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Det sker
Lørdag
10.00-12.00 Odder, Lunddal, 
Rørthvej 130: Loppemarked,  
Odder Y Men’s Club
10.00-13.00 Odder, Skovdalsvej 
27: Marked, Retro Genbrug
10.00-16.00 Odder, Vitapark: 
Kunst i parken
10.00 Hundslund, Sportsfest
10.45 Tunø, Havnen: Tunø Røgeri 
åbner
11.00 Odder, Torvet:  
Kulturkaravanen, parade og  
optog der ender i Vitapark
11.00-12.00 Odder, Vitapark: 
Qigong - bevægelse i parken
11.00-15.00 Odder, Økologiens 
Have - Lær at arbejde med mosaik
13.00-17.00 Odder, Museet:  
Udstilling 

Søndag
09.45 Odder, Åparkeringen: Mo-
tionsvandretur, Hjerteforeningen
10.00 Hundslund, Sportsplad-
sen: Sportsfest
13.00-17.00 Odder, Museet:  
Udstilling 
14.00 Odder, Økologiens Have: 
Fortælling om økologi og blan-
dingskulturer

Mandag - 2. pinsedag
13.00-16.00 Hou, Tennishuset: 
Kroket v. Hou IF

Tirsdag
08.00-15.00 Odder, Asylgade 
31B: Gratis stof- og alkoholråd-
givning og behandling
09.30 Odder, Sognekirken:  
Morgensang
13.00 Odder, Bisgårdsvej 42: 
Kroket, Firmaidræt 
13.00-16.00 Odder, Museet:  
Udstilling 
14.00-16.30 Odder, Bisgårdsvej 
42: Tour de Pedal, Odder  
Firma Idræt
14.30-16.30 Odder, Kirkecen-
tret: Strikkekreds, Kirkens  
Korshær
16.30 Odder, Museet: Gå- og  
fortælletur til Rathlousdal
18.00-21.00 Odder, Pakhuset: 
Rådgivning, Kræftens Bekæmpel-
se. Tilmelding nødvendig på  
tlf. 23 37 33 41 
18.00 Brigsted, Ebbevejen:  
Odder Museum, tur til Vorsø
19.00 Odder, Ålykkecentret: 
Bankospil, Dansk Handicap  
Forbund  
19.00 Gylling, Forsamlingshuset: 
Banko
19.00-21.00 Odder, Bisgårdsvej 
42: Tour de Pedal, Odder Firma 
Idræt

Biffen
14.30 The Amazing Spider-Man 2 
18.30 Kolbøttefabrikken
20.30 The Selfish Giant 
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GuDstjenester
Lørdag
10.45 Odder. Adventskirke,  til 
Horsens 
11.00 Saxild, Kirken, dåbslørdag

Søndag - pinsedag
09.00 Alrø, Kirken,
09.00 Bjerager, Kirken 
09.00 Falling, Kirken, ABH 
09.00 Gosmer, Kirken
09.00 Torrild, Kirken, SN
09.30 Nølev, Kirken, KL
10.00 Odder  
 Valgmenighedskirken
10.15 Randlev, Kirken *bil
10.30 Gylling, Kirken
10.30 Halling, Kirken *bil 
10.30 Hundslund, Kirken, SN
10.30 Odder, Pakhuset, frime-
nigheden 
10.30 Odder, Sognekirken, DRS
10.30 Ørting, Kirken, ABH  
11.00 Saxild, Kirken, KL
11.00 Tunø, Kirken, KDO  

Mandag - 2. pinsedag
11.00 Alrø, Kirken – Fælles  
friluftsgudstjeneste for  
sognets kirker

ODDer - Danmarks Lunge-
forening har ingen afdeling i 
Odder, men der kan der må-
ske blive rettet op på. For-
eningen har lavet et online-
mødested, hvor man kan 
møde andre med en kronisk 
lungesygdom og pårørende.  
Siden findes på www.lunge.
dk/snakomlunger.

Mødested for 
lungesyge

ODDer - De unge i Odder er 
tæt på at nå regeringens mål 
om, at 95 pct. af en årgang 
skal gennemføre mindst en 
ungdomsuddannelse. 

94 pct. at dem, der gik ud 
af 9. klasse i 2012, forventes 
at få en ungdomsuddannel-
se eller endda gå videre. Det 
viser Undervisningsministe-
riets seneste opgørelse. 

I Skanderborg og Odder 
arbejder bl.a. skoler og Ung-
dommens Uddannelsesvej-
ledning sammen om at gøre 
de unge klar til en uddan-
nelse, og i Skanderborg vil 
95 pct. af 2012-årgangen 
klare en uddannelse. 

Unge er tæt  
på at nå i mål

Borgmester og 
udviklingschef er 
på rundtur til 
erhvervslivet

Af Jakob Bargmann
jaba@hsfo.dk

Fillerup - Det var en meget 
imponeret borgmester, som 
onsdag besøgte CNC Produ-
cts i Fillerup.

Uffe Jensen kendte ikke 
virksomheden på forhånd, 
men efter hvad han så og 
hørte i maskinhallen i Fille-
rup, kalder han den en rigtig 
solstrålehistorie.

Borgmesteren er sammen 
med udviklingschef Karsten 
Geertsen rundt ved kommu-
nens virksomheder for at 
tage temperaturen på er-
hvervslivet og for at høre 
hvordan, kommunen kan 
hjælpe dem på vej, eksem-
pelvis via indsatsen i jobcen-
tret. 

- Jeg synes egentlig, kom-
munen gør det godt. De er 
smidige og fleksible, og der 
er en hurtig sagsbehand-
lingstid, lød svaret fra virk-
somhedsejer Henrik Møller 
Nissen.

Skal ses 
Borgmesteren fremhævede, 
at det også er vigtigt at få 
synliggjort de mange lokale 
arbejdspladser, som enten 
kan besættes lokalt eller 
være med til at trække bor-
gere til kommunen.

- Det er spændende at 
komme ud at se og høre om 
succeshistorierne. Mange 
virksomheder lever godt, 
men lever skjult, sagde Uffe 
Jensen og tilføjede, at det er 
rigtigt godt aktiv for områ-
det, når den ene part i en 
familie kan arbejde i Odder. 

- Vi skal skabe synlighed 
om, at der er job at få i Od-
der. På jern- og metalområ-
det, hos ingeniører og i byg-
gefag mangler man folk med 
de rigtige kvalifikationer, 
sagde udviklingschef Kar-
sten Geertsen. Han kunne 
desuden fortælle, at en mar-
kant andel af jobbene i Od-
der bliver skabt i små virk-
somheder. 

På rundturen til de lokale 
virksomheder har de to væ-
ret ude ved mere end 30 
indtil nu. Det er ikke kun 
produktionsvirksomheder, 
som kan forvente et besøg. 
F.eks. er et firma indenfor 
massage og wellness også på 
besøgslisten.

Uffe 
Jensen: 
Vi skal 
være 
synlige

Borgmesteren og 
udviklingschefen 
besøgte virksom-
hedssuccesen CNC 
Products i Fillerup
Af Jakob Bargmann
jaba@hsfo.dk

Fillerup - CNC Products er 
navnet på en lokal erhvervs-
succes.

Faktisk går det så godt for 
virksomheden i Norsænk-
Aalykkes gamle haller på 
Skolebakken i Fillerup, at 
virksomhedsejer Henrik 
Møller Nissen står og mang-
ler kvalificeret arbejdskraft. 
Det var noget af det, han for-

talte om, da borgmester Uffe 
Jensen (V) og udviklingschef 
Karsten Geertsen onsdag 
besøgte virksomheden. 

CNC Products er en inno-
vativ underleverandør af be-
arbejdede stål-, metal- og 
plastkomponenter til ma-
skinproducenter og inden 
for maskinindustrien, og al-
le produkter produceres på 
højteknologiske CNC-styre-
de dreje- og fræsemaskiner.

Svært at få uddannede
Virksomheden tæller syv 
medarbejdere, men nu hå-
ber Henrik Møller Nissen at 
få skabt så meget opmærk-
somhed omkring virksom-
heden og faget, at CNC Pro-
duckts mindst kan ansætte 

et par stykker mere på Sko-
lebakken.

- Jeg håber, at et besøg 
som i dag kan være med til 
at få skabt noget interesse 
omkring maskinbranchen. 
Det er en branche i rivende 
udvikling. Problemet er ba-
re, at jeg ikke kan få indu-
striteknikere. Det er svært at 
få uddannede. Mange tror, 
det er smede, der arbejder 
her, det er det ikke. Det er et 
kæmpe problem at få dygti-
ge folk, fortæller Henrik 
Møller Nissen og fortsætter:

- Tager man et fag som 
tømrerfaget, så er det jo no-
get, alle kender. Men at være 
industriteknikker, det ken-
der folk ikke. De ved ikke, at 
det er spændende, men det  

er altså et vildt interessant 
arbejde. 

Opgaverne hos CNC Pro-
ducts består i høj grad af at 
kunne håndtere yderst 
avancerede maskiner. Det 
kræver sans for detaljen og 
tekniske færdigheder.

Virksomheden laver bl.a. 
komponenter til medicinal-
industrien, og undervejs vi-
ser Henrik Møller Nissen en 
højteknologisk maskine 
frem, som er ved at fræse en 
kant på en aluminiumspla-
de. 

Godt igennem krisen
CNC Products har på trods 
af finanskrisen klaret sig rig-
tig godt, og et af de vigtigste 
parametre i den succes har 

været produktion af kvali-
tetsprodukter sat sammen 
med fornuftige priser og en 
god portion lyst til at være 
innovative. Derfor bruger 
virksomheden heller ikke 
penge på reklame. De gode 
historier går fra mund til 
mund. 

- Og så har vi altså bare 
nogle fantastisk gode kun-
der, nogle gode produkter 
og nogle meget engagerede 
medarbejdere, siger han.

En af nyskabelserne er en 
tatoveringsmaskine, som ry-
ger på markedet 10. juni, og 
Henrik Møller Nissen har 
store forventninger til den 

- Jeg regner med, at vi skal 
lave 200 efter sommerferi-
en, siger han. 

- Vi mangler 
kvalificeret 
arbejdskraft

- Jeg tror, det er meget in 
at blive tatoveret, men det 
har jeg altså til gode, svarer 
borgmester Uffe Jensen med 
glimt i øjet, da virksomhe-
deslederen viser maskinen 
frem.

Vil skele til Tyskland
Hvis ikke Henrik Møller Nis-
sen, som i øvrigt driver virk-
somheden i et medejerskab 
med Kim Bækgaard, finder 
kompetente medarbejdere 
herhjemme, vil han kigge 
mod Tyskland. Han fortæl-
ler, at der går mange dygtige 
teknikere rundt dernede 
med de rette kvalifikationer. 
Allerhelst vil han dog gerne 
være med til at skabe nogle 
arbejdspladser lokalt.

- Men vi skal have effekti-
ve folk, hvis vi skal konkur-
rere i denne branche, siger 
han.

Henrik Møller Nissen for-
klarer, at en afgørende fak-
tor for at skabe en virksom-
hedssucces som CNC Pro-
ducts har været troen på 
projektet. 

- Hvis man har noget, man 
tror på, skal man springe ud 
i det. Men der skal arbejdes 
sindssygt hårdt, siger han og 
fortæller, at der er lagt man-
ge interessetimer og leg i at 
udvikle virksomheden.

en mikrometerskrue bruges hele tiden hos CnC products i det 
daglige præcisionsarbejde. Den kan måle en hundrededel af en 
millimeter. fOTO: SøREN E. AlwAN.

karsten Geertsen (t.v.),Uffe 
Jensen og Henrik  Møller Nis-
sen (t.h.) ser på virksomhedens 
produkter. fOTO: SøREN E. AlwAN

Staten har skåret  
i tilskuddet til 
beskæftigelses-
området

Af Hans Jørgensen
hj@hsfo.dk

ODDer - Der skal kigges på 
mentorordningen og på de 
uddannelsestilbud, der bli-
ver lavet for unge med sær-
lige behov (STU). 

Sådan bliver konsekven-
sen af, at kommunen mister 
3,5 mio. kr. i statsrefusion. 
Der bliver både skåret i godt-
gørelsen på de to områder 

og på tilbagebetalingen af 
almindelige driftsudgifter. 

- Derfor er vi nødt til at 
kigge på nogle af de tilbud, 
vi giver i henhold til STU. Vi 
må også kigge på mentor-
ordningen og være mere kri-
tiske, siger Niels Rosenberg, 
(K), der er formand for be-
skæftigelsesudvalget. 

På mentorområdet bruges 
pengene både på personer 
ansat i kommunen og på at 
give tilskud til mentorer i 
virksomheder, som ansæt-
ter personer på en mentor-
ordning. 

Besparelser gør ondt
- Alle besparelser gør ondt, 

men vores jobcenterchef og 
direktøren på området me-
ner, at det her kan gøres in-
den for rimelige vilkår. Det 
lokale beskæftigelsesråd er 
skeptisk, men støtter op, si-
ger Niels Rosenberg. 

Han håber, at beskæftigel-
sesområdet kan håndtere 
situationen uden at skære i 
antallet af ansatte. 

- Skærer du personale, gi-
ver det flere udgifter. For 
hver gang, du får en i gang 
med at arbejde, tjener du 
penge til kommunen. Vi kan 
se, at det har givet pote at 
ansætte jobkonsulenter, si-
ger Niels Rosenberg. 

nødvendigt at 
spare på mentorer

tunø røgeri  ligger på Tunø Havn og er med sin højde en ret bemærkelsesværdig bygning.  
 fOTO: fONDEN TUNø RøgERI

Skal tiltrække flere 
gæster til havnen

tunø - Der bliver budt på le-
vende musik og smagsprø-
ver, når Tunø Røgeri åbner i 
dag. 

- Tunø Røgeri vil gøre hav-
nen endnu mere levende og 
attraktiv for de besøgende 
og vil forhåbentlig bidrage 

til at holde øens erhvervsliv i 
gang til gavn for os alle, siger 
Kristian Wiese, der er for-
mand for Fonden Tunø Rø-
geri. 

Et af målene for røgeriet 
er at tiltrække flere gæster 
til havnen. 

Røgeriet har kostet 2,75 
mio. kr., og byggeriet er støt-
tet af EU, Ministeriet for By, 
Bolig og Landdistrikter samt 

Realdania. Arkitekt MAA 
Erik Einar Holm har slået 
stregerne. 

Tunø Røgeri åbner i dag 
kl. 10.45, og i dagens anled-
ning anløber den gamle fær-
ge, M/S Tunø. Den kan man 
sejle med fra Maarup Havn 
på Samsø kl. 9.30, mens Tu-
nøfærgen sejler fra Hou kl. 
9.20.

Røgeri åbner  
med fuld musik

ODDer - Frem til 29. juni kan 
man i Pakhuset opleve Pia 
Viborgs finurlige skulpturer 
og billeder i Pakhuset.

Humor og til tider sam-
fundskritik er en uomtviste-
lig ingrediens i værkerne.

Pia Viborg er oprindelig 
uddannet på grafiker, men 
efter endt uddannelse på År-
hus Kunstakademi i 2005, 
har hun arbejdet med kun-
sten på fuld tid.

Finurlig kunst  
i Pakhuset

kunstnerens  grafiske bagrund 
lader sig ikke fornægte og  
skinner igennem i lagene på 
især billederne. 

 pRIVATfOTO

ODDer - Brugskunst, design, 
delikatesser og meget andet 
godt kan man købe, når 
Skovbakkehjemmet holder 
sommermarked. 

Det sker lørdag 14. juni kl. 
10-14, og der vil være mange 
boder, som har et bredt ud-
valg af alt fra modetøj til 
blomster og forskellige hud-
plejeprodukter. 

Skovbakkehjem 
holder marked


