
Nu har Skiveegnens erhvervs-
liv og andre interesserede 
mulighed for at deltage i en 
spændende inspirationsdag 
med fokus på, hvordan FN’s 
17 verdensmål kan bruges 
som løftestang for strategisk 
forretningsudvikling og in-
novation. Dette sker, når 
Skiveegnens Erhvervs- og Tu-
ristcenter (SET) og Erhvervs-
akademi Dania Skive den 29. 
august byder indenfor hos 
Eniig i Skive til et fuldt dags-
program med indlæg fra en 
bred vifte af indlægsholdere.

I september 2015 vedtog 
statsledere fra FN’s medlems-
lande 17 verdensmål for bæ-
redygtig udvikling på kloden 
inden 2030. Verdensmålene – 
og deres 169 delmål - handler 
overordnet om, at der er be-
hov for at ændre kurs, så ver-

dens lande samler sig om at 
producere, forbruge og agere 
bæredygtigt. De globale mål 
skaber således også en række 
nye muligheder for erhvervsli-
vet i Danmark.

Siden vedtagelsen har flere 
regeringer, virksomheder, or-
ganisationer og offentlige in-
stitutioner verden over taget 
målene til sig og er begyndt 
at omsætte dem til konkret 
forretning, produkter og ser-
vices. At omsætte verdensmå-
lene til nye løsninger kræver 
nye partnerskaber på tværs 
af eksisterende brancher og 
sektorer og måske også nye 
forretningsmodeller.

- FNs 17 verdensmål ved-
kommer alle, så enkelt kan det 
siges, fastslår SETs direktør 
Uffe Frovst. 

- Vi skal derfor vænne os 

til, og arbejde henimod, at 
en bæredygtig udvikling er 
en løftestang for strategisk 

forretningsudvikling og in-
novation og dermed frem-
tidens forretningsmulighed, 

forklarer han. Uffe Frovst gør 
afslutningsvist opmærksom 
på, at tilmelding til mødet er 

nødvendig på www.skiveet.dk 
senest 24. august. 

Inspirationsdag 
om FN’s 17 
verdensmål 

De 17 Verdensmål er udarbejdet af FN, og afspejler en bæredygtig udvikling

AT LAVE FORRETNINGER 
          UDEN AT ANNONCERE 
    ER SOM AT BLINKE 
         TIL EN PIGE I MØRKE. 
DU VED, HVAD DU GØR, 
               MEN DET ER DER 
       INGEN ANDRE, DER GØR.

RING LIGE NU TIL SALLING AVIS PÅ 97 57 14 00

Lørdag den 1. september 
2018 afholdes årets Littera-
tureftermiddag på Jenle med 
deltagelse af to de forfattere 
Lars Novrup Frederiksen og 
Marianne Jørgensen samt 

musikeren Nicolai Kahna 
Kehlet Hansen. Eftermidda-
gen vil have fokus på histo-
riske romaner, hvis handlin-
ger er lagt i Salling, Skive og 
Fjends områderne og fore-

går for henholdsvis 800 år 
og 500 år siden. 

Forfatterne vil med oplæg 
præsentere bøgerne og svare 
på spørgsmål fra tilhørerne. 
Man vil også opleve musiker  

Nicolai Kahna Kehlet Han-
sen, som vil præsentere klas-
sisk musik på klaver. Nicolai 
Kahna Kehlet Hansen er 
elev på Skive Musikskole og 
har i sin unge alder allerede 

modtaget flere talentpriser.
Lars Novrup Frederiksen 

fortæller om middelalderro-
manen Kirstine, som foregår 
i sidste halvdel af  1200 tallet. 
Hovedpersonen er den unge 
Kirstine som af sin adelige 
familie, mod sin vilje, sendes 
til Stubber Kloster. Kirstine 
er dygtig og for sin tid velud-
dannet. Hun bliver efter den 
første svære tid priorinde, og 
hun leder klosteret med om-
tanke og vestjysk handels-
talent. Det er en dramatisk 
periode i danmarkshistorien 
med stridigheder mellem 
konge, adel og kirke. Uden 
at ville det, bliver Stubber 
Kloster inddraget i de stri-
digheder, som kulminerer 
Sankt Cecilie Nat i 1286, 
hvor kong Erik Klipping 
dræbes af sine egne mænd i 
Finderup Lade.

Marianne Jørgensens bi-
drag vil være omkring bø-
gerne De tavse vidner samt 
Gudruns arv. De Tavse 
Vidner, tager udgangspunkt 
i et sagn, der knytter sig til 
Kjeldgård i Salling, hvori 
det fortælles, at Skipper 
Clements bondehær i 1534 
skulle have taget ophold 
på Kjeldgård og overnat-

tet, inden de sejlede videre 
mod vest, hvor de ranede 
og nedbrændte både Spøt-
trup, Bustrup og Kaas. Som 
Marianne Jørgensen selv 
siger: - Hvordan de har set 
ud, hvem der har været med, 
hvad der er blevet talt om… 
det ved ingen i dag, men 
man har lov at gætte. Med 
udgangspunkt i den fiktive 
Rasmus Hjorddreng har jeg 
forsøgt at oprulle et realis-
tisk, historisk billede af en 
hverdag i en urolig tid, hvor 
sult, vold og hårdt arbejde 
har været almindeligt. 

Det lokale, unge musikta-
lent, Nicolai Kanha Kehlet 
Hansen fra Fur, vil spille 
klassisk musik, blandet an-
det med værker fra Bach, 
Chopin, Beethoven, Debus-
sy og Mendelsohn. Nicolai 
Kahna Kehlet Hansen er 
én af de mange musikalske 
talenter fra Salling og Fur, 
hvor specielt Skive Musik-
skole har været med til at 
støtte og motivere det unge 
talent fremadrettet. Koncer-
ten med Nicolai på Jenle vil 
på litteratureftermiddagen 
blive præsenteret i pausen 
mellem de to forfattere. 

Litteratur eftermiddagen på Jenle
Lars Novrup Fredriksen kommer og fortæller om middelalderromanen Kirstine

De Tavse Vidner, er skrevet af Marianne Jørgensen, og er en af de 
bøger der bliver fortalt om til arrangementet.
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