
Obtec A/S, Kuopiovej 11, 5700 Svendborg

Torsdag den 17. maj 2001

kl. 16.00-20.00

Skal medbringes: 
Varme hjerter & Åbenhed & Tro på en fremtid for alle

SJOV & ALVOR

i n v i t e r e r  t i l

Konference



Hvem

Den Sociale Ambassadørordning består af virksomheder i Gudme, Egebjerg og Svendborg

kommuner, der selv har praktiske erfaringer med det sociale ansvar. Hvad enten det sker i

form af fleksjob, skånejob, ordninger med personlig assistance eller mere uformelle ansæt-

telser. Og hvad enten det er en indsats, der retter sig mod dem, der allerede er ansatte på

virksomhederne, eller mod dem, der er udenfor arbejdsmarkedet i dag.

Formål

Den Sociale Ambassadørordning har tre formål.

Det drejer sig om for det første at gøre virksomhedernes sociale ansvar prestigefyldt. Det skal

ske ved, at en række markante virksomheder fra det sydfynske område officielt siger ja til at

oplyse om vigtigheden af dette ansvar. Dernæst handler det om, at der bliver fortalt nogle

inspirerende og lærerige historier om det sociale ansvar direkte med udgangspunkt i virke-

ligheden på sydfynske virksomheder. Ikke mindst via mund-til-mund-metoden. Og endelig

går det ud på at samle en buket af meget forskellige virksomheder, der er i gang med at prak-

tisere det sociale ansvar for at understrege, at det er muligt at realisere dette ansvar, uanset

virksomhedens størrelse eller art.

Aktiviteterne

Den Sociale Ambassadørordning danner rammen om to forskellige slags aktiviteter. Den ene

slags handler om, at alle virksomheder stiller sig til rådighed for besøgende, der gerne vil

høre noget om, hvordan det sociale ansvar er blevet praktiseret. Den anden slags består i, at

nogle af virksomhederne stiller sig til rådighed som oplægsholdere i forskellige sammen-

hænge.

Organisationen

Den Sociale Ambassadørordning kan kontaktes gennem: Kampagneleder Hans Lassen,

Sisyfos, Niels Juels Vej 18, 5700 Svendborg, Telefon 6220 1956, Mobil 4025 1845, 

Fax 6220 1617, E-mail sisyfos@mobilixnet.dk

Den Sociale Ambassadørordning 
– hvad er det? 

Opstarten
Følgende virksomheder starter ordningen op:

Trælasten
 Byggecenter og Drive in

i Gudbjerg

ProduktionshØjskolen
i Svendborg



P R O G R A M

Kl. 16.00 – Velkomst

Musik ved Trio Odino 
Hans Lassen, kampagneleder

Kl. 16.05 - 1. halvleg: Projektet Obtec A/S
som model for virksomhedernes sociale 
ansvar

Mogens Thorseng, administrerende direktør
Hvorfor er vi gået ind i dette projekt?

Torben Madsen, produktionschef
Status på de hidtige erfaringer

Ole Augustinus, SID-tillidsrepræsentant
Projektet set fra tillidsrepræsentanternes 
synspunkt

Niels Peter Nielsen og Dorthe
Bang, konsulenter fra
Koordinationsudvalget i Gudme,
Egebjerg og Svendborg
Kommuner
Projektets perspektiver set ud fra
et kommunalt synspunkt

Der skal i øvrigt henvises til 
vedlagte nummer af magasin for
Sjov & Alvor, nr. 2, hvis tema
netop omhandler erfaringerne fra
projektet.

Kl. 18.30 - Pause: Stående buf-
fet med musik ved Trio Odino

Menuen er gengivet et andet sted
i dette program. 

Kl. 19.15 - 2. halvleg: Den
Sociale Ambassadørordning

Hans Lassen, kampagneleder
Den Sociale Ambassadørordning
som en videreførsel af kampag-
nen Sjov & Alvor

Poul Erik Sørensen, administrationschef på
Svendborg Tekniske Skole
Det sociale ansvar på en teknisk skole

Flemming Ejde Nielsen, direktør på Ejde
Nielsens Værktøjsfabrik A/S
Erfaringer med personlig assistance

Der skal henvises til den beskrivelse af Den
Sociale Ambassadørordning, som kan læses til
venstre for dette program.

Kl. 19.50 – Afslutning:  tak for i dag og kom
godt hjem

Hans Lassen, kampagneleder

Musikken
Trio Odino består af Lasse
Tajmer, guitar, Lonnie Svilling,
fløjte og Anne Vilain Tajmer,
cello. Alle uddannet fra Det
Fynske Musikkonservatorium.
Deres repertoire vil bestå af
wienerklassisk musik og Carl
Nielsen og være inspireret af
foråret. Trio Odino er det eneste
musikensemble i Danmark og
formentlig også i Norden, der
har en instrumentsammensæt-
ning bestående af guitar, fløjte
og cello. 

Udsmykning
Leo Sommer, lederen af dekora-
tionslinjen på Svendborg
Handelsskole, vil tage sig af
udsmykningen, som vil bestå af
det frodige materiale, som
naturen som den glade giver
netop stiller til rådighed for os
alle sammen midt i maj.

Generelt kan man om programmet sige, at det denne gang i modsætning til
Wienerballet udelukkende bygger på lokale kræfter.

Menu
Buffet

Canaper:

Røget svinemørbrad
Parmaskinke
Gravad laks
Andebryst

Lune frikadeller
Lammefilet
Emmetaler

Frugt

Vine

Cuvée Lupe Cholet Blanc
Cuvée Lupe Cholet Rouge

Kaffe

Vand

Maden leveres af:
Hotel Svendborg



»Interessen for det rummelige
arbejdsmarked, der omfatter såvel
skåne- som fleksjob, er stor. Men
den kan og bør efter min opfattelse
blive endnu større, bl.a. fordi det
betyder et socialt ansvar overfor
svage medborgere, sparede udgifter
til kontanthjælp og førtidspension,
men ikke mindst et bedre image for
de involverede virksomheder. Jeg
kan derfor kun anbefale, at virksom-
hederne alvorligt overvejer at ind-
drage disse job i deres personale-
politik. Og derfor anbefaler jeg kam-
pagnen Sjov & Alvor, der også har
dette som sin målsætning.«

Jørgen Henningsen,
borgmester i Svendborg Kommune

»For de fleste mennesker er der
lighedstegn mellem arbejdsplads
og høj livskvalitet. Det er derfor et
fælles ansvar for arbejdsgivere og
arbejdstagere at medvirke til, at så
mange som muligt bevarer tilknyt-
ningen til arbejdsmarkedet. Giv
plads til et skånejob – det betaler
sig. Derfor kan jeg anbefale kam-
pagnen Sjov & Alvor.«

Poul Weber,
borgmester i Egebjerg Kommune

»Det er med glæde, at jeg kan anbe-
fale kampagnen Sjov & Alvor, der
skal styrke det rummelige arbejds-
marked. Jeg ønsker kampagnen
held og lykke med at motivere
arbejdsmarkedet til at modtage
ledig arbejdskraft fra de person-
grupper, der har vanskeligt ved at
udfylde en »hel« plads. Kampag-
nen er et positivt tiltag med hensyn
til at skabe en mere meningsfyldt
hverdag for mange.«

Erik Ullemose,
borgmester i Gudme Kommune

» Jeg kan anbefale kampagnen Sjov
& Alvor. Alle har ret til at arbejde,
også selv om vedkommende kun
kan klare at arbejde 3 til 5 timer
dagligt. De muligheder, der er til
rådighed for virksomheden med de
forskellige støtteordninger er gode,
derfor bør og skal vi være med til
at løfte denne opgave, så vi kan
give alle en meningsfyldt til-
værelse i samfundet.«

Mogens Pedersen,
direktør og formand for Sydfyns
Erhvervsråd og Byggeriets
Arbejdsgivere på Sydfyn

»Der er behov for at få udbredt
kendskabet til de muligheder, der 
i dag findes, for at fastholde gode
medarbejdere på virksomhederne.
Godt nok klares mange ting i den
daglige dialog på den enkelte virk-
somhed, men en målrettet service
og information overfor virksomhe-
derne om diverse støttemuligheder
ville gøre vejen kortere – og vil
kunne stoppe udstødningen af sta-
bile og værdsatte medarbejdere fra
arbejdsmarkedet. Da kampagnen
Sjov og Alvor kan være med det 
til, kan jeg anbefale den.«

Søren Kurt Hansen,
direktør og formand for
DA Sydfyn-Langeland

»Virksomhedernes sociale ansvar
har et stort dilemma. At integrere
skånejobs og fleksjobs på arbejds-
pladsen lyder rigtigt, men er svært
at udføre. Initiativet til at komme
videre ligger på arbejdspladsen,
og det er her, at dagsordenen skal
sættes. Det skal Sjov & Alvor
sætte gang i. Og det vil jeg gerne
anbefale.«

Mads Kjær,
direktør og tidligere formand for
Svendborg Handelsstandsforening

»Jeg skal med glæde anbefale kam-
pagnen Sjov & Alvor, der handler
om virksomhedernes sociale ansvar
på Sydfyn. Der skal være plads på
arbejdsmarkedet til de af vore kol-
leger, der har været udsat for en
ulykke eller sygdom, der gør, at de
har fået nedsat deres arbejdsevne.
Fleksjobberne er og vil blive en
kæmpe aktiv på virksomhederne,
men det kræver, at arbejdsgivere og
arbejdstagere i fællesskab får for-
muleret en personalepolitik, hvor
den sociale bevidsthed bliver
forankret.«

Niels Chr. Nielsen,
formand for HK-Svendborg
og LO-Sekt. Svendborg
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Vi anbefaler Sjov & Alvor

Sjov og Alvor kan kontaktes gennem
Kampagneleder Hans Lassen

Sisyfos
Niels Juelsvej 18, 5700 Svendborg

Telefon 6220 1956
Fax 6220 1617

Mobil 4025 1845
E-mail sisyfos@mobilixnet.dk


