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gav forløbet navnet »Tænd Gnisten«.
Der er blevet taget godt imod kursusfor-

løbet. 
Jobcentret i kommunen er blandt kun-

derne.
- Jeg skal ud og have promoveret mig 

andre steder. Hvis jeg kan gøre en forskel, 
gør jeg det gerne, siger Mary Holm, der har 
»mange skud i bøssen«. 

Kørt fast
Blandt andet til folk, der har ondt i livet, er 
kørt fast og ønsker forandring. 

- Dem kunne jeg godt tænke mig at give 
nogle værktøjer, siger trivselskonsulenten, 
som i dtte konkrete tilfælde har tænkt sig 
at indgå samarbejde med en psykoterapeut 
fra Aarhus.

Ikastboen er glad hver eneste dag, hun 
går på arbejde.

- Jeg har fået så meget støtte og hjælp og 
mødt så mange gode mennesker i mit liv. 
Dem kan man ikke få for mange af, under-
streger trivlseskonsulenten.

Grin og gråd gruppe
En af  de kursister, der har fået »tændt gni-
sten« skrev til Mary Holm og kaldte holdet 
en »grin og gråd gruppe«.

- Han var så glad for, at den slags tilbud 
fandtes, og han vidste slet ikke, at det var 
det, han havde brug for. Det er sådan set 
meget lavpraktisk. Det handler om følelser. 
Men jeg vil nu sige, at vi griner mere, end 
vi græder, siger holdlederen.

Noget meget markant for folk, der bliver 
ledige er, at de holder op med at være so-
ciale. De trækker sig tilbage - både psykisk 
og fysisk.

- Men det er vigtigt at blande sig med folk, 

have noget sjovt, få en anden udstråling - og 
pludselig er jobbet der en dag, siger Mary 
Holm.

Deltagerne i hendes workshops ved, at 
hun selv har prøvet turen. Hvilket gør, at 
de møder hende mere ligeværdigt og med 
større tillid.

Mary Holm har tænkt sig at holde en re-
ception for at markere den officielle begyn-
delse på hendes tilværelse som selvstændig.  
Det sker torsdag eftermiddag 18. september 
i Frivilligcenter Ikast-Brande, Møllegade 15.

Her vil der naturligvis blive mulighed for 
at hilse på trivselskonsulenten og høre, hvad 
hendes firma »MLIVING« kan tilbyde - og 
ikke mindst om fordelene ved at netværke.

og humøret tilbage 
IVÆRKSÆTTERI

Netværk gav jobbet 

kik@herningfolkeblad.dk

IKAST-BRANDE Pressen får af  og til skyld 
for at svælge i negativitet. Her kommer en 
sand solstrålehistorie.

Den handler om Mary Elisabeth Holm 
fra Ikast, der oplevede sorgen, håbløsheden 
og de økonomiske trængsler ved at blive 
arbejdsløs, men som i dag - takket være 
egen styrke og Jobcentret i Ikast-Brande 
Kommune - har fået arbejde - og humøret - 
tilbage som mediator og trivselskonsulent 
med egen virksomhed.

Tappet for energi
Den 49-årige iværksætter stammer fra Sam-
sø. Hun er oprindelig uddannet pædagog 
og har boet i Ikast siden 2009. Det var et 
arbejde med fokus på specialbørn, der fik 
Mary Holm til det midtjyske. Uheldigvis 
blev hun fyret grundet nedskæringer i 2012.

- Det viste sig, at jeg skulle gå grueligt 
meget igennem. Det betød rigtig meget for 
mig at have et job. Til at begynde med havde 
jeg en idé om, at jeg nok skulle vise, at jeg 
kunne få et andet arbejde. Men min pointe 
er netop, at det er svært at gå ud at få et job, 
når du er såret og ked af  det. Den arbejds-
løse har mange tanker og bruger meget af  
sin energi til at overleve, og det er et kæmpe 
pres, forklarer Mary Holm, der ikke umid-
delbart havde held med sin jobsøgning.

I stedet besluttede hun sig for at gå ind i 
den frivillige verden.

- Det var vigtigt for mig at kunne bidrage 
med noget. Og min redning blev at være 
noget for andre, fortæller Mary Holm, der 
efterfølgende kom i forbindelse med »det 
fantastiske sted, Jobboxen«, som hun ud-
trykker det.

Redningsmanden
Jobboxen i rådhusets tidligere atriumgård 
er stedet, hvor man kan finde inspiration til 
jobsøgning - uanset om man er ledig eller i 
arbejde, men klar til nye udfordringer.

- Jeg begyndte at komme i Jobboxen lige, 
da det var blevet lavet. Jeg følte fra start, at 
medarbejderne havde fokus på mig og mine 
behov. Man er ikke blot et nummer, fortæller 
Mary Holm, som havde det meget dårligt op 
til julen 2012.

Jobkonsulenten rådede hende til at nyde 
helligdagene uden tanke på jobsøgning, og 
så skulle de to nok lave en god plan i begyn-
delsen af  januar 2013. 

- Via Facebook kom jeg i kontakt med 
Frivilligcentret, hvor jeg var i praktik et 
halvt år Det var min første oplevelse af, at 
netværk er af  stor betydning, siger ikast-
boen, der sagde ja til mange gode ting, da 
hun var tilknyttet Frivilligcentet.

En event uden lige
- Jeg var blandt andet med til Frivilligbør-
sen. Det var en event uden lige. Generelt 
fik jeg en masse gode kontakter gennem 
Frivilligcentret. Jeg blev virkelig glad for 
Charlotte (Charlotte Holleufer, leder af  Fri-
villigcentret, red). Hun gør et kanon stykke 
arbejde for Ikast-Brande, siger Mary Holm, 
der fik mod på at tage en uddannelse som 
certificeret mediator. Som mediator lærer 
man at kunne se, løse og forebygge kon-
flikter.

- Der fandt jeg min rette hylde, understre-
ger Mary Holm, der sideløbende med uddan-
nelsen til mediator opkvalificerede sig med 
foredrag og relevante undervisningsforløb 
i Jobboxen.

- Det er fantastisk, hvad de har at byde 
ind med, bemærker mediatoren, der via Job-
boxen kom i kontakt med Niels Reib, der 
driver Danmarks første og foreløbige ene-
ste virtuelle sparring for jobsøgende kaldet 
»08.15 Godmorgen«.

Mary Holm søgte job som trivselskonsu-
lent i KRIFA, Aarhus. Hun fik ikke jobbet, 
men en rigtig postiv tilbagemedling.

- De skrev blandt andet til mig, at det var 
nogle rigtig gode tanker, jeg havde omkring 
jobbet. Og ud fra en snak med Niels (Reib, 
red.) kom jeg på, at jeg jo også kunne være 
trivselskonsulent i Ikast.

Fik tændt gnisten
Denne tanke skulle vise sig at blive et tiger-
spring. Det lykkedes den nyuddannede at 
blive ansat på Jobcentret i Ikast-Brande 
Kommune i en projektstilling over tre må-
neder. 

Ansættelsen udløb 1. april i år. 
Men det satte ikke en stopper for ikast-

boens virkelyst. Efter at have fulgt Er-
hvervsrådets iværksætterkursus over 
otte uger, valgte Mary Holm at blive selv-
stændig ved at lave et koncept møntet på 
ledige, der har det svært. Hun satte kort 
og godt fokus på den mentale trivsel og 

AF KIM KRISTENSEN

 | Fra det øjeblik, du har fået din 
opsigelse, er du reelt set ikke længere på 
arbejdspladsen. Det mener jeg er forkert. 
En fyring skal italesættes og bearbejdes, 
understreger trivselskonsulenten. 
 FOTO: KIM KRISTENSEN

 | Mary Holm og jobkonsulent Preben Lamp.  Jobkonsulenten var den, der tændte lys i 
mørket, da Mary Holm var allerlængst nede.

 
PAY IT FORWARD
»Jeg elsker hele netværkstanken«, siger trivselskoordinator Mary Holm, som 
blandt andet er blevet inspireret af den banebrydende, amerikanske spil-
lefilm »Pay it Forward« - »Giv det videre« - fra 2000. Filmen er instrueret af 
Mimi Leder og  baseret på en roman skrevet af Catherine Ryan.

»Pay it Forward« er et engelsk ordspil. Nærmest det modsatte af »payback«, 
som betyder at gengælde eller at betale tilbage. 

Ideen, som den bliver præsenteret i denne film er, at man finder tre men-
nesker, som man gør en god gerning overfor. En ting, som de ikke selv ville 
kunne gøre. 

Som tak for hjælpen gør de så det samme til tre nye mennesker og så videre.

I oktober 2005 gjorde universitetet i Syracuse, New York, et »Pay it Forward«-
eksperiment blandt de studerende, og virkningerne blev observeret i det om-
kringliggende samfund. I oktober 2006 præsenterede Oprah Winfrey ideen i 
sit show, og inviterede 300 deltagere til at kaste sig ud i projektet.

Der er senere etableret en organisation, der har lavet en decideret »Pay it 
Forward«-dag, hvor målet er at involvere millioner af mennesker i den postive 
tænkning.

: bonus

Min pointe er, at 
det er svært at gå 
ud at få et job, når 
du er såret og ked 
af  det
MARY ELISABETH HOLM
PÆDAGOG, MEDIATOR  
OG TRIVSELSKONSULENT

LYNSKUD Havnen i Kerteminde på Fyn har 
gennemgået store forandringer de senere år 
- den største vel nok med turistattraktionen 
Fjord & Bælt Centret, der åbnede i 1999. På 
nær fiskeriet, beddingen og en enkelt fiske-
eksportør, er det hele inden for en periode af  
15 år forsvundet, og andet, ikke havnerelate-
ret, siver ind på havnens landområder.

For halvandet år siden begyndte nedriv-
ningen af  de tomme siloer. En enkelt står 
fortsat tilbage - den gamle FAF silo.

Det er planen, at den skal forvandles til en 
blanding af  boliger og erhverv. 

Arkitektfirmaet Sunke Arkitekter påtæn-
ker, at stueetagen indrettes til et kulturhus, 
mens der skal være erhverv på første og 
anden etage. På de øvrige etager skal der 
være lejligheder. Det er meningen, at formen 
på den eksisterende silo bevares, men der 
tilføjes et nyt og moderne tårn.

FAF og fremtiden

 | Korn- og fodeerstofsiloen er noget nedslidt. 
Måske får den en renæssance.   
FOTO: KIM KRISTENSEN

IKAST-BRANDE Venstres politiske ordfø-
rer Inger Støjberg har lagt sig ud med en 
del - både politiske venner og fjender - i 
forbindelse med kronikken, hun skrev i 
Berlingske, hvor hun opfordrede til at 
skærpe kravene til muslimer, der kommer til 
Danmark.

Venstres EU-parlamentariker Jens Rohde 
mener, at Inger Støjberg udtrykker ringeagt 
over for en specifik befolkningsgruppe, 
mens Venstre-veteranen Birthe Rønn Horn-
bech anklager Inger Støjberg  for at være 
uliberal.

Venstres borgmester i Ikast-Brande, 
Carsten Kissmeyer, gav sit besyv med i 
debatten torsdag, hvor han udtalte følgende 
til Børsen:

»Vi må sige, at uanset hvor man kommer 
fra. så er det ikke det, der er afgørende for, 
om man kan integreres eller ej. Det er ens 
personlige evner og kompetencer, der skal 
gøre det«.

Kissmeyer undsiger 
Inger Støjberg BRANDE Torsdag 21. august får man lov til 

at prøve, om linedance skulle være noget.
Det sker, når AOF Brande ganske gratis 

tilbyder interesserede at træde dansen i 
aulaen på Dalgasskolen.

Her vil Anette Christophersen stå klar til 
at indøve lette trin i et par begynderdanse.

Prøv linedance

IKAST-BRANDE Der bliver rig lejlighed til at 
opleve sommerfugle, bier og smukke blom-
ster på nærmeste hold, når Ikast-Brande 
Kommune på søndag inviterer på sensom-
mertur på Harrild Hede.

Mødestedet er Naturcenter Harrild Hede, 
hvor naturvejleder Morten DD Hansen vil 
fortælle deltagerne om de natur-scenerier, 
som man passerer.

Turen er på omkring fem kilometer.

Sensommer på heden

BRANDE Sommerferien er ved at rinde ud, 
og det betyder start på skolen samt en lang 
række fritidsaktiviteter.

Tirsdag 12. august skydes et nyt spejder-
år i gang, når der er indskrivning i Hedehu-
set på Nordlundvej.

Her kan nye spejdere og forældre møde op 
og høre nærmere om, hvad Brande-Gruppen 
af  Det Danske Spejderkorps kan byde på.

Et nyt spejderår

Efter at have gået grueligt meget igennem som 
arbejdsløs har Mary Elisabeth Holm fra Ikast rejst  
sig som trivselskonsulent med egen virksomhed

IKAST-BRANDE I morgen er første skoledag 
for eleverne på både idrætsefterskole og 
idrætshøjskole. Og på ISI kan de glæde sig 
over endnu engang at have fuldt hus. 

- Vi ser nu igen frem til at påbegynde 
et skoleår, hvor ISI og det lokale idræts-
netværk i samspil skaber et topattraktivt 
idrætsmiljø, kombineret med et inspirerende 
undervisningsmiljø - med idrætten som en 
fundamental ramme for samværet. Det er i 
høj grad det, vi brænder for her på ISI, kon-
kluderer forstander Torben Østergaard.

ISI fyldte 20 år i januar i år og samlet set 
har mere end 2500 elever og 10.000 kursister 
haft et forløb på ISI siden 1994. 

I morgen begynder så 240 nye elever.
- På efterskolen er vi særdeles tilfredse 

med, at vi, til trods for finanskrise og »små 
årgange«, fortsat kan fylde rammerne. Det 
er bestemt ikke en selvfølge i en tid, hvor 
mange efterskoler kæmper for at skaffe 
elever, siger forstanderen, der tilføjer, at 
denne positive udvikling også fortsættes på 
højskolen.

For fjerde år i træk er der fuldt hus.
- Også på højskolen har vi et unikt tilbud 

til unge mennesker om kvalificeret idræt og 
almene aktiviteter, forankret i et fantastisk 
fællesskab. I løbet af  sommerferien har 
vi desuden haft omkring 425 kursister på 
»Højskole & Golf«-kurser, hvilket også er 
gået rigtig flot, siger forstanderen.

De flotte elevtal gør, at ISI kan investere i 
personaleudvikling samt i nye faciliteter. 

Fuldt hus på ISI


