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Tekst 1

Ernæring og sundhed gav 
lysten til at studere
Af Chutikan

11. oktober 2017

ÉT SABBATÅR kan hurtigt 
blive til flere, når man elsker 
at rejse rundt og opleve ver-
den. Så da Sisse Elvton Niel-
sen i 2015 af sine forældre 
modvilligt lod sig overtale til 
at tage sig en videregående 
uddannelse, var hun meget i 
tvivl, om det ville gå.
 – Jeg hadede jo skole, men 
en studievejleder kom frem 
til, at Ernæring og Sundhed 
kunne være noget for mig, 
fortæller Sisse Elvton Nielsen, 
der i vinteren 2015 pakkede 
sine ejendele og flyttede fra 
hjembyen Thisted til en kolle-
gielejlighed i Sorø nær Profes-
sionshøjskolen Absalon, der 
udbyder uddannelsen.
 – Det blev noget af en 
overraskelse for mig, for næ-
sten øjeblikkeligt fandt jeg 
sammen med andre stude-
rende socialt, og inden jeg 
var kommet i gang med stu-
diet, kunne jeg slet ikke få 
nok af de bøger, som jeg hav-
de købt, fortæller hun.
 At uddannelsen netop 
blev Ernæring og Sundhed 
skyldes især, at Sisse Elvton i 
mange år har haft stor inter-
esse i, hvordan kroppen fun-
gerer, herunder også hvordan 
ernæringen påvirker os. Hun 
har i en lang periode arbejdet 

som træner i et fitness center 
og havde inden ankomsten 
til Sorø interessen. Men hun 
havde ikke ventet, at hun vil-
le ændre sig fra at være en 
pige, som altid var på farten 
til at være en studerende, der 
kan sidde i timevis og læse.
 – Jeg er utrolig udadvendt 
og skal ikke være alene alt 
for længe, før jeg savner sel-
skab, og så er det jo utrolig 
fedt, at jeg bor på et kollegie 
med fælleskøkken, siger hun.
 Det udadvendte kommer 
også meget til udtryk i hen-
des fokus på uddannelsen, 
idet hun meget gerne vil ar-
bejde med mennesker. Der-
for valgte hun i sin seneste 

praktik at rejse til Zambia, 
hvor professionshøjskolen 
samarbejder med en lokal 
form for privat gymnasium, 
der tilbyder gratis uddannel-
se til dygtige unge menne-
sker.
 Ud over flyrejsen krævede 
det en bustur på 16 timer at 
komme til skolen, hvor hun 
blev indkvarteret i et fælles-
rum med ti andre danske fri-
villige. Ret primitive forhold 
med betongulv og en seng 
med en slidt madras til hver.
 Men det basale var der: 
Myggenet over sengene, og 
så rigtige træk-og-slip toilet-
ter – fuldstændig som i Dan-
mark.

Sisse Elvton Nielsen har ikke fortrudt, at hun rejste ud. Pressebillede
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 Når Sisse Elvton skulle i 
bad, foregik det i en nærlig-
gende sø med rent og fint 
vand, men desværre også 
med krokodiller, så hun har 
prøvet at måtte undlade ba-
det, fordi krokodillerne var 
nær.

 De to måneder i Afrika 
var fagligt en rigtig god tid, 
hvor hun fik givet en masse 
læring videre til de videbe-
gærlige studerende, der var 
mellem 17 og 25 år.
 – Jeg havde ansvaret for 
at udforme undervisningen 

i Ernæring, og de var utro-
ligt videbegærlige. Når du 
underviser i Danmark er det 
måske fem, der rækker hån-
den op til et spørgsmål, men 
her vil alle bare være med 
– hele tiden, siger Sisse Elv-
ton, der er blevet så glad for 
sit fag, at hun overvejer, om 
det næste skridt skal være at 
læse videre.
 – Hvis du havde spurgt mig 
for fire år siden, havde jeg al-
drig troet, at jeg ville være så 
vild for at studere, men lige 
nu tænker jeg faktisk, at jeg 
skal læse en kandidat. Hvad 
det skal føre til af job, har jeg 
ikke afklaret endnu, men der 
er jo masser af muligheder, 
hvis man er ekspert i ernæ-
ring, så det tager jeg hen ad 
vejen, siger hun.

Sisse Elvton Nielsen under det to måneder lange ophold i Zambia.

Thistedposten, 11. oktober 2017
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Tekst 2

Bagedyst-Kirsten på vej mod 
konditordrøm: Har fået læreplads 
hos dommer-Katrine
Af IDA-SOFIE SELLERUP
22. APRIL 2018

Selvom Kirsten og Katrine kender hinanden fra bagedysten, er der ingen 
fortrinsret eller favorisering

Flagende, sprøde croissant-
er, smørfyldte teboller, massi-
ve chokoladekager og saftige 
snitter ligger i glasmontrer i 
Grannys House i Dragør.
 I køkkenet har 22-årige Kir-
sten Jazmin Thur bundet for-
klædet. Ikke et med en me-
sterbagerstjerne, som den tid-
ligere bagedystdeltager fik af 
to omgange i ’Den store bage-
dyst’.
 Til gengæld et forklæde hun 
kan beholde i fire år. Kirsten 
har nemlig fået læreplads i ba-
gedystdommer Katrine Foged 
Thomsens bageri.

Drømmematch
 – Hvis man kender mig, og har været i Grannys House, kan man se en klar sammenhæng. 
Farverne, bagværket, stemningen. Jeg føler mig enormt meget hjemme her, fortæller Kirsten, 
mens hun lægger sukker og nødder oven på marcipanfyldte tærter.
 Samme entusiasme kommer fra læremester Katrine Foged Thomsen, der lige har tændt ov-
nen til nøddemazarinerne. Hun husker Kirsten fra dag et i ’Den store bagedyst’.
 – Jeg så et klart match. Kirstens stil, tempo, tilgang og gode idéer. Men samtidig var jeg jo 
også dommer og faglig overfor alle i konkurrencen – også over for Kirsten, siger Katrine.
 De to har derfor talt en del om, at der hverken er fortrinsret eller favorisering, fordi Kirsten 
tidligere har været bagedystdeltager.
 Det er præcis samme vilkår for hende som for bageriets seks andre elever. Kirsten er derfor 
begyndt med det grove bageri, hvor mange kilo brød- og wienerdej skal rulles, virkes og bages. 
Kirsten møder klokken 22 om aftenen og bager til mellem 5-6 om morgenen.
 – Jeg kan mærke, at det her ikke er barneleg, men et virkeligt job. Det kan man godt glemme 
i bagedysten, hvor fokus er kager og pynt. Det her er hårdt arbejde, siger Kirsten.

Jeg har ideerne, men jeg mangler håndelaget. Det er en af de 
mange ting, jeg kan lære, fortæller Kirsten. dr.dk
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En stor familie
Katrine Foged Thomsen og kompagnonen Flemming Led Sandholm har drevet Grannys House 
i 10 år. Der ligger fem bagerier på Sjælland med 70 ansatte i alt.
Bageriet er altid travlt, og der er tryk på produktionen. Men Grannys House skal også være et 
sted, hvor der skal være plads til at have det sjovt.
 – Jeg kender alle mine ansatte rigtig godt, og sådan skal det fortsætte. Derfor skal vi heller 
ikke blive for store, for jeg går op i, at det er et sted, hvor man bliver set, og hvor man har det 
godt, siger Katrine.

Oplært af Kransekagekongen
Både Katrine Foged Thomsen, Flemming Led Sandholm og tidligere bagedystdommer Mette 
Blomsterberg er oplært i Kransekagehuset.
 Alle har de stået i lære hos konditor Jørgen Søgaard; en af Danmarks sværvægtere i kondi-
torfaget og en mand, der rummer mere end 50 års bagehistorie.
 Jørgen var kompromisløs, og det lærte han fra sig, fortæller Katrine.
 – Det skulle være det bedste, og resultatet skulle sidde i skabet. Hver gang. Man skulle gå 
ud med kagen i hånden, se kunden i øjnene og sige: ’Jeg har gjort mit allerbedste’. Det er hånd-
værk. Det er rygraden, jeg vil give videre, siger hun.
 Netop håndelag og håndværk mangler Kirsten.
 – Jeg ved jo egentlig ikke, hvad det præcist er, der gør, at kagerne lykkes. Jeg kan øve mig til 
meget på egen hånd, men det at lære et håndværk. Det glæder jeg mig enormt til, siger hun.

Passion i rå mængder
Kirsten har en bachelor i engelsk og kommunikation. Hun har rejst, arbejdet forskellige steder 
og forsøgt at finde det, der gav hende ild i øjnene.
 – Det har jeg fundet nu. Jeg er lykkelig. Før har jeg ikke forstået, hvorfor mine venner har 
lyst til at blive på Musikkonservatoriet og øve hele dagen. Men det forstår jeg nu. Jeg har lyst 
til at blive efter arbejde og øve på glace og chokolade, siger Kirsten og fortsætter:
 – Det er hårdt, men det er rigtig fedt at vide, at jeg ikke spilder min tid, fordi jeg laver det, 
jeg virkelig gerne vil, siger hun.
 Om fire år står hun forhåbentlig med en afsluttet svendeprøve. Færdiguddannet som kondi-
tor.
 – Drømmen er at lave en farverig foodtruck med bagværk, kaffe og kager. I et folkevogns-
rugbrød, selvfølgelig, siger Kirsten.

www.dr.dk/mitliv/bagedyst-kirsten-paa-vej-mod-konditordroem-har-faaet-laereplads-hos-dommer-katrine
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Tekst 3
MORGENAVISEN
Jyllands-Posten

Kronik: Fat modet, grib pennen, tag ordet!
Af Rasmus Bredde, specialarbejder, Rikke Smedegaard Hansen, pædagog, Kristian Birk, uddannelseschef Tænketan-
ken Cevea.

Den offentlige debat er grundlæggende skævvredet. Akademikere og journa-
lister er overrepræsenteret. Det skal du og jeg sammen lave om på. Fordi sam-
fundet også er vores ansvar

Hey, kollega? Ja, dig! Dig, som tømmer skraldespandene for andre, reparerer 
og bygger op; bader en andens mormor og hjælper nogens oldefar. Dig, som 
arbejder med rengøring, service og håndværk. 
 Dig, der opdrager og underviser vores børn. Får du også sved på panden 
og nervøse jobsikkerhedstrækninger, hvis nogen beder dig om at tage del i 
den offentlige debat og fortælle om dit syn på arbejdsmarkedet eller det dan-
ske samfund? Eller tænker du, at det med at ytre sig om samfundsforhold kun 
er for eksperter og folk inden for universitetsmurene? Måske tror du, kære kol-
lega, at dine ord og dit perspektiv ikke betyder noget. Men det gør det. For 
det er i den offentlige debat, rammerne sættes for, hvor vi som samfund bevæger os hen. Det er i 
den offentlige debat, dagsordner, som har indflydelse på din og min hverdag, sættes og forhand-
les. I den debat har vi brug for mere end forskernes viden og kommentatorernes holdninger: vi 
har brug for praksiserfaringer og -indsigt fra os med fingrene i materien. Derfor er det på tide, at vi 
sætter os for at fatte modet, gribe pennen og tage ordet. Hvis ikke vi gør det, så er der bare nogle 
andre, der gør det.
 Vi står over for et heftigt politisk efterår med skattereform, finanslovsforhandlinger og et kom-
munalvalg, der har fået kommentatorer, meningsdannere og politikere til at fylde skuffen med vel-
tilrettede holdninger. Vi frygter, at debatten i efteråret kommer til at ligne det, vi dagligt er vidne 
til: En grundlæggende, skævvredet offentlig debat, hvor dem med fingrene i materien har mindre 
taletid end dem med tunge titler og politisk magt. En debat, hvor udtalelser fra folk med lange ud-
dannelser fylder langt mere end udtalelser fra folk med korte, mellemlange eller ingen uddannel-
se. En debat, hvor flere mænd end kvinder sidder på ordet.
 Tidligere i år lavede Tænketanken Cevea en undersøgelse blandt de landsdækkende dagblade, 
der viste, at selvom danskere med erhvervsrettet eller ufaglært baggrund udgør hele 56 pct. af be-
folkningen, så står de kun for 6-8 pct. af det trykte debatstof i aviserne. Til sammenligning står de 
blot 11 pct. akademikere og journalister i den danske befolkning for hele 73 pct. af det længere 
debatstof i de trykte aviser.
 Omend avisernes debatspalter ikke udgør hele billedet på den offentlige debat, som i den grad 
også har bevæget sig ud på de sociale medier, så tegner den et billede af en redigeret, selekteret 
og kvalitetstjekket debat, der i dag har fået en genoplivning i den evige strøm af holdninger. Det 
betyder, at vi, og ikke mindst beslutningstagerne, kommer til at mangle perspektiver i den fælles 
samtale. Som samfund får vi blinde pletter, der kan stå i vejen for at udvikle vores samfund. Det, 
mener vi, der skal laves om på. Det skal være et ønske og medføre aktiv handling fra politisk, ud-
dannelsesmæssig, medie- og fagforeningsside at få flere med.
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Men det er ikke nok. Kære kolleger landet over, vi bliver nødt til at fatte modet, gribe pennen og 
tage ordet. Også selvom det kan virke som usikker grund at begive sig ud på. Det ved vi, som pæ-
dagog, gadefejer og uddannelseschef, der har beskæftiget os indgående med problematikken de 
senere år: Enten synes man slet ikke, at det at tage del i den offentlige debat er en mulighed eller 
for den sags skyld nødvendigt. Eller også ved man slet ikke, hvor man skal starte, hvis man skulle 
have lyst. Men ofte er der også tre andre forhold, der står i vejen for, at fagfolk som os blander sig 
i debatten:

1) Frygten: Selvom vi i Danmark bryster os af ytringsfrihed, oplever mange, at det er farligt at ytre 
sig: Det kan betyde sure opstød fra de mennesker, vi er tæt på. Det kan medføre skældsord og ned-
ladende tilbagemeldinger fra folk, man end ikke kender. Og så kan det gøre chefen sur. Skidesur.
 I 2016 lavede FTF en undersøgelse blandt sine medlemmer, der viste, at hele 60 pct. frygtede 
negative konsekvenser af at ytre sig om kritisable forhold på arbejdspladsen. 
 Heraf frygtede 47 pct. for deres ansættelse. Det var en stigning på 10 pct. siden 2010.
 Ytringsfrihed blandt ansatte er en dagsorden, den danske fagbevægelse har løftet op til flere 
gange. Men én ting er det formelle fokus på ytringsfrihed og fleres deltagelse i den offentlige de-
bat. Noget andet er at få greb om den frygt, der i praksis har installeret sig i ansatte landet over og 
afholder folk fra at tage ordet. En frygt, som sociologen og forskeren Rasmus Willig har påpeget 
gennem en årrække, og som har betydet en udbredt selvcensur – godt hjulpet på vej af afvæb-
nende oneliners, ulovlige mundkurve og kammeratlige samtaler fra ledere.

2) Håbet: Uanset om det er praktikere, ledere eller organisationsfolk, så har de fleste fagfolk efter-
hånden oplevet så mange runder med nedskæringer, effektiviseringer, omstruktureringer og pro-
formainddragelse, at de er gennemsyret af en følelse af, ”at det ikke nytter noget”. I 2016 foretog 
Dansk Sygeplejeråd en undersøgelse af sygeplejerskers ytringsfrihed. Her var hele 49 pct. enige i 
udsagnet, at “med de nuværende rammer i sundhedsvæsenet er det alligevel ikke muligt at for-
bedre de uholdbare forhold”.
 En sådan følelse af manglende håb er en hindring for aktiv deltagelse. Og hvad værre er: Den 
sætter sig i folk som et ønske om at komme væk fra det, de laver: Sygeplejersker, der ikke vil være 
sygeplejersker længere. Pædagoger, der ikke vil være pædagoger længere. Elektrikere, der ikke vil 
være elektrikere mere.

3) Den faglige selvtillid: En tredje barriere for mange af vores kolleger er manglende tro på værdi-
en af egne erfaringer og indsigter. Vi tør vove at påstå, at 9 af 10 har den samme forståelse af, hvad 
der udgør en ekspert: Ekspertise er noget man får ved at være væk fra praksis; væk fra hverdagen. 
Ved at kigge på den fra afstand. Som forsker, kommentator eller bag et kommunalt eller ministe-
rielt skrivebord.
 Vi har i Danmark opbygget et usundt hierarki af viden, hvor praksisviden har placeret sig i de ne-
derste lag. Dét har efter mange år desværre plantet sig helt ind i vores inderste: Den faglige selvtil-
lid. Vi har ladet det blive en del af os selv, og det betyder reelt, at vores ekspertise sjældent bliver 
bragt til bordet.
 Vi, Rikke, Rasmus og Kristian, har gennem flere år hørt forbeholdene for at ytre sig fra vores ven-
ner, bekendte, kolleger og familie: Mange holder igen med at kritisere eller tale åbent om forhol-
dene på deres arbejde. Og de holder igen med idéer til nye forslag til, hvad der – set med en prak-
tikers blik – skal til.
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Vi har brug for praktikernes praksisviden og -erfaringer. Hvad end det er lærere med hands-on-
indsigt i elevens udvikling og læring, socialrådgivere med viden om kampen ud af armod, politi-
folk med indgående erfaringer om forebyggelse eller sosu-assistenter med viden om, hvordan vel-
færdsteknologi fungerer for de ældre. Fagfolk, der har dyrket deres område og besidder bunker af 
viden, vi som samfund har brug for i den fælles pulje.
 Derfor skal vi, kære kolleger, ranke ryggen.
Vi kan ikke vente på, at politikere og debatredaktører i aviserne ændrer tingene og begynder selv 
at efterspørge vores stemme. Det indebærer en risiko at ytre sig offentligt. Man kan frygte konse-
kvenserne, også selvom man ikke bryder sin tavshedspligt: vil en leder have en medarbejder ud af 
butikken, så behøver lederen bare vente på den næste nedskæring, hvor endnu en af os skal fyres. 
Og man risikerer at stå helt alene.
 Men forestil dig, at vi alle sammen brugte vores ret til at ytre os. Hvis vi følte fællesskabets styr-
ke som en medvind til at rette op på skævheden. Så ville det være sværere for chefen at true med, 
at man kunne miste sit arbejde ved at gøre det. Og det ville måske endda være sværere for politi-
kerne at føre den ene nedskæring efter den anden igennem igen og igen.
 Vi, kolleger landet over, kan vælge at stå sammen – eller vi kan vælge at efterlade hinanden 
alene. Lad os tage os sammen! Lad os op bruge et heftigt politisk efterår til at stå sammen: Skrive 
et debatindlæg, arrangere et diskussionsmøde på arbejdspladsen, stille spørgsmål til valgkampen. 
Fatte modet, gribe pennen, tage ordet.

Den offentlige debat er grundlæggende skævvredet. Det skal du og jeg, vi, sammen lave om på. 
Fordi samfundet også er vores ansvar.
 Det betyder, at vi, og ikke mindst beslutningstagerne, kommer til at mangle perspektiver i
den fælles samtale. Som samfund får vi blinde pletter, der kan stå i vejen for at udvikle
vores samfund.

Jyllands Posten, 4.oktober 2017
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Tekst 4

I 2018 drømmer jeg om at …

Silas Holst, 34, skuespiller og sanger

Medvirker i musicalen The Book of Mormon,  der 
har Danmarkspremiere 25. januar 2018 på Det Ny 
Teater.

Stoppe med at stresse hele tiden.
Lære at jeg ikke bliver et dårligt menneske  
af at sige nej. 
Rejse meget mere med mine børn. 
Rose mine medmennesker og kollegaer  
meget mere. 
Spise betydeligt sundere (siger jeg hvert år). 
Læse Britt Bendixens og Lisbet Dahls selvbio-
grafier.
Undgå drama og mavesure mennesker.
Gå til tyrkisk på aftenskole.
Forbigå mine gamle dårlige vaner. Genopdage 
livets glæder set med børneøjne. Udfordre 
mine manglende talenter i et køkken.

Nadia Nadim, 30, fodboldspiller

Landsholdsangriberen, der til dagligt spiller i Port-
land Thorns FC, blev Årets Dansker 2017.
Er bogaktuel i 2018.

Stoppe med at komme til skade.
Begynde at spille et instrument.
Lære koreansk eller kinesisk.
Vide mere om endokrinologi, ortopædkirurgi
og dermatologi.
Rejse til Thailand.
Skælde min lillesøster ud.
Rose min lillesøster.
Drikke mere.
Spise på Michelin-restaurant.
Læse mere på studiet.
Undgå trafik.
Gå mindre.
Forbigå mig selv.
Afvente intet. Har ingen tålmodighed.
Rase mindre og styre mit temperament.
Håbe på en bedre verden.
Modsætte mig uretfærdighed.
Genopdage muligheder.
Udfordre alt og alle.

Ud & Se, januar 2018
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Tag ordet, tag sproget tilbage 
Uffe Harder, 1984

Sproget skal man trække vejret i, 
gøre til sit eget, man skal bo i det. 
Det er een selv og alt hvad der er udenom.
Med sproget kan man give hinanden noget, 
man kan sende signaler med det over store afstande, 
bygge samvær med det som et telt at sidde i. 
Sproget kan gøres klart hvis det er uklart, 
sproget er jo også den måde man tænker på. 
Lad ingen tage det fra jer. 

Sproget kan blive mindre og mindre
uden man lægger mærke til det. 

Når det skrumper 
skrumper virkeligheden. 

Leg med det, brug det. 

Når det skrumper, skrumper dine muligheder 
for at finde svar på virkeligheden, 
du får mørke områder i dig, 
kældre hvor fanger råber om hjælp, hvor de sulter, 
skove hvor dystre, vilde væsener hærger, 
bitre øde sletter i mørket. 

Leg med sproget, prøv det, brug det, 
prøv at sige ting I ikke før har sagt, 
befri fangerne i jer og giv dem ordet før de kvæler 
sig selv eller jer. Kom de fangne og glemte 
til undsætning. 

Alt hvad der sker i verden omkring jer 
sker også i sproget, 
sproget kan bringe det frem, 
men ligeså vel mumle det ind 
i evindeligt strømmende pludren. 

Vær kritiske, se på ordene, lyt til dem, 
lær jer at se hvornår de siger noget 
og hvornår de dækker over noget andet. 
Vær fordringsfulde. 

Sproget er enormt stort, 
så stort som alt hvad nogen i verden 
har set eller ved. 

Tekst 5
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Hvorfor skal I så lade jer nøje 
med de yderste strimler, med små reservater 
og betonvejen gennem dem? 
Hvorfor ikke færdes over det hele, hvorfor ikke 
gå en tur med nogle ord der ellers 
aldrig kommer ud? 

Sproget kan skrumpe 
til det, der kan kodes ind på maskiner. 
Brug også resten af det, det er jeres 
hvis I tager det. Sproget kan beskæres 
i aviserne og andre steder, 
det kan forenkles, formgives, gøres til formler, moduler, 
det kan designes, standardiseres, harmoniseres, 
ordene gøres til glatte, let udskiftelige brikker,
som knap nok behøver veksling fra et land til et andet. 
Der kan lægges et gitter af andres normer, 
bestemt af andres ønsker, andres trang til magt, 
ned over sproget uden at man rigtig 
lægger mærke til det. 

En dag kan I finde jer selv som fanger bag det gitter. 
Og sproget kan rives fra hinanden, 
gøres til sæt af ord for forskellige 
sæt specialister, 
deles i fagsprog og koder 
låste for alt 
hvad der strømmer omkring dem. 

Og det fælles sprog hvor vi kan færdes sammen 
tyndes ud, strammes ind, gøres mere forgrovet, 
så det til sidste kun kan bruges 
til ganske enkle funktioner. 

Tag bladet fra munden, 
tag sproget tilbage fra dem der har røvet det, 
fold det ud, blæs liv i det, 
bad i det, byg med det, 
tænd lys i alle dets kroge og egne, 
lad det vokse sig endnu større end det er, 
sæt endnu flere blade på dets grene, 
lad det blusse og spidde, gnistre og knitre, skinne, 
varme og drømme. 

Lad det le. 

Ordet er jeres 
hvis I tager det. 

Fra digtsamlingen "Der må være en måde", 1984.
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Tekst 6

Anne Eggebrecht er Årets Ildsjæl 2018
Årets Ildsjæl 2018 i DGI Østjylland er 29-årige Anne Eggebrecht fra Skateboard-skolen Aarhus 
og Skateducate. Med æren følger en check på 5.000 kr., som hun skal bruge på at gøre det 
mere attraktivt at skate i hendes foreninger.

I forbindelse med DGI Østjyllands årsmøde, der blev afholdt onsdag den 21. marts i DGI-huset i 
Aarhus, skulle der for første gang udnævnes en Årets Ildsjæl blandt de mange tusind østjyske fri-
villige, der hver dag får foreningslivet til at køre rundt.
 Det har hele februar været muligt for de østjyske foreninger at indstille trænere, instruktører, 
ledere og andre frivillige, der lige yder den ekstra indsats, som fortjener en anerkendelse ud over 
det sædvanlige.
 Alle indstillingerne er landet hos DGI Østjylland Udvikling, som i et tæt og meget imponerende 
felt af frivillige fra alverdens forskellige aktiviteter valgte den aarhusianske skaterpige, Anne Egge-
brecht, formand hos både Skateboardskolen Aarhus og Skateducate.

Anne Eggebrecht har skubbet til gadeidræts- og skateboardkulturen
DGI Østjylland Udvikling har haft fokus på at vælge en vinder med solidt afsæt i foreningslivet 
– DGI’s fundament – fokus på bevægelsesglæde og som virkelig brænder for den sag, vedkom-
mende arbejder på. Det gør Anne Eggebrecht til fulde.
 ”Anne er en sand ildsjæl, der brænder for at skabe fællesskab og bevægelsesglæde hos en 
gruppe mennesker, som måske ikke rummes eller kan finde sig selv i de traditionelle idrætter. Især 
har hun fokus på piger og pigefællesskaber – en gruppe vi jo ind i mellem har lidt svært ved at 
holde på i de traditionelle idrætter, når de når en vis alder,” udtaler Anne Marie Aebeloe, udvalgs-
medlem hos DGI Østjylland Udvikling.
 Hun påpeger yderligere, at Anne Eggebrecht har været med til at skubbe til den eksisterende 
gadeidrætskultur – især skateboard – ved at tage initiativ til såvel Skateboardskolen Aarhus, som 
især har fokus på begyndere, og Skateducate, som er et fællesskab kun for piger.
 ”Anne er en dedikeret person, der ønsker at gøre en forskel og sætte aktiviteter i gang for nye 
målgrupper. Dermed er hun med til at skubbe til målet om at få flere danskere til at bevæge sig. 
Det ønsker vi at anerkende hende for,” fortæller Anne Marie Aebeloe.
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Prisen er også en anerkendelse af, at DGI har lagt mærke til gadeidrætten
Anne Eggebrecht er naturligvis stolt over kåringen.
 ”Det er da dejligt med anerkendelsen, og at der er nogen, der har lagt mærke til mit arbejde. 
Det gør mig rigtig glad, og jeg synes også, at det er en anerkendelse af, at DGI har lagt mærke til 
gadeidrætten. Det er fedt,” udtaler Anne Eggebrecht.
 Hun glæder sig til, at de medfølgende penge kan komme ud at arbejde i hendes foreninger.
 ”Begge foreninger laver en masse events, hvor vi godt kan bruge lidt tilskud. I Skateducate har 
vi en årlig sommercamp for piger, som på den måde bliver introduceret til skatermiljøet, og hos 
Skateboardskolen Aarhus har vi planlagt en roadtrip, hvor vi skal besøge forskellige skateparker 
og -spots. De skal nok blive brugt,” fortæller Anne Eggebrecht.

www.dgi.dk/foreningsledelse/min-landsdelsforening/dgi-oestjylland/artikler/anne-eggebrecht-er-aarets-ildsjael-2018
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Bedømmelseskriterier,
skriftlig fremstilling niveau G
Bedømmelsen er en vurdering af, i hvilken grad 
eksaminandens præstation opfylder de faglige mål.
Der lægges vægt på, at:
a)  skriveidéen er tydelig
b)  teksten er overskuelig og sammenhængende med 

 begyndelse og slutning
c)  sproget, herunder ordforråd og syntaks, er 

 forståeligt, klart og hensigtsmæssigt i forhold til 
kommunika tionssituationen

d)  den valgte opgave er besvaret.
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