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Larsen er hjemme
■ LINDKNUD: Historiker og

tidligere Lindknud-borger
Hans Jørgen Larsen står
øverst på det nye program
fra Lindknud aftenhøjskole, der torsdag tager fat på
sæsonen. Hans Jørgen Larsen kalder foredraget
»Christian X – en konges
vej til popularitet«. Da Chr.
X trådte til i 1912 havde
han høje tanker om sin rolle som regent. Tanker som
stødte imod den demokratiske tradition, som var opbygget efter systemskiftet i
1901, og som voldte ham
SR
mange problemer.

Glejbjerg bedst
i lokalopgør
■ Håndbold, serie 2, herrer:

FSH88 – Glejbjerg KFUM
18-22, halvleg 9-11. Mål:
FSH88: Benjamin Smajlagic 3. Glejbjerg KFUM:
Daniel Jensen 6.
HOLSTED: Selv om Glejbjerg KFUM kun stillede
med otte mand, var det
nok til at vinde lokalopgøret over FSH88, der ellers
var på hjemmebane. Kampen var dog meget lige.

Sikker sejr til
Folding-Brørup
■ Håndbold, serie 2, herrer:

Folding-Brørup – Gørding-Lourup 30-22, halvleg 17-11. Mål: Mathias
Vejsig 7.
BRØRUP: Folding-Brørups
herrer var konstant foran
med fire-fem mål i opgøret
mod Gørding-Lourup. Allerede ved pausen var føringen på 17-11, og sluttede
med sejr på 30-22.

Direktør Carina Christensen, UdviklingVejen, borgmester Egon Fræhr og forstander Hans Brun Hansen har nu forpligtet sig til at sætte fokus på at
Foto: Joan Karlsen
skaffe flere elevpladser til handelsskolelever.

Sådan skaffer man
praktikpladser til unge
PEN OG PAPIR: Det ser måske tørt ud – men handelsskoleelever kan glæde sig over partnerskabsaftalen for deres fremtid.
Af Anne Hedegaard
Tlf. 7211 4261, ahe@jv.dk

VEJEN KOMMUNE: I foråret var det
unge i byggefag på de tekniske
skoler, der fik håndslag på en indsats, der siden har skaffet dem flere praktikpladser. I går var det eleverne på Vejen Handelsskole, der
fik et rygstød i form af en tilsvarende partnerskabsaftale, hvor
kommunen, UdviklingVejen og
Handelsskolen sammen har sat
sig for at støvsuge egnens virksomheder for elevpladser.
Initiativet er kommunens, og
borgmester Egon Fræhr kunne

■ Håndbold, serie 2, damer:

FSH88 – Team Esbjerg 838, halvleg 2-17. Mål: Kristine Nedergaard 3.
HOLSTED: FSH88 unge hold
i damernes serie 2 har det
mere end svært. Mod Team
Esbjerg mødte de et hold
med flere tidligere divisionsspillere, og det var for
stor en mundfuld.

-fk

fra UdviklingVejen og Jobcenteret
tager emnet op, når de alligevel er
på virksomhedsbesøg. Konsulenterne kender tilskudsmulighederne og kan på den måde hjælpe
virksomhederne til at se muligheder.
– Vi vil også aftale med lokale butikschefer fra kædebutikker som
Matas og Coop, at de gør os opmærksom på, når de har en praktikplads – i stedet for at de unge
mennesker skal ind og lede på deres centrale hjemmesider, fortæller Hans Brun Hansen.
Aftalen med byggefagene har allerede flyttet noget. Seneste opgø-

relse viste for to uger siden, at op
mod 18 unge erfaringsmæssigt
burde mangle læreplads nu – men
kun to gjorde.

FAKTA ■ ■ ■
TILBAGEGANG
■ Nye tal fra Danmarks Statistik
viser, at andelen af 18-25-årige,
der fuldfører en ungdomsuddannelse, er faldet fra 73 pct. i 2003
til 67 pct. i 2011. Faldet er sket
på erhvervsuddannelserne.

25 med i internationalt stævne
Af Freddy Karstensen
f_k@mail.tele.dk

DGI internationalt badmintonstævne i Fredericia.

FSH88s damer
slået stort

meget passende fortælle, at kommunen selv ansætter en ekstra
kontorelev efter sommerferien.
I sommer var der 22 handelsskoleelever, der søgte elevplads;
på nuværende tidspunkt er der
syv, der stadig mangler, men en
del af dem vil erfaringsmæssigt
vælge at uddanne sig videre.
– Vi håber med denne aftale at få
sat fokus på den forpligtelse, der
ligger i at få uddannet næste generation af medarbejdere i virksomhederne, siger Hans Brun Hansen.
En af metoderne til at skaffe et
større udbud af praktikpladser
bliver at erhvervskonsulenterne

VEJEN-GESTEN: Én spiller fra Gesten og 24 spillere fra Vejen Badmintonklub har deltaget i et tre dages internationalt stævne i Fredericia med DGI som vært. I alt deltog 1200 spillere i alderen 11-16 år
fra Tjekkiet, Polen, Norge og Danmark.
Hele stævnet var bygget op med
mange mellemspilskampe, så det
gav mange kampe til de enkelte
spillere. I alt var 12 haller omkring
Fredericia i brug for at afvikle de
mange kampe.
– Der var mange valgmuligheder

til at udfylde pauserne med, og
der blev knyttet mange nye venskaber på tværs af klubberne og
nationaliteterne, fortæller Inge
Lassen fra Vejen Badmintonklub.
Resultatmæssigt klarede de lokale spillere sig fint. Bedst gik det
Julie Rasmussen i U17B single, der
fik en førsteplads med 124 point
og dermed rykker op i A-rækken.
Der blev en andenplads til Mette
Lund i U17A i dame-double. Mette
Pedersen i U15B single og Sebastian Vistisen i U15C single fik begge
en tredjeplads.
Derudover sluttede Simon Guldbrandsen og Andreas Ernst i U15D
double på en fjerdeplads og samme placering fik Max Bøgedal i
U13A, og rykker dermed op i mesterrækken. Julie Bøgedal fik en

17 spillere fra Vejen og Gesten Badmintonklubber sammen med de to
holdledere, Bettina Huber og Finn Hansen. De øvrige Vejen-spillere var
sammen med træningsholdet fra DGI Sydvest, da billedet blev taget.
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femteplads i U15B single, og der
var en ottendeplads til Andreas

Ernst i U15D single, hvormed han
rykker op i C-rækken.

