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I sidste udgave af dette blad var der fokus på budgettet. 
Forhandlingerne var netop afsluttet, og vi socialdemo-
krater kunne med tilfredshed konstatere en del socialde-
mokratiske aftryk. Vi var tilfredse, både med processen 
og med produktet. Der har også været folketingsvalg - 
det gik godt for partiet. 

Jeg må dog lidt trist erkende at denne artikel ikke er 
præget af et lyst sind og stor håb for vores økonomi. 
Men vil dog understrege, at der er veje at gå, også i mør-
ke tider.

Efter budgetprocessen og valget  havde jeg virkelig en 
god fornemmelse af, at nu åndede vi - måske lidt lettet - 
op, og nu afventede vi blot regeringsforhandlingerne og 
et nyt regeringsgrundlag. Det er så her midt i december 
fortsat igang. Vi afventer fortsat partisammensætnin-
gen af en flertalsregering, men kan vel godt konstatere, 
at Mette Frederiksen fortsætter som statsminister. Det 
er naturligvis godt omend jeg personligt ikke er fan af 
den regeringskonstellation som ser ud til at være under 
opsejling.

På det lokalpolitiske plan er den tørrede blæk fra bud-
getforhandlingerne fortsat meget relevant. Relevansen 
blev i den grad bøjet i neon med udvalgsmøderne og 
byrådsmødet i november måned. Her blev de kvartal-
svise budgetopfølgningerne på anlæg og drift nemlig 
behandlet. Og der var sket en markant udvikling siden 
sidste budgetopfølgning. Økonomien var forværret.

Det var - særligt på driften - delvist skræmmende læsning. 

Vores velfærdsområder: ældreområdet, børneområdet 
og socialområdet præsenterede markante merforbrug. 
Og samtidig blev grundsalgsforventningerne nedtonet. 
Kort sagt; færre indtægter og flere udgifter end ventet. 

Der er således grund til bekymring for fremtiden. 

Lokale blå politikkere har allerede antydet en mulig gen-
åbning af budgettet. Det er en giftig vej at gå som vi vil 
gøre alt i vores magt for at forhindre. 

I socialdemokratiet ønsker vi på ingen måde servicefor-
ringelser på vores velfærdsområder, men kan vi garan-
tere det? Vi skal derfor holde det budget for 2023 som 
vi vedtog i oktober ’22. Vi skal finde veje at gå for at 
indhente vores merforbrug. 

Der er knapper at trykke og håndtag at skrue på, men 
det kommer til at betyde, at vores medarbejdere skal 
løbe hurtigere, fx via disse tiltag: reduktion i vikardæk-
ning og rådgivning, i form af taksforhandlinger, via mål 
og delmåls opfølgninger, fokus på sygefravær, hjemta-
gelse af opgaver mv.

Det er en lang række af tiltag som administrationen i 
forskellige handleplaner har påpeget vil kunne genop-
rette de enkelte fagområders økonomi - tiden vil vise 
om planerne vil lykkedes. Men det kræver med sikker-
hed at vi passer på vores økonomi og overholder det 
budget som vi har vedtaget.

Alt siden sidst er dog ikke dystert. Hvis I som læser 
ikke fulgte byrådsmødet i november, vil jeg opfordre til 
at gå ind og se videoen på kommunens hjemmeside, 
særligt punkt 236 om organiseringen af fremtidens 10. 
klasse. Her kom vi i mål med vores ønske om et alment 
10. klasses tilbud. Hvis bladet kunne uddele fidusbam-
ser, skal denne gå til Casper Grad for hans grundighed 
og argumentation for netop at bevare tilbuddet på 
Rønde skole. 

God jul og godt nytår til jer alle.

SIDEN SIDST I BYRÅDET
AF MICHAEL AAKJÆR y  GRUPPEFORMAND FOR SOCIALDEMOKRATIETS BYRÅDSGRUPPE
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Jeg er blevet spurgt, om jeg vil skrive om det første år som 
borgmester. Det vil jeg selvfølgelig gerne. Jeg havde dog 
svært ved at vide, hvor jeg skulle starte. Derfor bad jeg 
Jan Bruno Jensen og Rita Vinding om at sende spørgsmål. 
Det er dem, der er udgangspunktet for denne artikel.

Hvor glad er du for dit nye job, her et år efter  
vælgerne og dine byrådskolleger ansatte dig  
– på en skala fra 1-5?
Det er en klar 5’er. Det er et drømmejob, hvor jeg føler 
mig godt til rette, og hvor jeg kan gøre en forskel for 
andre mennesker.

Hvad har været de største udfordringer i 2022?  
Og hvordan er du sammen med byrådet kommet i 
mål med dem?
Den største udfordring er kommet her til sidst, hvor vi kan se 
økonomien bliver udfordret de kommende måneder. Der er 
mange forklaringer på det. Inflation, krig i Ukraine, covid-19, 
det specialiserede socialområde, rekrutteringsproblemer og 
andet, men det er alt sammen problemer, vi skal løse.

Vi kommer i Byrådet til at vedtage nogle besparelser i 
december. Det er der bred enighed om, er en nødven-
dighed, for at undgå økonomien kommer under pres 
det kommende år. Jeg er overbevist om, at vi ved at 
handle tidligt, sikrer, at vi kan fastholde et godt service-
niveau for vores borgere i årene der kommer.

Kan du allerede efter et år som borgmester vinge 
af ved nogle mærkesager?
Ja, det kan jeg. Jeg lovede at flytte borgmesterkontoret 
ud i kommunen. Det er en ide, der er taget virkelig godt 
imod. Jeg er blevet kontaktet af et par borgmesterkol-
legaer, der nu gør det samme, på deres egen måde. 

Derudover er vi lykkedes med at samarbejde bredt i 
Byrådet og få en god stemning og fællesskab omkring 
det. Det er jeg også glad for.

I budget 2023 har vi sat penge af til trivsel for unge og 
ældre samt penge til kulturen. Det er en del af den ker-
nevelfærd, jeg anser som værende vigtig for at kunne 
leve sit liv i Syddjurs.

Hvilke opgaver/udfordringer står Syddjurs Kommune, 
dig og byrådskollegerne overfor i 2023?
At overholde det budget vi har vedtaget for 2023. Det 
bliver svært. Vi har et højt niveau af anlægsbyggerier 
og indtægter. Det bliver svært at få bygget det hele, 
men også at opnå de indtægter, der er budgetlagt med. 

Derudover er der udfordringer på tre områder:
Familie- og Socialområdet og det specialiserede socialom-
råde er udfordret i hele Danmark. Det er det også hos os. 
Her bliver opgaven at sørge godt for de mange familier, 
og samtidig sikre at vi overholder de økonomiske rammer. 

På området Sundhed og omsorg er udfordringen stor. 
Vi bruger mange penge på vikarer, og har samtidig pro-
blemer med at overholde budgettet i forbindelse med 
omstillingen til “Mere værdig hjemmepleje” med selv-
styrende teams.

Vi har også en opgave i at sikre budgetoverholdelse på 
vores energiforbrug. I en tid hvor priserne stiger massivt, 
er der stor opmærksomhed på denne opgave. Opgaven 
er også national, men heldigvis er vi nået langt i Syddjurs 
i forhold til mange af vores kollegaer. Jeg er mest tryg 
ved, at vi kan løse denne opgave af de tre uden service-
forringelser. Det bliver svært ved de to andre.

Hvad mener du selv, du kunne have gjort bedre i 
det sidste år?
Generelt er jeg tilfreds med det, jeg har udført. Jeg kun-
ne godt blive bedre til at sige nej, og det er jeg blevet 
her sidst på året. Jeg prioriterer min familie højt, og det 
er vanskeligt at få tid nok med dem med det her job. 
Så jeg skal være endnu bedre til at blokere nogle efter-
middage og aftener til dem. 

Hvor stor er afstanden imellem dig og borgerne i 
Syddjurs Kommune?
Den er kort. Jeg vil vove den påstand, at den er blevet 
mindre mellem borgerne og hele Byrådet i den her pe-
riode, og at vi allerede tog de første skridt i tiden med 
Ole Bollesen som borgmester. 

Jeg gør alt, hvad jeg kan, for at være tilgængelig, og 
mine dage med åbent kontor gør, at jeg hører fra man-
ge, der ellers ikke var kommet i kontakt med mig og det 
kommunale system.

I byrådsgruppen fortsætter de åbne dialogmøder. Det 
er også en måde at komme tættere på borgerne.

Hvor stor er afstanden imellem dig og medarbejdere?
Jeg mener, den er kort. Jeg oplever, at medarbejderne 
gerne vil tale med mig, når vi mødes, og de også er 
glade for deres arbejde og gerne vil fortælle om det.

Sammen med kommunaldirektøren er jeg rundt og 
besøge vores institutioner. Derudover var jeg selv 

DET FØRSTE ÅR SOM BORGMESTER
AF MICHAEL STEGGER JENSEN  y  BORGMESTER
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rundt og hilse på medarbejderne på de to rådhuse 
i starten af 2022. Jeg fik ikke kun hilst på, men også 
talt med de forskellige medarbejdere, der fortalte om 
lige netop deres arbejdsområde. Det vil jeg gentage 
efter nytår.

Hvad kan borgerne forvente af dig i 2023  
og efterfølgende år?
At jeg forbliver den samme. Jeg vil stå på mål for de be-
slutninger, vi tager, og vil ud at møde de mange gode 
mennesker i Syddjurs. Selve det med dialog fylder me-
get for mig, og jeg mener, man når langt ved at tale 
sammen. Samtidig kan man forvente, jeg vil gå langt 
for at sikre brede budgetforlig, med tydelige aftryk fra 
vores parti.

Hvor er du om 10 år?
Det er et svært spørgsmål. Det har nok stadigvæk med 
politik at gøre. 

Jeg håber, jeg er borgmester og i gang med min tredje 
periode med det job. Men det er svært at spå - især om 
fremtiden. Rent fysisk er jeg i Ryomgård, også om ti år. 
Vi har lige købt hus i byen.

Og vigtigst af alt, så er jeg en god far for Valdemar og 
kæreste (ægtemand) til Janne.

Du går tit i jakkesæt. Det har du ikke gjort før  
– hvorfor er du begyndt på det?
Jeg fik gode råd om tøjvalg, før jeg startede som borg-
mester. Derudover synes jeg, man skal se ordentlig ud, 
når man repræsenterer Syddjurs Kommune som øver-
ste leder. I starten havde jeg mest jakken på, når jeg 
havde møder med udviklere. Men jeg synes, alle fortje-
ner lige stor respekt, og jeg tror, det betyder noget, at 
jeg har gjort det ud af mig selv inden et møde. Så jeg 
gør det, når jeg repræsenterer Syddjurs Kommune som 
borgmester.

Udover fodbold, hvad er så din interesse i fritiden?
Jeg bruger primært tiden med min familie. Meget der-
hjemme er overladt til Janne i hverdagen, så når jeg har 
mulighed for det, bruger jeg tiden på at være sammen 
med Valdemar og Janne.

Derudover er det fodbold/cykling i tv, fodbold på stadi-
on, samt at bruge tid sammen med mine nære venner. 

Er dit job din hobby?
Det smelter lidt sammen, det gør det. Der er mange 
interessetimer i jobbet. Jeg synes dog ikke, man kan 
kalde det hobby, med den løn der følger med.

Får du tid til at spille fodbold?
Jeg har spillet en showkamp i Pindstrup i juni. Det er 
hvad, det er blevet til. Jeg håber at komme mere på 
banen i det nye år. Jeg savner det.

Får du tid til at nyde din søn og din familie?
Ja, det gør jeg. Men kun fordi jeg benhårdt prioriterer 
det. Eksempelvis siger jeg nej til mange ting i week-
enderne, da jeg hellere vil bruge tiden sammen med 
Janne og Valdemar. Især i efteråret har jeg haft en del 
tid med dem. Det nyder jeg. 
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Vi skal i Danmark være vanvittig stolte af den danske fol-
keskole; et af de få steder, hvor, ja - netop folket, højt som 
lavt - mødes, blandes og lever. Her udvikles fagligheder, 
færdigheder, almen dannelse og ikke mindst relationer, 
som bærer vores samfund fremad. Jeg mener, at folke-
skolen til alle tider er den institution i det danske samfund, 
hvor vi skaber og præger den næste generation. Det er 
her, staten og kommunalbestyrelsen har en direkte mulig-
hed for at sætte sit præg på børn og unges hverdag - og 
grundlaget for deres videre færd ind i ungdomsuddannel-
ser og de videregående uddannelser. 

Det er et faktum, at vi har en relativ høj andel af elever i 
privat- og friskoler. I Syddjurs kommune er der lige nu 5165 
elever i alderen 6-16 år, altså i den ‘skoledygtige alder’

 - 3801 af dem går i Folkeskolen. Som med andre institutio-
ner, vil der altid - og skal der altid - være et (lille) alternativ 

til den kommunale løsning af de store velfærdsopgaver.

Der er en historik med traditionsbundne privatskoler i Ry-
omgård og Rønde. Derudover er friskolerne i Nimtofte, 
Feldballe og Ugelbølle (som alle blev etableret efter sko-
lelukningerne i 2010) samt Syddjurs Friskole lykkedes med 
stor, lokal søgning.

Procentandelen af elever i folkeskolen har været stabil 
de seneste 6-7 år.

Som det ses af tallene, har vi i Syddjurs Kommune en 
meget høj inklusionsprocent. Det skyldes primært en be-
slutning om at udfase og nedlægge specialklasserne på 
skolerne og inkludere flere elever i almenklasserne på 
folkeskolerne.

Det er en kæmpeopgave at skulle løse for lærerne, le-
delser og pædagogerne på folkeskolerne. Det lykkes 
lykkeligvis for mange. Andre steder gør det ikke, og 
det har store omkostninger. Først og fremmest for den 
elev, der ikke trives i normalundervisningen. Men i høj 
grad også for forældrene, klassekammeraterne og det 
pædagogiske personale. Det koster 300.000 kr., altså 
godt en halv lærerstilling at ‘sende en elev på spe-
cialskole’ for den lokale folkeskole. 

Jeg sætter gerne spørgsmålstegn ved, om det er pæ-
dagogisk og etisk rigtigt at sætte så høj en pris?

Hvordan passer vi på  
folkeskolerne i Syddjurs? 
Først og fremmest ved at fastholde 
det høje faglige niveau, antallet af 
stillinger og satse på gode, attrakti-
ve arbejdspladser!

Den politiske stabilitet vedrørende an-
tallet af skoler er vigtig - der må ikke 
lukkes skoler! De lokale bestyrelser, 
ledelser og personaler behøver ar-
bejdsro for at fokusere på faglighed og 
trivsel. Meget gerne med flere, lokale 
frihedsgrader. 

Jeg kunne ønske mig, at et nyt re-
geringsgrundlag indeholder frisæt-

telse på skoleområdet, så man kan arbejde mere frit på 
skolerne og f.eks. eksperimentere med kortere skole-
dage, der veksles til flere to-lærerordninger, mere triv-
sel, gerne ved at genindføre ‘klassens tid’, alternative 
prøveformer, mere praksislæring, tættere samarbejde 
med erhvervslivet, foreningslivet mm.

Folkeskolen bør være forældres førstevalg. Jo flere børn, 
jo større opbakning og tilvalg, jo bedre og mere inklude-
rende en folkeskole kan vi lave for vores børn og unge!

VI SKAL PASSE PÅ BØRNENE, DE UNGE 
OG KOMMUNENS FOLKESKOLER!
AF PETER RAVN  y  FORMAND EBELTOFT OG OMEGN
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Lad det være sagt med det samme: Overordnet set går det 
godt med skoledriften i vores kommune. Vi har stort politisk 
fokus på at investere i vores folkeskoler i takt med, at vi 
bliver flere og flere børn. Vi renoverer utidssvarende facili-
teter og bygger ny udskoling. Driften er god og budgetterne 
holder. Og for første gang længe er skolestrukturen heldig-
vis ikke til debat. Så langt så godt. 

Men vi står også over for store udfordringer i vores folke-
skoler - skolevægring, inklusion, mistrivsel mm., som ikke 
umiddelbart lader sig løse af politiske snuptag. I det lys er 
det naturligvis oplagt at lade sig besnære af den politiske 
retorik, som, på tværs af partispænd, lovpriser frihed som 
løsningsværktøj. 

Selv har jeg da også stemt for, at vi i Syddjurs skulle ansøge 
om at få en såkaldt velfærdsaftale med den tidligere rege-
ring og dermed frihed fra dele af folkeskolelovgivningen. Så 
kom valget, og nu er situationen som bekendt en anden. 

Friheden er dog ikke sparket til hjørne af den grund. I rege-
ringsgrundlaget står der blandt andet: ”Regeringen vil sæt-
te folkeskolen fri sådan, at det åbenlyst vigtigste kommer i 
fokus – de basale færdigheder, børnenes udvikling, dannel-
se og trivsel, samt at skolen forbereder børnene på at tage 
en ungdomsuddannelse eller lære et håndværk.” 

Det lyder jo godt. Men som Socialdemokrat er jeg nu altid på 
vagt, når ”mere frihed” præsenteres som den lidt forsimp-
lede løsning på velfærdssamfundets komplekse udfordrin-
ger. Vi ved jo godt, at den frihed ofte kommer med en social 
pris og sætter en række politiske hegnspæle, som vi ikke 
engang kender karakteren af eller grænserne for endnu. 

Alligevel tror jeg, der er noget rigtigt i at kigge vores struk-
turer efter i sømmene. Vi har nogle steder fået skabt en fol-
keskole, hvor de grundlæggende børnefællesskaber i dag 
er udfordrede på en helt anden måde, end da jeg selv gik 
ud af folkeskolen for (blot) 15 år siden. De svækkede fælles-
skaber – og hvad det dermed medfører af tvivl, usikkerhed, 
ensomhed mm. - ved vi fra både egne og nationale triv-
selsundersøgelser, særligt presser pigerne i vores udsko-
ling. Samtidig er der opstået en ubalance mellem det bog-

lige indhold og det praktisk/musisk/kreative indhold, som 
til gengæld udfordrer en del af vores drenge. En ubalance, 
som i øvrigt også ansporer for få til at vælge en erhvervs-
uddannelse. 

Skal vi rykke grundlæggende ved det, der udfordrer vores 
børn og unge, skal vi altså også rykke grundlæggende ved 
den måde, vi laver folkeskole på. 

Tænk, hvis vi kunne øge brugen af tolærerordninger, så 
der var tid til at se hvert enkelt barn med udgangspunkt i 
barnets behov. Tænk, hvis vi kunne kigge på skoledagens 
længde. Tænk, hvis vi kunne eksperimentere med prøve-
formerne, så matematikeksamen lige så godt kunne fore-
gå i erhvervspraktikken på et autoværksted som ved den 
grønne dug. Eller så den måske endda helt kunne droppes 
for den elev, der i stedet skal anerkendes for andre kompe-
tencer. Tænk, hvis lærerne kunne kanalisere noget af den 
energi, der bliver brugt på at teste vores børn op gennem 
folkeskoletiden, over på det, de er bedst til: Undervisning og 
relationsarbejde. Tænk, hvis vi virkelig kunne lykkes med at 
løfte de udsatte og udfordrede elever lokalt på hver enkelt 
folkeskole – i et trygt fællesskab i deres egen klasse. 

Ovenstående er naturligvis ikke politisk facit - snarere en 
slags tankeeksperimenter for en mere fri folkeskole. Mit 
indtryk er, at man mange steder i vores kommune allerede 
arbejder alt, hvad man kan med at skabe en mere inklude-
rende folkeskole ud fra de rammer, der nu engang er. 

Men noget grundlæggende skal der ske, for næsten 45.000 
unge ender uden et arbejde eller en uddannelse – og søg-
ningen til vores vigtige erhvervs- og velfærdsuddannelser 
er samtidigt dalende. I mange år har man forsøgt at refor-
mere sig ud af udfordringerne fra Christiansborg, men uden 
det har givet pote. 

Måske er tiden netop kommet til at afgive lidt politisk sty-
ring. Vi er i hvert fald klar til at kigge på en mere fri folke-
skole som en del af løsningen. Ikke som et liberalt projekt, 
ukritisk og helt uden rammer, men i stedet konstruktivt og 
i tæt samarbejde med de vigtigste aktører – børnene, for-
ældrene og lærerne. 

ER FRIHED VEJEN FREM FOR  
FREMTIDENS FOLKESKOLE? 
AF CASPER GRUD NIELSEN  y  MEDLEM AF FAMILIE-, BØRNE- OG LÆRINGSUDVALGET
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Forskning viser tydeligt, at pædagoger og forældre skal bruge mest mulig tid i naturen med de små børn. Det gør børnene 
stærkere både i relation til deres sundhed, samt i forhold til motorik og trivsel.

Udeliv i skoler og daginstitutioner styrker desuden børns alsidige udvikling, naturforståelse og læring. Derfor giver det god 
mening at integrere natur- og udelivsaktiviteter og undervisning udendørs i alle børns hverdag.

Børnene bør starte tidligt med at komme ud
En ny forskningsoversigt fra Center for Børn og Natur viser, at børn som møder naturen i deres daginstitutioner både bliver 
sundere og stærkere, har mindre tendens til sukkersyge, sover bedre og er mindre syge. Samtidig trives de bedre. Forsk-
ningen viser også, at børnenes tilknytning til naturen og relationer til den bliver påvirket i en grad, som kan præge dem 
resten af livet. 

Det er tydeligt, at det styrker børnenes forhold til naturen, når de kommer ud og får nogle konkrete oplevelser og erfaringer 
med forskellig natur og naturfænomener - året rundt. Det gør tydeligvis en forskel at være i naturen i stedet for bare at 
snakke om den, og det erfaringsbaserede element er ofte en direkte vej til at stimulere de andre elementer – både den 
kognitive forståelse, den følelsesmæssige tilknytning og de filosofiske overvejelser.

Udeskole for læring, trivsel og bevægelse
Undersøgelser og forskningsprojekter viser desuden, at elever trives godt med undervisning udenfor. Eleverne husker det, 
de lærer bedre, den fysiske aktivitet fordobles, og eleverne leger med flere forskellige i frikvartererne, når skoledagen fore-
går i det fri. Tendensen er at udeskole især påvirker drenges mentale trivsel positivt. Når undervisningen rykkes udenfor, 
styrkes elevernes naturdannelse, og eleverne inspireres til at have et aktivt liv i naturen.

Udeundervisning og udeskole er didaktiske og pædagogiske arbejdsformer, der gennemføres uden for klasseværelset 
og skolens mure med udgangspunkt i fagenes mål. Udeskole er, når udeundervisning gennemføres regelmæssigt og 
over længere tid. Udeundervisning og udeskole kan foregå mange steder, fx i skolegården, i naturområder, i virksom-
heder, på museer, i kirker, på genbrugspladser mv. Ideelt set vil der være sammenhæng mellem inde- og udeunder-
visningen. Udeundervisningen forberedes i klassen, og elevernes erfaringer fra udeundervisningen bearbejdes, når de 
kommer tilbage i klassen.

Udeundervisning og udeskole er præget af samarbejdende, handlingsorienterede, oplevelses- og undersøgelsesbase-
rede samt tematiske læreprocesser. Udeskole sigter altså mod at fremme elevernes læring og trivsel gennem praktiske 
aktiviteter og brug af krop og sanser i autentiske situationer – gennem interaktion mellem handlinger og tanker.

HVORDAN ÅNDER EN REGNORM?
AF ANITA SØHOLM  y  MEDLEM AF NATUR, MILJØ OG TEKNIKUDVALGET
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Hvad gør vi allerede?
Hvis vi skal nå i mål med at gentænke vores børns hverdag i daginstitutioner og skoler, bør vi starte med en 
både ledelsesmæssig og politisk opbakning. Vi har allerede iværksat flere tiltag i Syddjurs Kommune, hvor 
vi bl.a. betaler for en fælles skoletjenesteportal - Skolen i virkeligheden, og vi giver også anseelige tilskud 
til skoletjenester i uformelle læringsmiljøer på museer og naturcentre. Vi tilbyder desuden gratis buskørsel 
derud. 

Hvilke tiltag kan vi iværksætte?
I den strategi Bæredygtighedsudvalget publicerede efter et års politisk arbejde, hvor relevante vidensper-
soner også var inddraget, var anbefalingerne, at vi skulle arbejde med “Den Grønne Tråd”. Intentionerne er 
bl.a., at vi vil udarbejde en Syddjurs Naturkanon, der binder historie, kultur, natur og miljø sammen. Den skal 
bruges til at udvikle børn og unges interesse for natur og bæredygtighed.

• Projektet Grønne Spirer - som dagplejere og daginstitutioner kan tilmelde sig, kan i denne henseende 
være et redskab til at sikre de mindste i kommunerne en sund hverdagskultur med fokus på udeliv, na-
turdannelse og miljøkendskab. 

• Ligeledes kan skoler og gymnasier tilmelde sig projektet Grønt Flag - Grøn skole, hvor der arbejdes tema-
tisk og handlingsorienteret med natur og bæredygtighed.

• Alle skoler bør have en sammenhængende plan for udearealerne, der sikrer, at der er stiforløb, arealer 
og uderum, der kan bruges i undervisningen på alle klassetrin. Anlæg af stier, ruter, friluftsfaciliteter og 
lignende i kommunen tænkes sammen med skolernes behov for faciliteter. En skole bruger bålhytten om 
dagen, en forening kan bruge den om aftenen eller i weekender.  

• Alle kommunens klasser skal have en udendørs undervisningsdag om ugen. Den udendørs undervisning 
kan eksempelvis understøttes af ungdomsskolen eller gennem koordinatorer på hver enkelt skole.

Nå ja - en regnorm ånder gennem huden, og den kan ikke tåle lys - eller at tørre ud!

Kilder:
https://nordeafonden.dk/nyheder/ny-forskning-sundere-og-staerkere-boern-i-naturen
www.Friluftsraadet.dk
https://videnskab.dk/kultur-samfund/folkeskoler-med-udeundervisning-har-mere-motiverede-elever
https://udeundervisning.dk/bag-om-websitet
www.centerforboernognatur.dk
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Tænk sig at kunne skabe et læringsmiljø, som ikke er 
præstationsorienteret. Et sted, hvor test og karakterer 
er lagt på hylden, og hvor læringen ikke blot står mål 
med folkeskolen, men er så meget mere.

Vi ønsker en skole med et trygt læringsmiljø, hvor der 
er plads til hele barnet. Et sted, hvor børn bliver set, an-
erkendt og mødt med kærlige, nysgerrige øjne. Børne-
nes trivsel og lyst til at lære kommer i første række, og 
den interessebaserede læring er en del af en hverdag, 
hvor børnene lærer med kroppen forrest. Alt sammen 
under vilkår, hvor ressourcer og rammer er tilpasset, 
så både voksne og børn kan få 
lov at blomstre.

Vi er en gruppe af forældre, 
som hverken kan se os selv 
eller vores børn i de rammer, 
folkeskolen tilbyder. Derfor 
arbejder vi i øjeblikket på at 
starte en ny friskole, der tager 
udgangspunkt i Den Innovati-
ve Naturfriskole i Trige (din-fri-
skole.dk), som er et nyt sko-
lekoncept, der omfatter flere 
friskoler. Her er begrebet skole 
gentænkt, og skolens værdier 
tager udgangspunkt i, hvad 
forskning inden for pædago-
gik og psykologi fortæller om 
børns læring, trivsel og udvik-
ling. 

Det ydre og indre
Med afsæt i den nyeste hjerne-
forskning argumenterer Kjeld 
Fredens (læge, hjerneforsker, foredragsholder og forfat-
ter) i sin bog “Læring med kroppen forrest” for, at børn 
lærer mere og bedre, hvis praktiske og kunstneriske 
elementer får større vægt i skolen: “Helt forenklet sagt, 
så skal man gribe noget, før man kan begribe det”. Han 
mener, at flere elever kunne lære langt mere, hvis man 
gav plads til det, han kalder læring med kroppen forrest. 
“Vi bliver nødt til at gøre op med den ideologi, som er 
mange steder i skolen, at tingene helst skal være så 
abstrakte så hurtigt som muligt. Man har prioriteret det 
abstrakte og teoretiske på bekostning af de praktiske 
og kunstneriske aktiviteter”, siger han og peger på, at 

test og målstyring er med til at trække undervisningen i 
en mere teoretisk retning. Det sker på trods af, at man-
ge lærere ifølge Kjeld Fredens er helt med på, at elever-
ne lærer mere, hvis de har hænderne med i læringen.

At ændre de læringsmæssige rammer er også afgøren-
de, hvis man samtidig ser på børns indre velbefinden-
de. Over 1.000 psykologer fastslog i august i et åbent 
brev til Folketinget, at den store vækst i børn og unges 
psykiske mistrivsel og psykiatriske diagnoser er en kon-
sekvens af de rammer, de tilbydes i skoler og daginsti-
tutioner. “Børn og unge kommer alt for ofte ud i psykisk 

mistrivsel, fordi de rammer, der 
er i skoler og dagtilbud, ikke 
fungerer - og det haster med 
at få forbedret vilkårene”, på-
peges det bl.a. i brevet. (“Åbent 
brev fra over 1.000 psykologer: 
Der skal ske noget nu, ellers er 
det for sent”, Politiken 21. aug. 
2022).

Trivsel er afgørende for læring
I hverdagen på den nye friskole 
bliver der gjort op med møde-
tider, klassetrin og klassevæ-
relser. I stedet for den traditio-
nelle fagopdelte undervisning 
som f.eks. dansk, engelsk og 
matematik skal børnene arbej-
de tværfagligt med forskelli-
ge projekter. De skal have det 
i hænderne, føle, smage og 
sanse det. Mærke det på egen 
krop, opleve og forstå hvorfor 
og hvordan tingene hænger 

sammen. Tegne og fortælle om det, lave rollespil og 
musicals - alt imens inde og ude, fag og teori smelter 
sammen.

Undervisningen vil så vidt muligt tage udgangspunkt 
i det enkelte barns personlighed, udvikling og interes-
ser. Det betyder, at børnene kan være sammen med 
nogen, som måske ikke er alderssvarende, men til gen-
gæld er samme sted socialt eller fagligt, hvilket bidra-
ger til tryghed og sammenhold og skaber nogle andre 
dynamikker end de, der findes i folkeskolens aldersop-
delte klasser.

ET NEJ TAK TIL FOLKESKOLEN 
MEN HVAD SÅ?
AF INITIATIVGRUPPEN, THEA LETH SØNNICHSEN, ANNA SOPHIA TOMPKINS, IDA KNUDSEN OG SIMONE PEDERSEN.
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Kollektiv trafik - rute 351
Den kollektive trafik er udfordret på økonomien og 
manglende passagerer. Forslag til beskæring af busruter i 
Region Midtjylland behandles af Udvalget for Regional Ud-
vikling den 7. december og kommer til politisk behandling i 
det samlede Regionsråd den 21. december 2022. På Djurs-
land er vi mange, der har kæmpet for at bevare bl.a. rute 
351 fra Grenaa til Ebeltoft, og det ser nu lovende ud. Der er 
i forslaget lagt op til at Region Midt bevarer ruten. Det har 
stor betydning ikke mindst for uddannelsesmiljøet i Grenaa.

Kataloget med forslag til justeringer i rutenettet er ved-
lagt udvalgets dagsorden på regionens hjemmeside 
https://www.rm.dk/politik/udvalg/staende-udvalg/udval-
get-for-regional-udvikling/dagsordener-og-referater-ud-
valget-for-regional-udvikling/#Midttrafiksbudget2023ogju-
steringerirutenettetforatskabebalanceiøkonomien

Midler til at styrke akutberedskabet
Præhospitalet tager sig af alvorligt syge og tilskadekomne 
patienter, fra der er ringet 1-1-2 og til patienten er færdig-
behandlet på stedet eller modtaget på et hospital. Be-
redskabet er ambulancer, lægebiler, sygetransporter mm. 
Præhospitalets akutberedskab er som hospitalerne presset. 
Et stigende antal borgere ringer efter hjælp, og der er mangel 
på ressourcer og personale. Samtidig tager den enkelte tur 
længere tid, da behandlingen i stigende grad også sker i hjem-
met, og mange patienter undgår at skulle køres på hospitalet.

Regeringen indgik i maj 2022 en bred politisk aftale om en 
sundhedsreform. I aftalen er der afsat midler i 2022- 2026 
til en styrket akutindsats, hvor regionerne kan søge en pul-
je om midler til at styrke akutberedskabet. I Region Midtjyl-
land har vi indsendt en ansøgning med ønske om at styrke 
akutberedskabet og afhjælpe den ubalance, der er opstå-
et over en årrække, fordi efterspørgslen efter hjælp og de 
præhospitale ressourcer ikke kan nå sammen.

Akutpuljens kriterier lyder blandt andet
• Hurtigt frem ved akut behov uanset hvor i landet 

man bor.
• Hurtig og sammenhængende behandling af høj kvali-

tet i hele landet - uanset hvor i regionen man bor.

I Region Midtjyllands ansøgning nævnes bl.a. mere driftstid 
i ambulancer, to yderligere akutbiler i regionen (personbil 
med ambulanceudstyr betjent af en paramediciner), styr-
kede videomuligheder og flere sygetransportbiler, som kan 
aflaste ambulancerne, så der er mere tid til de akutte A 

kørsler. Mere ambulancetid vil også give bedre mulighed for 
at benytte de fremskudte ambulancebaser i yderområder 
til gavn for responstiderne. 

De ansøgte midler vil være et godt bidrag til at styrke ind-
satsen og borgernes tryghed. Jeg håber derfor meget, at 
ansøgningen imødekommes. Ansøgningen vil blive fulgt af 
en langsigtet plan for Præhospitalet, hvor midler fra regio-
nens budgetaftale 2023 også vil bidrage til det videre arbej-
de med at bruge ambulancer og lægebiler, så de akut syge 
og tilskadekomne borgere kan få hjælp hurtigst muligt.

Elevfordeling på gymnasierne
Nye regler for elevfordeling på gymnasierne skal modvir-
ke en stigende social og etnisk polarisering og faldende 
ungdomsårgange, der især presser gymnasierne uden for 
de større byer. Et væsentligt formål er også at understøt-
te de små STX-gymnasier i udkantsområder. De store skal 
afgive til de små. Og at sikre elevgrundlag til de erhvervs-
gymnasiale uddannelser. Regionsrådet har ingen formel 
kompetence til at fastsætte kapaciteten (antal elever der 
kan optages) men Styrelsen inddrager regionen i kapaci-
tetsfastsættelsen, og regionens administration er i løbende 
dialog med Styrelsen i et elevfordelingsudvalg.

Forslaget i år, som indmeldes til Styrelsen, er et resultat 
af en komprimeret opstartsproces med nye regler og 
uden erfaring at bygge på. Meget er vendt og nu landet 
med en rummelig indstilling:
• at administrationens forslag til kapacitetsfast-

sættelse godkendes, idet Herning Gymnasium 
hæves med en ekstra klasse i forhold til admini-
strationens forslag.

• at regionsrådet bliver hørt om den endelige kapa-
citetsfastsættelse, når de endelige ansøgertal er 
kendte. (Det gælder også HF og IB.)

• at administrationen tager hånd om HTX og HHX, 
med mulighed for at gøre brug af teknisk overboo-
king og indmeldelse af halve klasser.

Gymnasiernes foreløbige kapacitet udmeldes af styrel-
sen den 1. februar og den endelig kapacitet fastsættes 
15. maj, dog med muligheder for justeringer ud fra det 
faktiske søgetal. 

Til næste år har vi erfaring at bygge på. Vi skal fasthol-
de fokus på, at de mindre gymnasier skal understøttes 
følge op på de barrierer, der kan være, eksempelvis pga. 
transporten.

NYT FRA REGIONSRÅDET
AF ELSE SØJMARK  y  MEDLEM AF REGIONSRÅDET, UDVALGSFORMAND NÆRE SUNDHEDSTILBUD
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Kære medlem  

Først håber jeg at du og din familie er kommet godt ind i det nye år.

Du sidder nu med det første nye medlemsblad for i år og efter planen vil der i alt komme tre stk. i 2023. I løbet af dette 
år og fremadrettet forventer vi at det bliver omkring januar – maj – oktober, men denne del er stadig på tegnebrættet. 
Førhen har vi udgivet 4 medlemsblade om året, så hvorfor er det kommet ned på tre stk.?

Det at lave et blad, som alle forhåbentlig gider at læse, tager tid, meget tid. Både for vores bladudvalg, men også for dem 
som skal skrive et indlæg til bladet og ofte bliver disse indlæg indsendt i sidste øjeblik.

Vi ønsker at kvaliteten på bladet er i orden og vi har forståelse for at det tager tid at strikke et blad sammen og derfor 
har vi i fællesledelsen besluttet, at vi fremadrettet udgiver vores blad tre gange om året.

Der vil blive lavet et årshjul, så vores politikere og andre som vi ønsker laver et indlæg, kan se hvornår på året de skal lave 
dette til bladet, men også fordi det så vil blive lidt nemmere for bladudvalget at bevare overblikket.

Det er ingen hemmelighed at der selvfølgelig også er lidt økonomi i det, da det ikke er billigt at lave et godt blad.

Jeg er stolt af vores medlemsblad og mener at vi kommer rundt om mange relevante emner, som er vigtige for os alle, 
og en stor tak skal lyde til bladudvalget, dem som går rundt til vores postkasser og sidst men ikke mindst dem som 
kommer med indlæg.

Vi forsøger hele tiden at forbedre os omkring bladet, hvilket også kræver tid og man skal huske på at alle som sidder i 
vores bladudvalg er frivillige og dermed noget man gør i sin fritid. Det kan være svært at nå det hele, når man også har 
andre tillidsposter i eller uden for vores parti.

Som I alle nok ved er Rita Stokholm Vinding blevet formand for Ældreudvalget og stort tillykke til Rita i den forbindelse. 
Denne post kræver meget tid, derfor har Rita valgt at stoppe, efter mange år bladudvalget. Det er jeg personligt meget 
ked af, men omvendt forstår fuldt ud hendes beslutning og vil hermed gerne takke hende for det store arbejde hun har 
lagt i medlemsbladet i en menneskealder. 

Du kan få indflydelse på Socialdemokratiets politik i Syddjurs Kommune ved at deltage i de åbne gruppemøder,  
der holdes før byrådsmøder og udvalgsmøder. Alle er velkomne.

Gruppemøde før udvalgsmøder Gruppemøde før byrådsmøde
Mandag d. 9. januar Mandag d. 23. januar 
Mandag d. 6. februar Mandag d. 27. februar
Mandag d. 13. marts Mandag d. 27. marts
Mandag d. 17. april Mandag d. 1. maj 
Mandag d. 15. maj Mandag d. 29. maj (2. pinsedag) 
Mandag d. 5. juni Mandag d. 19. juni 

Hvis man vil deltage i gruppemøde før byrådsmøde, skal man ikke tilmelde sig.

Hvis man vil deltage i gruppemøde før udvalgsmøder, skal man tilmelde sig hos gruppeformand Michael Aakjær på 
mail: mica@syddjurs.dk eller tlf.nr.: 2372 6804

MEDLEMSBLADET I FREMTIDEN
AF JAN BRUNO JENSEN   y  FORMAND FOR FÆLLESLEDELSEN SAMT ANSVARSHAVENDE REDAKTØR 



INDFLYDELSE
GRUPPEMØDER



Følg os på: facebook.com/SocialdemokratietiSyddjursFølg os på: facebook.com/SocialdemokratietiSyddjurs 13

Sammenlægningsudvalget har nu været i gang, i næsten 7 måneder, og man må sige, der har været fart på.  

I skrivende stund har vi færdiggjort vores forslag til nye vedtægter i en samlet forening og er dermed klar til at de to re-
spektive partiforeninger kan nedlægges til deres generalforsamling, hvilken er en større opgave end man måske tænker.
Men når alt kommer til alt, så er det dig som medlem, der bestemmer, om dette er vejen frem. Vi i sammenlægningsud-
valget, som består af medlemmer af de to bestyrelser samt fællesledelses formand, opfordre derfor vores medlemmer 
til at dukke op til omtalte generalforsamlinger og derved give sit besyv med.  

Procedure i det videre forløb er følgende:
Socialdemokratiet i Ebeltoft og Omegn og Socialdemokratiet Syddjurs Vest afholder deres ordinære generalforsamling 
i februar måned. Her vil der være et forslag under punktet ”indkomne forslag” omkring en indstilling til fusion af de to 
foreninger til en samlet i Syddjurs. Forslaget skal vedtages med 2/3 af de fremmødtes stemmer (her er det, som sagt, 
vigtigt, at du møder op som medlem). Derefter vil der skulle indkaldes til ekstraordinær generalforsamling for begge 
partiforeninger i løbet af 14 dage.

I april afholdes der generalforsamling i Fællesledelsen, hvor der vil være et forslag til ændringer af vedtægterne, og der-
efter er det vores håb, at vi er en stor partiforening i Syddjurs med 11 bestyrelsesmedlemmer, til glæde og gavn for os alle.  
Der vil i løbet af januar måned være et informationsmøde omkring sammenlægning, hvor du som medlem kan møde op 
og blive klogere på sammenlægningsudvalgets tanker forud for en sammenlægning. 

NÅR TO FORENINGER SKAL SMEDES SAMMEN 
AF CHRISTINA KEJSER  y FORMAND FOR SAMMENLÆGNINGSUDVALGET



Her kan man også få oplyst mødested og tidspunkt.  
Som hovedregel holdes møderne mandage kl. 19.00 i 3F, Solsortevej 9, Rønde.

Der bliver stadig holdt gruppemøder rundt i kommunen, så derfor skal lyde en kraftig opfordring til at tilmelde sig mailli-
sten, så man ikke går forgæves og møder op i Rønde, mens mødet holdes et andet sted i kommunen.  

I forbindelse med åbne dialogmøder, der altid ligger lige før gruppemødet, omdeler vi flyers i den pågældende by, hvor 
mødet afholdes.

Bestyrelsesmøder i Socialdemokratiets fællesledelse
10. januar og 6. marts kl. 19.00. Mødested oplyses ved henvendelse til:  
Jan Bruno Jensen, tlf. 9125 0423  .  mail jabj@syddjurs.dk.  
Aktivitetsplaner for Socialdemokraterne Ebeltoft og Omegn og Socialdemokratiet Syddjurs Vest kan ses på.  
https://www.syddjurs-s.dk/

Mandag d 20/2 kl. 19.00 afholdes der generalforsamling jf. vedtægterne. 
1. Formandens beretning. Udvalgs beretning. Kassererens fremlæggelse af regnskab
2. Valg til bestyrelsen
3. Valg af delegerede
4. Fastsættelse af kontingent 
5. Fastsættelse af partiskattens størrelse
6. Indkomne forslag

Da der på sidste generalforsamling enstemmigt blev foreslået at arbejde henimod en sammenlægning med partifor-
eningen Syddjurs Vest, kan rækkefølgen i punkterne ændres.

GENERALFORSAMLING I SOCIALDEMOKRATIET  
FOR EBELTOFT OG OMEGN
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SOCIALDEMOKRATIET I SYDDJURS
GENERALFORSAMLING 2023

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Fællesledelsen mandag d. 17. april 2023 kl. 19.00 Sted følger. 

DAGSORDEN:
1. Velkomst.
2. Valg af dirigent og referent. 
3. Valg af stemmetællere.
4. Beretninger:
  Organisatorisk beretning, fællesledelsen: 
  Formand Jan Bruno Jensen
  Politiske beretninger: 
 a. Byrådet: Borgmester Michael Stegger Jensen.
 b. Regionen: Medlem af Regionsrådet Else Søjmark. (10 min.)
 c. Folketinget: MF Leif Lahn. (10 min.)
5. Fremlæggelse af årsregnskabet, og orientering om 

budget 2023. Kasserer Søren Holmgaard. 
6. Indkomne forslag.  

Herunder behandling af sammenlægningsudvalget 
forslag til ændrede vedtægter for Fællesledelsen.

7. Valg af Socialdemokratiets borgmesterkandidat  
frem mod Kommunalvalget 2025

8. Aktivitetsplan for 2023.
9. Valg.
  Bestyrelsesmedlemmer 2-årig periode:  
  Ole Hansen på valg
  Kasserer Søren Holmgaard på valg.
  To suppleanter for et år:
  Revisorer for et år:  
  Svend Erik Kjær Laursen & Kirsten Pedersen på valg.
  Revisorsuppleant:  
  hvervet er vakant pt.
10. Eventuelt.
Forslag under punktet skal være indsendt til formanden 
på mail jabj@syddjurs.dk senest d. 26. marts. 

Jan Bruno Jensen 
Formand

SOCIALDEMOKRATERNE I SYDDJURS VEST
GENERALFORSAMLING 2023

Der indkaldes til generalforsamling i Syddjurs - Vest Mandag den 6 Februar 2023,  
på kulturhotellet i Rønde (krostuen) klokken 19-22

DAGSORDEN:
1. Velkomst.
2. Valg af dirigent.
3. Valg af stemmetællere og referent.
4. Formandens beretning.
5. Den politiske beretning ved borgmester  

Michael Stegger Jensen.
6. Årshjulet.
7. Regnskab.
8. Forslag til kontingent.
9. Indkomne forslag.

10. Valg til bestyrelsen.
  Formand:  
  Anni Plannthin Mogensen ønsker genvalg.
  Bestyrelsesmedlem:  
  Marianne Fuglsbjerg Aakjær modtager ikke genvalg. 
  Bestyrelsessuppleanter:  
  Jan Nielsen på valg.
  Revisorer
  Revisor suppleant.
11. Eventuelt.
Forslag under punktet skal være indsendt til formanden 
på mail: annimog@gmail.com senest d. 22. Januar 2023

Anni Plannthin Mogensen
Formand
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Anne-Helen Hvelplund
Herning Folkeblad
”Det er en fremragende forestilling, som anbefales 
varmt til røde og blå, kvinder og mænd,  
unge og gamle, firkantede og runde.”

Morten Buckhøj
Mortenbuckhoj.dk
”Team Teatret og Teatret Møllen er gået sammen 
om teaterkoncerten ”Arbejder - sange fra hjertet”, 
og det er der kommet en overordentlig smuk  
forestilling ud af.”

Trine Wøldiche
ISCENE
”Arbejder – sange fra hjertet rummer et særdeles 
varieret musikalsk univers, hvor Johannes Smeds 
musikalske arrangementer både spiller med og mod 
sangene, som vi kender dem. 
Fem skuespillere og to musikere står på scenen i 
teaterchef på Teatret Møllen, Nikolaj Minekas, isce-
nesættelse, som sætter musikken i fokus frem for 
individerne. Og det virker som det helt rigtige valg.”

Stemningsfuld, energiladet og underskøn teater-
koncert baseret på sange fra Arbejdersangbogen
Teatret Møllen og Team Teatret genopfører den anmel-
derroste teaterkoncert fra sæson 21/22, hvor egnsteatre-
ne tager den ikoniske Arbejdersangbog ned fra hylden og 
lukker op for den kulturskat, sangbogen rummer. Gemt 
i sangteksterne ligger historier og værdier, der er helt 
grundlæggende for vores samfund – også den dag i dag.

ARBEJDER – SANGE FRA HJERTET byder på et alsidigt musi-
kalsk univers med både kendte og ukendte sange fra Arbej-
dersangbogen, hvor kapelmester Johannes Smeds musikal-
ske arrangementer spiller både med og mod sangene, som 
vi kender dem. Johannes selv er med på scenen som en af 
de to musikere, der i samspil med de fem medvirkende skue-
spillere vækker historierne fra Arbejdersangbogen til live.

Det er en gedigen teaterkoncert, hvor der er plads til alle 
- røde såvel som blå, kvinder og mænd, direktører og sko-
lelærere. Sangene i forestillingen udtrykker stærke følel-
ser og handler om værdier som sammenhold, fællesskab, 
omsorg, kærlighed og medmenneskelighed. Det er musik, 
vi alle kan spejle os i.

Se nærmere om forestillingen www.Pavillonen.dk/forside

ARBEJDER - SANGE FRA HJERTET
9. MAJ 2023 KL. 19.00 I PAVILLONEN, KÆRVEJ 11, GRENÅ

Michael Mogensen
JydskeVestkysten
”Sangene fra hjertet går også lige i publikums hjerte.  
Uanset om man sidder derude i mørket og er blå, rød 
eller sofavælger.”

Ute Levisen
Der Nordscleswiger
”Na ja – mit Musik lässt sich die Welt zwar nicht be-
kehren, wohl aber gut daran arbeiten: für Toleranz, 
Gemeinschaft, Solidarität. Genau das vermittelt die 
Inszenierung der beiden Theaterensembles.”

Marianne Lorenzen
JydskeVestkysten Sønderborg
”Det er en fremragende forestilling, som varmt 
kan anbefales til alle, der ønsker at opleve en 
stemningsfuld, energimættet og overordentlig 
interessant teaterkoncert.”

Katrine Evelyn Jensen
Næstformand, DSU
”En rigtig god oplevelse. Fedt med både kendte og 
ukendte sange og fedt at der også er nogle af de 
slagkraftige sange med, som ellers ikke bliver  
sunget så meget i partiet.  
Jeg vil helt klart anbefale Arbejder – sange fra hjertet.”

Sanne Halkjær Hebsgaard
Ungt Teaterblod
”Der er plads til at synge med, men samtidigt også bare 
lytte og tage alle indtrykkene ind. Alle er velkomne, og 
alle kan få noget ud af Arbejder – sange fra hjertet.”

Carl Skøtt
”Det mest imponerende er det musikalske arran-
gement, der snart er blidt poetisk, vemodigt, jub-
lende snart krigerisk, voldsom, vulgær. Musikkens 
billedsprog er esset i en vinderhånd. Manden bag er 
Johannes Smed.”

Birthe Sørensen
Arbejderen
”Det er bevægende og flot.”
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