, vi så i hvert fald ikke nogen, siger Jakob 
Planch Larsen, Den Grønne Studenterbevægel-
se, der stod bag klimastrejken i Haderslev som i 
resten af landet.

- Vi havde ellers i en personlig mail opfordret 
samtlige 31 byrådsmedlemmer til at komme og 
høre på os, forklarer den 22-årige aktivist, der 
studerer lyddesign på UC Syd i Haderslev. 
Det var anden gang i år, at de unge miljø-for-
kæmpere gik på gaden i Haderslev og Jakob 
Planch Larsen synes denne gang at kunne 
mærke en større respons fra omgivelserne end 
ved ”strejken” den 24. maj. Selvom de lokale 
politikere glimrede ved deres fravær.

- Vi kan alle mærke en vis respekt for, at vi gør 
opmærksom på klimakrisen og på, at der skal 
gøres noget ved problemerne. Forældre, familie, 
lærere og folk, vi bare møder, er positive, for-
tæller Jakob Planch Larsen, der selv meldte sig 
under de aktive miljøkæmperes faner sidste år.

- I den meget varme sommer begyndte det 
at gå op for mig, hvor skidt det står til med 
klimaet. At det ikke er noget, der går galt om 
100 år, men i min egen levetid.
Den 22-årige miljø-forkæmper, der netop var 
begyndt på studiet i Haderslev, kontaktede 
Den Grønne Studenterbevægelse i Køben-
havn og Århus, og så var kimen lagt til den 
afdeling af bevægelsen, der lidt senere blev 
stiftet på Slotsgade 25 i Haderslev.

- Vores formål er at komme ud i mediebilledet 
og gøre opmærksom på sagen, at få alminde-
lige mennesker til at tage klimakrisen alvorligt, 
og at sende et budskab til politikerne om at 
gøre noget nu! Det gælder både politikerne på 
Christiansborg og de lokale politikere.

Men hvor blev lokalpolitike rne af?
Unge studerende i Haderslev klimastrejkede – som resten af verden – en fredag formiddag  
sidst i september. Nu arrangerer Socialdemokratiet et borgermøde med Den Grønne  
Studenterbevægelse som omdrejningspunkt.

Af Flemming Just

Selvom lokalpolitikerne i Haderslev tilsyne-
ladende ikke reagerede i første omgang på 
opfordringen fra Den Grønne Studenterbevæ-
gelse, får de en ny chance. Socialdemokratiet 
i Haderslev Kommune planlægger torsdag 
den 28. november i samarbejde med de unge 
klimaforkæmpere et borgermøde i Slotsgade 
25. Det sker med et punkt på dagsordenen: 
Hvad kan kommunen gøre for et bedre miljø?
Henrik Rønnow, formand for den socialdemo-
kratiske byrådsgruppe:
- I den socialdemokratiske byrådsgruppe blev 
vi hurtigt enige om, at vi gerne vil mødes med 
de unge klimaaktivister. Vi vil meget gerne 
høre, hvad vi i deres øjne skal gøre for klima-
indsatsen i Haderslev Kommune. 

Jakob Planch Larsen, Den Grønne 
Studenterbevægelse:
- Det er ret fedt med det initiativ. Vi vil jo 
virkelig gerne have de lokale politikere i tale, 
så nu går vi i gang med at forberede os på 
borgermødet, for vi vil gerne tage nogle helt 
konkrete ting op. Forslag, der kan arbejdes på.
Henrik Rønnow håber, at alle partier i byrådet 
vil deltage på mødet i Slotsgade 25.

- Men også at rigtigt mange borgere kommer. 
Uanset om det så er for at deltage i debatten 
eller blot for at lytte. Alle skal være hjerteligt 
velkomne.

”Der er ingen tvivl om, at 
mange bliver forarget, når de 
unge forlader skolebænken og 
går i strejke. Men Den Grønne 
Studenterbevægelse har et 
vigtigt budskab, og vi skylder 
at lytte til dem.”
Henrik Rønnow,
Formand for den 
socialdemokratiske byrådsgruppe

Jakob Planch Larsen, Den Grønne Studenterbevæ-
gelse: - Det er ret fedt, at der er taget initiativ til et 
borgermøde, for vi vil jo virkelig gerne have de lokale 
politikere i tale.

Sådan så det ud, da omkring et hundrede unge mil-
jøforkæmpere gik i klimastrejke gennem Haderslev 

gader en fredag formiddag sidst i september.

Borgermøde om klimaindsatsen

• Klimaet i Haderslev i fokus

• Borgermøde i Slotsgade 25.

• Torsdag den 28. november kl. 19.00.

• Dagsorden: Hvad kan Haderslev  
Kommune gøre for et bedre miljø?

• Repræsentanter for Den Grønne Studen-
terbevægelse deltager i debatten

• Alle er velkomne – gratis adgang og 
kaffe/kage.
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Mange forudså før valget, at du 
kom på Mettes ministerliste – hav-
de du også selv den forventning?
- Jeg kan svare klart ja til, at jeg gerne ville 
have været minister. Det tror jeg, at alle gerne 
vil være. Hvis de siger noget andet, lyver de. 
Men en regulær forventning om at blive det? 
Nej. Jeg ved jo godt, at nåleøjet til en sådan 
post er meget lille, og vi har altså mange rigtigt 
stærke kræfter i partiet. 

Hvordan reagerede du, da du ikke 
blev minister – og i stedet blev 
politisk ordfører?
- Mette ringede også til mig aftenen inden, mi-
nisterlisten blev offentliggjort. Jeg følte ikke no-
gen skuffelse, da hun tilbød mig at blive politisk 
ordfører fremfor en ministerpost. Faktisk var 
det en lettelse. Nu fik jeg en afklaring på min 
fremtid efter en lang valgkamp. Jeg opfattede 
det også som en stor tillidserklæring fra Mette, 
at jeg nu kom til at bidrage til regeringens 
arbejde i en central rolle.

Hvad er den største forskel på før 
og nu?
- Jeg syntes, jeg havde travlt før. Men jeg har 
virkelig fundet ud af, at der kan presses endnu 
mere arbejde ind i et døgn. Lige fra første 
dag. Her var der straks masser af arbejde med 
at sætte gang i Christiansborg-maskineriet. 
Besættelse af udvalgsposter via forhandlinger 
med både vores støttepartier og de borgerli-
ge. Blandt andet. Jeg stod op klokken seks om 
morgen og gik i seng lidt før midnat. Sådan er 
det stadig de fleste dage.

Hvordan befinder du dig i 
ordførerrollen?
- Jeg kniber stadig mig selv i armen, fordi 
jeg har fået dette fantastiske job. Det er da 
udfordrende at være i opposition og at være 
skatteordfører. Men det er langt sjovere at 
være helt tæt på regeringen og det arbejde, 
hvor det er os, der tager de første skridt til 
at virkeliggøre de forandringer i samfundet, vi 
politisk har arbejdet for så længe.  

Hvordan forløber en typisk ar-
bejdsdag som ordfører?
- Gennem ugen er der helt faste holdepunk-
ter i kalenderen. Tirsdag og torsdag for ek-
sempel møder i regering og folketingsgruppe. 
Fredag drikker jeg og enkelte andre centrale 
personer kaffe med Mette i Statsministeriet. 
- Dagene begynder med at skabe overblik 
over døgnets nyhedsbillede, som en kom-
munikationsmedarbejder med mødetid sidst 
på natten forfatter. Så skaffer jeg mig overblik 
over ministres eventuelle udmeldinger, læser 
mails, sms’er og besvarer telefonopkald. Og 
naturligvis er infight med oppositionen altid 
en arbejdsopgave, selvom den indtil nu ikke 
har fyldt så meget. Venstre jo har været op-
taget af andre ting. Men de politiske slagsmål 
skal nok komme… 

Kan du passe din kreds som 
før, hvor du var meget aktiv 
og nærværende i Haderslev og 
Sønderjylland?
- Det bliver nok til lidt færre besøg nu. Men 
jeg arbejder videre med de sager i vores 
landsdel, som jeg var engageret i før valget. I 
denne uge gælder det kompensations-mo-
dellen for naboerne til flyvestationen i 
Skrydstrup, og i sidste uge havde jeg møde 
med transportministeren om banegården i 
Vojens. Så jo, jeg holder fast i at være med til 
at gavne vores landsdel.

Finn Lykkeskov 
Næstformand i Beskæftigelse-  
og Integrationsudvalget  
samt medlem af Økonomiudvalget 
flyk@haderslev.dk – Tlf.: 29 62 48 59

Jens Christian Gjesing 
Næstformand i Udvalget for Sundhed  
og Forebyggelse 
jcgr@haderslev.dk – Tlf.: 21 25 22 00

Seks spørgsmål til Jesper Petersen efter hans godt 120 dage 
som politisk ordfører for Socialdemokratiet og den nye, social-
demokratiske regering.
Af Flemming Just

Jesper Petersen – Haderslev-kredsen socialdemokrati-
ske folketingsmedlem – er helt tæt på statsministeren, 

regeringen og folketingsgruppen i sit nye job som 
politisk ordfører : - Jeg kniber stadig mig selv i armen 
over at have fået den fantastiske position, siger han. 

- En stor tillidserklæring fra Mette

Vi er lige her!
Har du spørgsmål eller gode ideer til den socialdemokratiske 
byrådsgruppe, er du altid velkommen til at kontakte os. 
Vi bringer her en oversigt over byrådsmedlemmerne: 

Henrik Rønnow, gruppeformand 
Formand for Udvalget for Børn og Familier,  
medlem af Økonomiudvalget  
samt 2. viceborgmester 
ronn@haderslev.dk – Tlf.: 20 22 05 77

Marie Skødt 
Medlem af Økonomiudvalget, Socialudvalget  
samt Landdistriktsudvalget 
mask@haderslev.dk – Tlf.: 39 44 00 59

Lone Ravn 
Næstformand i Voksenudvalget samt  
medlem af Økonomiudvalget 
lora@haderslev.dk – Tlf.: 40 22 57 54

Bo Morthorst Rasmussen 
Formand for Socialudvalget  
samt næstformand i Landdistriktsudvalget 
bomr@haderslev.dk – Tlf.: 40 22 52 85

Søren Rishøj Jakobsen 
Næstformand i Udvalget for Plan og Miljø  
samt medlem af Beskæftigelse-  
og Integrationsudvalget 
srja@haderslev.dk – Tlf.: 40 22 57 89

Maria Damgaard
Medlem af Udvalget for Kultur og Fritid  
samt Udvalget for Sundhed og Forebyggelse 
mada@haderslev.dk – 40 22 57 62

Bent Vedsted Rønne 
Medlem af Udvalget for Plan og Miljø  
samt Voksenudvalget 
bvro@haderslev.dk – Tlf.: 23 66 33 86

Kim Kabelka 
Næstformand i Udvalget for Kultur og Fritid 
samt medlem af Udvalget for Børn  
og Familier 
kika@haderslev.dk – Tlf.: 40 52 80 12
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På www.sochaderslev.dk finder du en komplet oversigt over alle Socialdemokratiske arrangementer i Haderslev Kommune. 
Hvis du er medlem af Socialdemokratiet, er det også her, du finder oplysninger om kaffeklubmøder, generalforsamlinger og andre 

interne møder i kreds- og partiforeningerne. 

23.10.19 kl. 19.00 Fokus på budget 2020 Kun for medlemmer

Rådhuset
Gåskærgade, Haderslev

Gruppeformand Henrik Rønnow sætter fokus på
den kommunale økonomi og præsenterer det
Socialdemokratiske budgetudspil.

30.10.19 kl. 19.00 Fællessang med to politikere omkring et flygel  Offentligt arrangement

Slesvigske Musikhus 
Louisevej 7a, Haderslev

Jesper Petersen og Henrik Rønnow byder 
indenfor til fællessang i anledning af den 
nationale Spil Dansk Uge.

04.11.19 kl. 19.00 Borgermøde om frivillighed Offentligt arrangement

Slotsgade 25, Haderslev Socialdemokratiet i Haderslev Kommune inviterer 
borgerne til debat om de frivilliges rolle – og vilkår – 
i en tid, hvor frivilligheden ofte beskrives som nøglen 
til fortsat velfærd.
Facilitator: Alex Bødiker

28.11.19 Kl. 19.00 Borgermøde om klimaudfordringerne Offentligt arrangement

Slotsgade 25, Haderslev Socialdemokratiet i Haderslev Kommune inviterer til debat om 
den lokale klimaindsats Den Grønne Studenterbevægelse delta-
ger i debatten.

02.12.19 Kl. 19.00 Julehygge med Jesper Petersen Kun for medlemmer

Dansk Metal
A.D. Jørgensensvej, Haderslev

Der varmes op til jul med gløgg, æbleskiver 
og en god politisk orientering og debat med 
folketingsmedlem Jesper Petersen.

14.01.20 Kl. 19.00 Nytårsmøde i Haderslev Partiforening Kun for medlemmer

Dansk Metal
A.D. Jørgensensvej, Haderslev

Vi hædrer 40 og 50 års jubilarer og lader hatten 
gå rundt, så vi kommer til at tale om det, der 
optager medlemmerne mest. 

25.01.20 Kl. 19.00 Nytårssild i Vojens Partiforening Kun for medlemmer

3F Vojens
Allégade 33, Vojens

Nytårssilden skylles ned med en dram, mens der 
serveres politisk debat af byrådsmedlemmerne.

Aktivitetskalender
Mød politikerne – få en oplevelse – tag del i debatten


