
Borgerforeningens Guldsal, Fruestræde 5, 57oo Svendborg

Tirsdag den 4. januar 2ooo

kl. 18.oo - 23.oo

Skal medbringes: 
varme hjerter, godt humør og festlig påklædning

SJOV & ALVOR

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

Wienerbal



Alle mennesker kan noget. Alle må have ret til at vedligeholde og udvikle dét, man

kan. Og alle må have ret til at udrette noget, som andre kan bruge til noget.

Virksomhedernes sociale ansvar handler om dette menneskesyn. Og Sjov & Alvor

handler om virksomhedernes sociale ansvar. 

Sjov & Alvor er en kampagne, der retter der sig mod de private virksomheder i de tre

sydfynske kommuner: Svendborg, Egebjerg og Gudme. 

Ved hjælp af medieomtale, arrangementer og virksomhedsbesøg er det kampagnens

formål 

•  for det første at argumentere for, at flere og flere virksomheder bør tage et socialt

ansvar bl.a. ved at ansætte folk på særlige vilkår,

•  og for det andet at oplyse om, hvordan virksomhederne konkret kan komme i

gang med at realisere dette ansvar. Hvad enten det sker i form af  fleksjob, skåne-

job eller mere uformelle ansættelser. 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.

Sjov & Alvor vil gøre det sjovt, oplevelsesrigt og prestigefyldt for virksomhederne at

tage et socialt ansvar. Uden på noget tidspunkt at tabe det alvorlige af syne.

Sjov & Alvor har en vision. Og det er at få Sydfyn på Danmarkskortet som et sted, der

virkelig brænder for at skabe plads til alle på arbejdsmarkedet, og som ikke er bange

for at gå nye veje for at nå dette. 

Sjov & Alvor er støttet af Socialministeriet. Erhvervskontoret i Svendborg Kommune er

bevillingshaver. Og det er konsulentfirmaet Sisyfos, der står for kampagnen.

Sjov & Alvor kan kontaktes gennem 

Sjov & Alvor - hvad er det?

Kampagneleder Hans Lassen
Sisyfos
Niels Juelsvej 18, 57oo Svendborg
Telefon 622o 1956
Fax 622o 1617
Mobil 4025 1845
E-mail sisyfos@mobilixnet.dk



Indslag under middagen

Borgmester Jørgen Henningsen, Svendborg Kommune, byder
velkommen:
“Festens alvor - sydfynske perspektiver for virksomhedernes
sociale ansvar”

Konsulent i Dansk Handicap Forbund, John Hansen:
“Hvad er ansættelser på særlige vilkår i grunden for noget?”

Leder af fleksafdelingen på Grundfos A/S, Jens Overgaard:
“Sådan håndterer vi det sociale ansvar, og andre virksomheder
kan gøre det samme!”

Direktør på Schreibers Møbelfabrik, Torben Schreiber: 
“Det sociale ansvar giver liv på virksomhederne”.
Schreibers Møbelfabrik var nomineret som nr. 2 i forbindelse
med uddeling af Netværksprisen for socialt ansvar i 1999, før
ISS Danmark og efter Coloplast.

Souschef i UdviklingsCenter for Beskæftigelse på Særlige
Vilkår, Kirsten Junge: 
“Husk nu lige inden I går i gang… om de væsentligste barrierer
for virksomhedernes sociale ansvar, og hvordan de overvindes”

Koordinationsudvalget i Gudme, Egebjerg og Svendborg kom-
muner ved socialudvalgsformand i Svendborg Kommune,
Christian Kaastrup Christensen: 
“Hvad er koordinationsudvalget, hvad laver det, og hvad skal
der ske fremover?”

Det Sociale Netværk for Fynske Erhvervsvirksomheder ved
inspirator Henrik Ingemann: 
“Hvad er det sociale netværk, hvad laver det, og hvad skal der
ske fremover?”

Sjov & Alvor ved kampagneleder Hans Lassen: 
“Når støvet har lagt sig fra danseskoene… hvad skal der så ske?”

Og efter middagen er der bal !

Musikken er bl.a. komponeret af Johann Strauss og leveres af
Harry Gram’s Wienerensemble (alle medlemmer af Sjællands
Synfoniorkester)

Og en instruktør fra Dahls Danseinstitut i Odense kommer for
at hjælpe os i gang.

P R O G R A M

Menu
Velkomst og aperitif

Forretten serveres:
Røget lakseroulade på salat 

med dildcreme.

Hovedretten anrettes:
Helstegt oksefilet med timian,
ristet champignon med marv,
gulerod, braiseret kål, råstegte
kartofler og kraftig rødvinssky.

Desserten bæres ind:
Hvid chokoladeis

med marineret frugter.

Vine under menuen:
L’exception Blanc,
Vin De Pays D’oc,
Duque De Azara,

Crianza,
Vinos Del Vero,

Muscat late Harvested,
Brown Brothers,

Vitorian

Kaffe:
Kaffe serveres med kransekage

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 virk-
somhederne alvorligt overvejer at
inddrage disse job i deres persona-
lepolitik. Og derfor anbefaler jeg
kampagnen 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
kampagnen 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
persongrupper, der har vanskeligt
ved at udfylde en »hel« plads.
Kampagnen 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 tilværelse
i samfundet.«

Mogens Pedersen, direktør og for-
mand 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 virksomhed-
erne 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 for-
mand for DA Sydfyn-Langeland

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

Mads Kjær, direktør og formand
for Svendborg Handelsstands-
forening

»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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Kampagneleder Hans Lassen
Sisyfos

Niels Juelsvej 18, 57oo Svendborg
Telefon 622o 1956

Fax 622o 1617
Mobil 4025 1845

E-mail sisyfos@mobilixnet.dk

Vi anbefaler Sjov & Alvor


