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 �Randers: Administrativ koordinator Le-
na Dalsgaard har 25 års jubilæum i statens 
tjeneste. 

43-årige Lena Dalsgaard blev ansat som 
kontorelev på Viborg Handelsskole i 1993 
og siden fastansat. I 2007 kom hun til Sil-
keborg Handelsskole, hvor hun blandt an-
det var sekretariatsleder på skolens kur-
suscenter. Da de videregående uddannelser blev udspaltet 
fra erhvervsskolerne, rykkede hun til hovedsædet i Randers, 
og i dag bestrider hun rollen som administrativ koordina-
tor på Erhvervsakademi Dania og har flere ansvarsområder, 
hvoraf den nye persondataforordning har fyldt meget. 

På bopælen i Øster Bjerregrav dyrker Lena Dalsgaard bær 
og grøntsager, sylter og henkoger – ofte til stor glæde for 
kollegerne, der nyder godt af frugten af hendes arbejde. Of-
te kommer hækletøjet frem og bliver til små bamser, som 
børn på skadestuer får som trøst. Lena Dalsgaard er afholdt 
af kollegerne, som betegner hende som eftertænksom, 
varm og hjælpsom med en underspillet humor. Hun de-
ler adresse med sin kæreste og en søn på 13 år. Dagen bliver 
markeret på Dania med en intern reception den 17. august.

jubilæum 

lena klarer administration  
med humor og varme

 �Uddan-
nelse: Lek-
tor Jan Fur-
bo Søren-
sen har 16. 
august 25 
års jubilæ-
um på Tra-
dium Handelsgymnasiet.

Jan Furbo Sørensen er ud-
dannet cand.merc.aud. fra 
Handelshøjskolen i Aarhus, 
og har siden 1993 undervist 
på Handelsgymnasiet.

Jan Furbo Sørensen er 
desuden statsautoriseret re-
visor og havde en del års er-
faring fra revisionsbranchen 
inden ansættelsen på Han-
delsgymnasiet, hvor under-
visningsfagene primært er 
Virksomhedsøkonomi og 
Finansiering. Han har også 
været seminarleder på HA-
studiet ved Handelshøjsko-
len i Aarhus.

Jan Furbo Sørensen er og-
så lærebogsforfatter og fag-
vejleder i pædagogikum, og 
bliver ofte bedt om at være 
foredragsholder på mini-
steriets konferencer i faget 
virksomhedsøkonomi. Mi-
nisteriet har også brugt ham 
i forbindelse med udarbej-
delse af læreplaner og som 
medlem af eksamenskom-
missionen. At Jan Furbo Sø-
rensen er en meget afholdt 
underviser og kollega skyl-
des i lige så høj grad hans 
smittende gode og ofte un-
derspillede humor, som un-
derstøtter hans store evne 
til opbygning af positive re-
lationer til alle på Handels-
gymnasiet og til eksterne 
samarbejdspartnere.

Jubilæet markeres ved en 
intern reception torsdag 16. 
august på Tradium Handels-
gymnasiet, Rådmands Bou-
levard.

jubilæum

Alsidig lektor i virk-
somhedsøkonomi

 �Uddannelse: Lektor Merete Rahbek 
Printz har 16. august 25 års jubilæum på 
Tradium Handelsgymnasiet.

Merete Rahbek Printz er uddannet 
cand.merc.aud. fra Handelshøjskolen i 
Aarhus og har siden 1993 undervist på 
handelsgymnasiet.

Merete Rahbek Printz’ undervisning er 
præget af høj faglig og pædagogisk kvalitet, og hun har gen-
nem årene lært sine elever, hvordan man kan arbejde sy-
stematisk med læring, ikke kun i faget, men også generelt i 
gymnasieforløbet.

Merete har desuden lige fra starten har ydet en meget 
stor indsats i opbygningen af Randers ElitesportsCollege, 
og hun er alle Elitesports-elevers "mor", idet hun er en me-
get afholdt og respekteret kontaktlærer for alle elever i Eli-
tesports-klasserne på handelsgymnasiet.

At Merete Rahbek Printz er en meget afholdt underviser 
og kollega skyldes i lige så høj grad, at hun interesserer sig 
for sine elever og deres velbefindende – både i den daglige 
undervisning og ved arrangementer uden for skoletiden.

Jubilæet markeres ved en intern reception torsdag 16. 
august på Tradium Handelsgymnasiet, Rådmands Boule-
vard.

jubilæum

Rektor med 25 års jubilæum

Mia Dernoff 
miede@jfmedier.dk

øhop: Autocamperen er hvid, 
der er plads til at sove og lave 
mad, bag på camperen er to 
cykler, og inde i bilen sidder 
veninderne Tine Tolstrup og 
Sarah Steinitz, som gennem 
syv måneder rejser rundt på 
de danske øer. 

Deres rejse er et projekt, 
de kalder for Ødysseen, som 
er blevet til en blog, en face-
bookside og videoer, hvori-
gennem de fortæller om de 
yngre øboers liv på øerne. 
De håber på, at de, der følger 
med på de digitale platforme, 
får inspiration og får vakt de-
res nysgerrighed på de dan-
ske øer.

- Jeg håber, at folk bliver 
klogere på deres eget land, 
uden at de føler, de læser 
en historiebog, siger Sarah 
Steinitz. 

Men målet er også at få 
nuanceret formidlingen og 
skubbe til forestillingerne 
om, hvordan man tror det 
foregår i andre dele af lan-
det, supplerer Tine Tolstrup.

på øhop
Mellem hverdagslivet og de-
res daglige arbejde har Tine 
Tolstrup og Sarah Steinitz al-
lerede besøgt 25 ud af 37 øer. 
På turen rundt i det Sydfyn-
ske øhav, har de virkelig fået 
en fornemmelse af at være på 
øhop fortæller Tine Tolstrup. 

Hun husker at stå på Drejø 
og se alle de andre øer derfra. 
Og øerne har budt på positi-
ve oplevelser. 

- På Skarø blev vi inviteret 

med til fællesfest for Skarø, 
Hjortø og Drejø. Det var en 
fed oplevelse, med treret-
ters og dansegulv. Der var 
totalt gang i den, siger Sarah 
Steinitz.

- Da vi kom på Hjortø, var 
der en dame, der to minut-
ter efter, at vi var kommet til 
øen, spurgte, om vi ville med 
på tur. 

- Der er en umiddelbar-
hed og åbenhed, det er en 
stor kontrast til en storby. 
For eksempel Nørrebroga-
de i København, der går folk 
og kigger i deres telefon. Her 
kigger folk op og ser, at du er 

her. Det er ret fantastisk, si-
ger Tine Tolstrup.

Tid til refleksion
Idéen til projektet kom af, at 
både Tine Tolstrup og Sara 
Steinitz begge har rejst me-
get, men ikke syntes, at de 
kendte Danmark særlig godt, 
og derfor blev det til en op-
levelsesrejse i det danske øri-
ge. Turen rundt på øerne har 
sat en del tanker i gang hos 
de to veninder, for eksem-
pel om hvad de vil med de-
res eget liv, forklarer de. Det 
sker blandt andet, når de in-
terviewer de unge menne-

sker, de møder.
- Når de fortæller om de-

res liv, er det naturligt, at 
man spejler sit eget liv i det, 
de fortæller, så kommer man 
til at tænke over, hvad man 
bruger sin tid på, siger Sarah 
Steinitz.

Nu grubler Sarah Steinitz 
og Tine Tolstrup over, hvor-
dan de kan tage projektet vi-
dere end til bloggen og til vi-
deoerne.

- Om vi bygger noget andet 
ovenpå, det ved vi ikke end-
nu, men vi har i hvert fald lyst 
til det, siger Sarah Steinitz.

Formidlingsprojektet Ødysseen vil gøre 
unge danskere klogere på deres eget land
Fra marts til september rejser de to veninder Tine Tolstrup og Sarah Steinitz rundt på 
de danske øer. Målet er at gøre danskerne nysgerrige på det danske øhavs rige.

Sarah 
Steinitz 
tv og Tine 
Tolstrup 
rejser 
igen-
nem syv 
måneder 
rundt til 
37 danske 
øer, for at 
gøre unge 
danskere 
nysgerrige 
på deres 
eget land.  
Foto: Mia 
Dernoff

Tine Tolstrup, 29 år

Uddannelse: Geograf

Beskæftigelse: 
Friluftsinstruktør

Sarah Steinitz, 28 år

Uddannelse: Sociolog

Beskæftigelse: Arbejder 
med kommunikation hos 
Arbejderbevægelsens 
Erhvervsråd 

 

fAkTA
Tine og SARAh

De kærligste hilsner på din vej

Bent
Toft Sørensen

Anne, Peter, Carlo

Hjertelig tak
for venlig deltagelse ved

Frode Kolby Larsens
bisættelse fra Randers Nordre Kapel

Tak for blomster og kranse

Inge

Dødsfald
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