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Fredag den 31. december
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Lørdag den 1. januar
Nytårsdag

Lem . . . . . . . . . . . . . . 19.00

Hem . . . . . . . . . . . . . . 10.15

Brøndum. . . . . . . . . . 14.00

Balling . . . . . . . . . . . . 16.00

SPØTTRUP
UGEAVIS

97 56 43 30

Grundlagt 1980 af Toni og Martin Klausen

v/Klausen  |  Nygade 11  |  7900 Nykøbing Mors  |  

Tlf. 9772 2801 - døgnvagt

www.morsoe-begravelsesforretning.dk  |  E-mail: dbmartinklausen@mail.tele.dk

Morsø
Begravelsesforretning ApS

Kontakt os trygt - vi hjælper med alt
vedr. bisættelse, begravelse og borgerlig højtidelighed.

Vi ser det som vores fornemste opgave at tilbyde en professionel 
standard kombineret med en dyb respekt og personlighed.

Aftaler træffes gerne i hjemmet.

Danske Bedemænd er vores garanti for kvalitet

Vivi Klausen
Exam. Bedemand

Tryghed i prisen

Uden ceremoni: 7.995,-

Begravelse: 10.995,-

Bisættelse: 13.995,-

Inkluderet i prisen:

Kiste (natur eller hvid)

Polstring af kiste. Tøj/sengelinned.

Ilægning i kiste. Rustvognskørsel. Kremering.

Alt papirarbejde.

Samtale i hjemmet.

Også aften og weekend

Din Lokale Bedemand
Tlf.: 3015 2444 - Svarer hele døgnet

Skives Nye Bedemand www.dlb-skive.dk Resenvej 57 - 7800 Skive

Din Lokale Bedemand

Tlf. 3015 2444
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Vi kører ud til samtale 
i hele Salling og på Fur 

Terningen ruller. Fire. Maria 
Svith rykker den røde brik. 
En, to, tre, ire. Og tager et 
kort.

- Hvad er det vigtigste, jeg 
skal huske, når jeg skal præ-
sentere mig selv? Læser hun 
højt. Hendes medspillere, 
Camilla Grønvaldt og Kri-
stian Sønderup, kigger på 

hende og starter stopuret. 
- Jeg skal huske at tro på 

mig selv. Bare believe. Det 
gad jeg godt at være bedre 
til, når jeg er nervøs til fx en 
jobsamtale, forklarer Maria 
Svith fra Skive. 

Spillet, de tre studerende 
er i gang med, er et releksi-
ons- og evalueringsspil af det 
frivillige forløb Career Skills 
på Erhvervsakademi Dania i 
Skive. Her har 15 studerende 
fra e-handel selv valgt, om de 
ville have fokus på iværksæt-
teri eller jobsøgning. Forlø-
bet har budt på jobsamtaler, 
casearbejde og samarbejds-
opgaver, hvor de studerende 
blev observeret og bagefter 
ik respons på deres ageren. 

Kæmpe mulighed
René Klokkerholm fra Skive 
valgte selv iværksættersporet, 

hvor han ik mulighed for at 
arbejde videre med en idé om 
at gøre markedsføring af pri-
vate lejemål nemmere for ud-
lejere. Selvom den 29-årige 
skibonit har nok at se til med 
sit afsluttende bachelorpro-
jektet på e-handelsstudiet, 
har han været begejstret for 
forløbet.

- Jeg meldte mig til, fordi 
jeg via forløbet kunne arbej-
de med mig selv og have fokus 
på min personlige udvikling. 
Det var en kæmpe mulighed 
for at få en forståelse af, hvem 
jeg er samt hvor mine styrker 
og svagheder er i forhold til 
mit arbejdsliv, forklarer René 
Klokkerholm.

Allerede i slutningen af 
januar står han forhåbentlig 
som færdiguddannet e-han-
delsspecialist og skal møde 
arbejdsmarkedet. 

- Jeg er helt klart bedre stillet 
til at søge job efter forløbet. 
Det har givet mig en større 
selvindsigt i, hvilken type 
person jeg er arbejdsmæssigt, 
og det ville jeg ikke have væ-
ret foruden, slår René Klok-
kerholm fast og opfordrer 
andre studerende til at melde 
sig til, hvis forløbet bliver ud-
budt igen. 

Som afslutning på forlø-
bet blev der kåret en vinder 
af hver retning, der ik 2.000 
kroner i præmie. I katego-
rien jobsøgning vandt Erin 
Gertsen, mens René Klok-
kerholm vandt for iværksæt-
ter-gruppen.
Forløbet er en del af pro-
jektet Spilbaseret Iværksæt-
teri og er inansieret af Den 
europæiske socialfond og 
Danmarks Erhvervsfremme-
styrelse.

Forløb gavner Skive-studerende  
når de skal søge job
Career Skills giver studerende mulighed for at arbejde med personlige udvikling.

Career Skills – oversat til karriere-evner – har været i fokus for 
bl.a. Maria Svith, der går på 3. semester af e-handelsstudiet på 
Erhvervsakademi Dania i Skive. Foto: Anne-Mette Gyldenløv, Er-
hvervsakademi Dania.

Et frivilligt forløb på Erhvervsakademi Dania i Skive har gjort 
de studerende klar til mødet med arbejdsmarkedet. Vinderne blev 
René Klokkerholm fra Skive og Erin Gertsen fra Rødding. Foto: 
Louise Balle, Erhvervsakademi Dania. 

Skive Kommune og Aarhus 
Universitet har indgået en 
samarbejdsaftale inden for 

det miljøtekniske område. 
Udkastet til samarbejdsafta-
len skal ses som en bekræf-

telse af det gode samarbej-
de, som allerede  eksisterer 
mellem Skive Kommune og 
Aarhus Universitet, inden 
for Teknisk Forvaltning. 

Formålet med samarbejds-
aftalen mellem Skive Kom-
mune og Aarhus Universitet 
er sammen at udvikle ny vi-
den, teknologi, metoder og 
praksis inden for udvalgte 
indsatsområder, erhvervsud-
vikling og en styrket dialog. 
Virksomheder og andre of-
fentlige organisationer kan 
blive inddraget i samarbej-
det. 

Aftalen indeholder blandt 
andet tiltag der reducerer kli-
ma- og miljøbelastning, tiltag 
vedrørende biorainering og 
produktion af højværdipro-
dukter, udvikling og imple-
mentering af forgasnings-
teknologier og anvendelse af 
marine virkemidler og pro-
duktion af blå biomasse.

Samarbejdet foregår via en 
styregruppe, der består af 2-3 
personer fra hver organisati-
on, som mødes to gange år-
ligt. Styregruppen evaluerer 
samarbejdsaftalen to år efter 
at aftalen er trådt i kraft.

Universitet samarbejder 
med kommunen


